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البحرين األولى للسيدات والثالثة عربيا للرجالالذهب يتعافى
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30  «

دوالرًا في تعامالت أمس، مع 
ضعف العملة األميركية. وتعافى 
المعدن األصفر مع أدنى مستوى 

في 5 أشهر. فقد ارتفع سعر 
العقود اآلجلة للذهب تسليم 

فبراير بنسبة 1.6 %.

حققت مملكة البحرين المركز  «
األول والثاني عربيا على 

مستوى السيدات والثالث 
عربيا على مستوى الرجال، في 

مشاركة المنتخب الوطني 
في بطولة آسيا االفتراضية 

للبومسي.

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى تل أبيب

 المنامة - بنا

وقعـــت مملكـــة البحرين ودولة إســـرائيل 3 مذكرات تفاهـــم وإعالن تعاون 
مشـــترك في مجال التعاون التقني، واالبتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون 
فـــي النظم البيئية للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة.  وجرى حفل توقيع 
خاص بفندق ولدورف أســـتوريا بالقدس خـــالل زيارة وفد مملكة البحرين 
إلى دولة إسرائيل برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، 

وبحضور وزير االقتصاد والصناعة اإلسرائيلي عمير بيرتس.

مذكرات تفاهم مع إسرائيل 
في التقنية واالبتكار

المنامة - وزارة الخارجية

بقـــرار  الخارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
التفيـــا  جمهوريـــة  حكومتـــي 
تصنيـــف  ســـلوفينيا  وجمهوريـــة 
ما يســـمى بـ “حـــزب هللا” كمنظمة 
إرهابية، مؤكدة أنها خطوة بناءة 
ومهمـــة فـــي دعم جهـــود مواجهة 
هذا التنظيـــم اإلرهابي ومكافحة 

أنشطته.  
وأشـــادت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
جمهوريتـــي  بجهـــود  البحريـــن 
التفيـــا وســـلوفينيا فـــي محاربـــة 
للتنظيمـــات  والتصـــدي  اإلرهـــاب 
الخطيـــرة،  اإلرهابيـــة  والعناصـــر 
جهـــود  تعزيـــز  ضـــرورة  مؤكـــدة 
المجتمع الدولـــي الرامية للقضاء 
علـــى التطـــرف واإلرهـــاب بكافـــة 
صوره وأشـــكاله وتجفيـــف منابع 

تمويله.

ترحيب بتصنيف 
التفيا وسلوفينيا 

“حزب اهلل” 
منظمة إرهابية

إنشاء جسر مشاة لربط “سعادة” جاللة الملك يصدر 4 مراسيم
المنامة - بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )75( لسنة 2020، بتعيين 
رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية. وجاء في المادة 
ن الدكتور أحمد محمد مصطفى األنصاري  األولى أنه ُيعيَّ

ا للمستشفيات الحكومية. رئيًسا تنفيذيًّ
وصدر عن جاللة الملك، مرســـوم رقم )76( لســـنة 2020، 
بتعييـــن رئيس تنفيذي لمراكز الرعايـــة الصحية األولية، 
ن الدكتورة جليلة الســـيد  جاء فـــي المادة األولى أنه ُتعيَّ

ا لمراكز الرعاية الصحية األولية. جواد رئيًسا تنفيذيًّ
كمـــا صدر عـــن جاللة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 

مرســـوم رقـــم )77( لســـنة 2020، بتعييـــن وكيل مســـاعد 
فـــي وزارة شـــئون الشـــباب والرياضـــة، جـــاء فـــي المادة 
ن الســـيدة ســـارة إســـحاق مرتضـــى أكبر  األولـــى أنـــه ُتعيَّ
وكيالً مســـاعًدا للدعم والمبادرات بوزارة شـــئون الشباب 

والرياضة.
 وصدر عن جاللة الملك مرســـوم رقم )78( لســـنة 2020، 
بتعييـــن وكيـــل مســـاعد للشـــؤون القانونيـــة فـــي وزارة 
ن العميد حمود  الداخلية، جاء فـــي المادة األولى أنه ُيعيَّ
ســـعد حمـــود وكيالً مســـاعًدا للشـــؤون القانونيـــة بوزارة 

)02(الداخلية.

هنأت قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
المـــرأة البحرينية فـــي يومها، في اتصال 
هاتفـــي لســـموها مـــع تلفزيـــون البحرين 
بمناسبة يوم المرأة البحرينية، قالت فيه 
ســـموها “كل عام وأنتم بخيـــر والبحرين 
فـــي رفعة وتقـــدم مســـتمر تحـــت قيادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.
وأعربـــت صاحبة الســـمو الملكي رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة عن سعادة سموها 
بمشـــاركة الجميع فرحـــة مملكة البحرين 
بيوم المـــرأة البحرينيـــة، وقالت “فخورة 
بإنجـــازات وتضحيات وعطـــاء كل امرأة 

ضمن مجتمعنا وأسرتنا البحرينية”.
وتقدمت صاحبة الســـمو الملكي بالشـــكر 
ت ســـموها بالشـــكر “وزارة  للجميع، وخصَّ

الخارجيـــة قيادة وطواقـــم العمل، الذين 
لـــم تثنهـــم ظـــروف األزمـــة الصحيـــة عن 
توضيـــح مضمـــون يـــوم المـــرأة )المـــرأة 
في المجـــال الدبلوماســـي( بالتعـــاون مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة والتعريف بهذا 

اليـــوم علـــى أحســـن صـــورة”، كمـــا قالت 
ســـموها. كمـــا نوهـــت ســـموها بفعاليـــات 
تلفزيـــون  عبـــر  المـــرأة  بيـــوم  االحتفـــال 
اليـــوم  “تســـتضيفون  وقالـــت  البحريـــن، 
عددا من الشخصيات من أخوات وأخوة 

ضمـــن أفضـــل الكفـــاءات الوطنيـــة )فـــي 
مجـــال العمـــل الدبلوماســـي( ممـــن لهـــم 
بصمات ومســـاهمات نستشـــهد بهـــا دائما 
لـــكل مجتهـــد  ونعتبرهـــا مرجـــع ودليـــل 

ومخلص في عطائه للوطن”.

كل عام وأنتم بخير والبحرين في رفعة وتقدم
قرينــة العاهل: فخــورة بإنجازات وتضحيات وعطــاء كل امرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)11(

برلين ـ أ ف ب

أفـــادت وســـائل إعـــالم محليـــة نقالً 
عن مصادر في الشرطة بأن شخًصا 
مجهـــوالً قـــام بدهـــس مجموعة من 
المـــارة فـــي الشـــارع بمدينـــة تريـــر 
األلمانية. وقال مصدر في الشـــرطة 

إن ســـيارة دهســـت مجموعـــة مـــن 
األشـــخاص عنـــد ممـــر للمشـــاة فـــي 
مدينـــة ترير غربـــي ألمانيـــا، ما أدى 
إلـــى مقتـــل شـــخصين وإصابـــة 15 

أخرين على األقل.

قتيالن و15 جريًحا في حادث دهس بألمانيا

واصـــل مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان 
فـــي تحقيـــق أداء إيجابـــي في هذا 
العـــام مـــع ارتفـــاع عـــدد الحاويـــات 
النمطيـــة والبضائـــع التي يتـــم نقلها 
عبر الميناء الرئيســـي لدى البحرين، 

حيـــث بلغـــت نســـبة النمو فـــي عدد 
الحاويـــات والتـــي تعد مؤشـــر على 
حركـــة التجـــارة الخارجية نحو 5.8 
%، وذلـــك رغـــم تداعيـــات جائحـــة 

كورونا.

ارتفاع حركة الحاويات والبضائع بميناء خليفة

قـــال وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني إن المنطقة ســـتتعرض إلى 
تحديـــات متجـــددة مـــن األطـــراف 
التي تسعى لتقويض االستقرار في 
الشـــرق األوســـط وبالدرجـــة األولى 
مـــن إيـــران، التـــي أصبحـــت نواياها 
أي  مـــن  أكثـــر وضوًحـــا  وأنشـــطتها 
وقـــت مضـــى، ابتداًء مـــن برنامجها 
النووي إلـــى صواريخها البالســـتية، 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي  وتدخلهـــا 
إلـــى  باإلضافـــة  األخـــرى،  للـــدول 

تدخلها العلني المتزايد في نزاعات 
المنطقة.

وذلـــك خـــالل الجلســـة االفتتاحيـــة 
بيـــن  األول  االســـتراتيجي  للحـــوار 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
أمـــس،  عقـــدت  التـــي  األميركيـــة  
اإللكترونـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
المرئي،وشارك فيها وزير الخارجية، 
ووزيـــر خارجية الواليـــات المتحدة 
وكبـــار  بومبيـــو،  مايـــك  األميركيـــة 

المسؤولين من البلدين.

الزياني: المنطقة ستتعرض 
مجددا للتدخالت اإليرانية

المنامة- وزارة الخارجية

)06(

جاللة الملك

جانب من الجلسة االفتتاحية للحوار االستراتيجي األول بين البحرين والواليات المتحدة

)03(

علي الفردان

11

اإلمارات تسيـــر واثقــة الخطــى 
)08(في عيد تأسيها الـ 49

)14(

)07(



المنامة- بنا

جاللة الملك 
يهّنئ الو 

بالعيد الوطني

بــعــث عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــ ــال ــجــ ــ ال
بــرقــيــة  ــيــفــة  خــل آل  عــيــســى 
جمهورية  رئــيــس  إلــى  تهنئة 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  الو 
وذلك  أتشيث،  فــور  بونهانج 
بمناسبة ذكرى العيد الوطني 

لباده.

البحرين تهنئ اإلمارات باليوم الوطني
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة أخيهـــم صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، وذلـــك بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة واألربعيـــن لليـــوم الوطني لدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، أعربـــوا فيها عن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
مشـــيدين بعمـــق العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة التي 
تربط بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين وما تشهده 

من تطور ونمو في مختلف المجاالت. 
كمـــا بعـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقيـــات تهنئة 

مماثلـــة إلـــى نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة رئيـــس مجلس الوزراء حاكـــم دبي أخيهما 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، 
وإلـــى ولي عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 

المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة أخيهما 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
أعربا عن خالص تهانيهما وتمنياتهما لســـموهما بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات مـــن رئيس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة 
آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة؛ بمناســـبة نجاح مملكة البحرين 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 

للفورموال وان.
كما رفع سمو الشـــيخ سلمان بن محمد 
التهانـــي إلى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وإلـــى ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى النائـــب األول لرئيس 
للشـــباب والرياضـــة  المجلـــس األعلـــى 

رئيـــس اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة. 

وقـــال ســـموه: “إن هـــذا النجـــاح الـــذي 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
الســـباق،  هـــذا  وتنظيمهـــا  احتضانهـــا 
يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها 
عبـــر  الســـيما  الســـيارات  رياضـــة  فـــي 
تنظيمهـــا المميـــز لهذا الســـباق العالمي، 
والذي يعزز من مكانتها المرموقة على 

خارطة الرياضة الدولية”.
وتابع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفـــة: “إن تميز البحرين في تنظيمها 
هذه النسخة من الســـباق يؤكد قدرتها 
الفائقـــة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
الدولية في مختلف الظروف، خصوصا 
تداعيـــات  مـــن  العالـــم  يواجهـــه  مـــع 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، 
بفضـــل  المملكـــة  اســـتطاعت  والتـــي 

حنكـــة وقيـــادة عاهـــل البـــالد والجهود 
المتميـــزة التـــي بذلها ســـمو ولـــي العهد 
التنســـيقية  واللجنـــة  الـــوزراء  رئيـــس 
والفريـــق الوطني الطبـــي وجميع أفراد 
الصفوف األمامية، والتي ســـاهمت في 
خفض حاالت اإلصابة بمرض فايروس 
كورونا، مما انعكس إيجابا في تنظيمها 
هذا الســـباق”. وختم ســـموه تصريحه، 
قائـــال: “إن مملكة البحريـــن على موعد 
مـــع نجـــاح جديـــد، عبر تنظيمها ســـباق 
جائـــزة الصخير الكبـــرى للفورموال وان 
الجـــاري،  ديســـمبر   6  -  4 الفتـــرة  فـــي 
الثالـــث  الدولـــي  الســـباق  يعـــد  والـــذي 
الـــذي تنظمـــه البحريـــن خـــالل شـــهري 
نوفمبر وديســـمبر من هذا العام، والذي 
يعـــد إنجـــازا تاريخيـــا يضاف لسلســـلة 
اإلنجـــازات التي حققتهـــا المملكة على 

الصعيد الرياضي”.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة سلمان بن محمد

قادرون على استضافة الفعاليات العالمية في مختلف الظروف

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
مـــن نائب رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وذلك بمناســـبة 
النجـــاح الكبير الـــذي حققته مملكة 
البحرين خالل اســـتضافة وتنظيم 
الخليـــج  طيـــران  جائـــزة  ســـباق 

للفورموال وان لعام 2020.
 كمـــا قـــدم الشـــيخ دعيـــج خالـــص 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  تهانيـــه 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلـــى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وإلى النائب األول لرئيس المجلس 

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  

بهذه المناسبة.
وأكـــد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة أن اســـتمرار حصـــد المملكة 
للنجـــاح عامًا تلـــو اآلخـــر، يعزز من 
مكانـــة البحريـــن كعاصمـــة وموطن 
لرياضـــة المحـــركات فـــي المنطقة، 
ويرفع من شـــأن وسمعة البالد على 
الصعيـــد العالمي، وهو ما يتماشـــى 
مع توجيهات جاللة الملكالســـتثمار 
الرياضة لعكس الجوانب التاريخية 

والحضارية للمملكة.
كمـــا وثمـــن تواجـــد صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
في حلبة البحريـــن الدولية، مؤكدًا 
أن متابعـــة ســـموه الدقيقـــة لكافـــة 

تفاصيل الســـباق ساهم في تحقيق 
هذا اإلنجـــاز الجديد، وهو ما يثبت 
لنا كل يوم أكثر رؤية سموه الثاقبة 
فـــي تبنـــي مشـــروع الحلبـــة، الـــذي 
وضـــع البحرين فـــي مكانة مرموقة 

على صعيد الرياضة العالمية.
وأشـــار إلى أن هذا النجاح مختلف 
الســـابقة  المواســـم  بقيـــة  عـــن 
التـــي  وان  الفورمـــوال  ســـباق  مـــن 
اســـتضافتها المملكة، حيث تمكنت 
البحريـــن مـــن خطـــف أنظـــار العالم 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  مبهـــر  بتنظيـــم 
كوفيـــد19- التي أثرت بشـــكل كبير 
علـــى القطاع الرياضي حول العالم، 
مشـــيدًا بالعمل الذي قدمته الكوادر 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
هـــذا  تحقيـــق  فـــي  ســـاهم  والـــذي 

اإلنجاز الوطني المشرف.

نهنــئ جاللة الملك وســمو ولــي العهد رئيس الــوزراء بنجــاح الفورموال

دعيج بن سلمان: البحرين خطفت أنظار العالم بتنظيم باهر

سمو الشيخ خليفة بن علي يكّرم منتسبات “الجنوبية”

المـــرأة  بيـــوم  المملكـــة  احتفـــال  بمناســـبة 
البحرينية وتقديرًا لدورها في كافة المجاالت، 
قام محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة بتكريم 
الكـــوادر النســـائية مـــن منتســـبات المحافظـــة 
الجنوبية. وأكد سمو المحافظ أن المرأة تعتبر 

شـــريكا فاعال في مســـيرة التقدم والنجاح في 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والـــذي  الملـــك حمـــد 
البحرينيـــة  للمـــرأة  الرفيعـــة  المكانـــة  أعطـــى 
وجعلهـــا شـــريكًا أساســـيًا فـــي مســـيرة البنـــاء 
والتطويـــر لتصبـــح مثـــاالً حضاريـــًا يحتذى به 
محليًا وعالميًا. واشـــاد ســـموه بدور المرأة في 
المحافظـــة الجنوبية عبر التاريخ وإســـهاماتها 

فـــي المجـــاالت االمنيـــة والتعليميـــة والطبيـــة 
عـــن  ســـموه  معبـــرًا  وغيرهـــا،  واالجتماعيـــة 
اعتـــزازه بعطاء المرأة ووجودهـــا في مختلف 
إدارات وأقســـام المحافظـــة، وذلـــك مـــن خالل 
دورهـــا فـــي القيـــام بمهامهـــا بكفـــاءة واقتـــدار 
أن  التخصصـــات، مضيفـــا ســـموه  فـــي شـــتى 
المـــرأة البحرينية حققت العديد من اإلنجازات 
التـــي عكســـت خاللهـــا جدارتهـــا ونجاحها في 

جميـــع المهـــام المنوطة بها مـــن جهتهن، عبرت 
المكرمات عن شـــكرهن وتقديرهن لهذه اللفتة 
الكريمة من سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
األمر الذي يؤكد مـــدى االهتمام والرعاية التي 
يوليهـــا ســـموه فـــي دعـــم واالرتقـــاء بالكـــوادر 
المزيـــد مـــن  لبـــذل  المحافظـــة  فـــي  النســـائية 
الجهـــود والســـعي إلى تطويـــر العمـــل وتقديم 

المزيد من العطاء لخدمة لهذا الوطن الغالي.

عوالي- المحافظة الجنوبية

المنامة- بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، التهاني والتبريكات من مستشـــار جاللة الملك 
لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي، بمناسبة النجاح 
الكبير لمملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة 
طيـــران الخليج للفورمـــوال وان لعام 2020. وأكد بن هندي 
أن النجـــاح الباهـــر فـــي اســـتضافة مملكة البحرين لســـباق 
الجائـــزة الكبرى للفورموال وان يتوافـــق مع الرؤية الملكية 
السامية ويسهم في ترسيخ مكانة البحرين المتميزة على 
الســـاحة الدولية وإرســـال رســـالة واضحـــة المعالـــم للعالم 
أجمـــع بجـــدارة المملكة فـــي احتضان األحـــداث الرياضية 

الكبرى وإخراجها بأبهى حلة ممكنة.
وأشاد بن هندي بمتابعة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، لكافة 
التفاصيـــل المتعلقة بإقامة الســـباق مبينـــا ان تلك المتابعة 
تنسجم مع رؤية سموه الثاقبة في تأسيس حلبة البحرين 
الدولية باعتبارها مشروعا حضاريا يجني ثماره في تنمية 

وازدهار البحرين على كل المستويات واألصعدة.

نجاح باهر في استضافة 
السباق العالمي

المنامة- بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرسوم رقم )78( لسنة 2020، بتعيين 
وكيل مســـاعد للشـــئون القانونية في 

وزارة الداخلية، جاء فيه:
 المادة األولى:

ـــن العميـــد حمـــود ســـعد حمـــود  ُيعيَّ

وكيـــالً مســـاعًدا للشـــئون القانونيـــة 
بوزارة الداخلية.

المادة الثانية:
هـــذا  تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
الجريـــدة  فـــي  وُينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

العميد حمود وكياًل مساعًدا 
للشؤون القانونية في “الداخلية”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )77( لســـنة 
2020، بتعيين وكيل مساعد في 
وزارة شـــئون الشباب والرياضة، 

جاء فيه:
 المادة األولى:

إســـحاق  ســـارة  الســـيدة  ـــن  ُتعيَّ

مســـاعًدا  وكيـــالً  أكبـــر  مرتضـــى 
للدعم والمبادرات بوزارة شئون 

الشباب والرياضة.
المادة الثانية:

الشـــباب  شـــئون  وزيـــر  علـــى 
والرياضـــة تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

سارة مرتضى أكبر وكياًل مساعًدا 
لـ “دعم الشباب والرياضة”

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة- بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )75( لسنة 2020، بتعيين 

رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية، جاء فيه:
 المادة األولى:

ن الدكتور أحمد محمد مصطفى األنصاري رئيًســـا   ُيعيَّ

ا للمستشفيات الحكومية. تنفيذيًّ
 المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

ا  أحمد األنصاري رئيًسا تنفيذيًّ
للمستشفيات الحكومية

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )76( لسنة 2020، بتعيين 
رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية، جاء فيه:

المادة األولى:
ا  ـــن الدكتـــورة جليلـــة الســـيد جـــواد رئيًســـا تنفيذيًّ ُتعيَّ

لمراكز الرعاية الصحية األولية.
المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

ا  جليلة جواد رئيًسا تنفيذيًّ
لـ“الرعاية الصحية األولية”

المنامة- بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، قرار رقم )26( لســـنة 
2020 بتعييـــن مدير في ديوان الخدمة 

المدنية، جاء فيه:

 المادة األولى:
ـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى بـــن   ُيعيَّ
إبراهيـــم آل خليفة مديـــًرا إلدارة تقييم 

الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

المادة الثانية:
علـــى رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 
تنفيـــذ أحكام هذا القرار، وُيــــعمل به من 
تاريـــخ صـــدوره، وُيـنَشــــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

محمد بن عيسى 
مديًرا إلدارة “تقييم 
الوظائف في الخدمة 

المدنية”



قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي عصـــام خلـــف والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
البحرين لالســـتثمار العقـــاري )إدامة(، أميـــن العريض 
بتوقيـــع  مذكـــرة تفاهم إلنشـــاء جســـر للمشـــاة يربط 
مـــا بيـــن المرحلتيـــن األولـــى والثانيـــة مـــن المشـــروع 

االستراتيجي “سعادة” بتمويل من مجموعة الزامل.
وقال الوزير إن أهمية المشروع تكمن في كونه مكمالً 

لمشـــروع ســـعادة مـــن خـــالل بنـــاء 
جســـر للمشـــاة ســـيربط بين ســـوق 
المحرق القديـــم والواجهة البحرية 
للجزء الغربي من مشـــروع ســـعادة 
بـــكل  وتنقلهـــم  حركتهـــم  لتســـهيل 
أمـــان والتخفيـــف مـــن االزدحامات 
المروريـــة، حيـــث ســـيتم تخطيـــط 
وتصميم الجسر حسب المواصفات 
واالشـــتراطات المعتمـــدة المتعلقـــة 
باألمـــن والســـالمة من خـــالل فريق 
مـــن المهندســـين من قطـــاع الطرق 
بالوزارة وشـــركة إدامة، والتنســـيق 
مع جميع الجهات الخدمية لتسهيل 

الحصـــول على التراخيـــص والموافقات الالزمة ضمن 
اآلليـــة المتبعـــة إلصدار التراخيص ومن ثم االشـــراف 

على التنفيذ خالل فترة التشييد.
ومن من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة “إدامة” 
أمين العرّيض: “نعتز بهـــذا اإلنجاز الذي يتّوج تعاوننا 
مع وزارة األشـــغال ومجموعة الزامل، ونتقدم بالشكر 
لكال الجانبين على ما يقدمونه من عمل بروح وطنية 
ودعـــم متمّيزين، ويتواصل حرصنا في شـــركة إدامة 
علـــى تقديم أفضل الجهود لتطوير مشـــروع ســـعادة، 

الذي حظي برعايـــة واهتمام من المغفور له بإذن هللا 
تعالى صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رحمة هللا ومتابعة وتوجيهات نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزاريـــة للمشـــاريع 
التنموية والبنية التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل 
خليفة، ونتشرف جًدا بمواصلة المسيرة التنموية في 
تحقيق رؤية المغفـــور له بإذن هللا تعالى والمحافظة 

على نجاح وازدهار هذا المشروع االستراتيجي”. 
وقـــال العضـــو المنتـــدب لمجموعـــة 
الزامل عبدهللا الزامل: “إننا نعبر عن 
فخرنـــا واعتزازنـــا لدعـــم الحكومة 
الموقـــرة بمبادرة مجموعـــة الزامل 
تكاليـــف  جميـــع  وتحمـــل  لتمويـــل 
إنشاء جسر المشـــاة الذي ربط بين 
مشروعين استراتيجيين يأتي ذلك 
تلبيًة الحتياجات مرتادي المشروع 
من المواطنين والمقيمين والسياح، 
وتســـعى مجموعة الزامل دائمًا إلى 
إيجاد قيمة مستدامة للمجتمع من 
خـــالل المبـــادرات المجتمعية التي 

تخدم المجتمع والوطن.

تعالـــى  هللا  بـــإذن  لـــه  المغفـــور  حفـــر  لقـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن 
مـــن  بحـــروف  اســـمه  خليفـــة،  آل  ســـلمان 
ذهـــب فـــي ســـجالت التاريـــخ وفـــي قلوب 
الشـــعب البحرينـــي. فعلـــى مـــدار مـــا يقرب 
من نصف قرن، قاد ســـمّوه مســـيرة التنمية 
“مهنـــدس  باعتبـــاره  المملكـــة  فـــي  والبنـــاء 
وبانـــي نهضة البحرين الحديثـــة”. وقد كان 
لشـــركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(، 
الـــذراع العقارية لصندوق الثروة الســـيادي 
فـــي المملكـــة، شـــرف العمل فـــي العديد من 
المشـــاريع الوطنّيـــة الكبـــرى تحت إشـــراف 
ســـموه وبتوجيهاته الســـامية، بمـــا في ذلك 
مشـــروع “ســـعادة” والـــذي يأتـــي ضمن آخر 
إســـهامات رئيـــس الـــوزراء الراحـــل الرامية 
إلى إعادة تشـــكيل مالمح المشـــهد العقاري 

في البالد وتطويره.
وكان صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، طّيب هللا ثـــراه، قد 
أطلـــق شـــخصًيا اســـم “ســـعادة” علـــى هـــذا 
المشـــروع االســـتراتيجي ألن غايته النبيلة 
وأهالـــي  البحريـــن  شـــعب  إســـعاد  كانـــت 
المحـــّرق بشـــكل خـــاص، كما تابـــع عن كثب 
مراحل إنجازه. ويعتبر “ســـعادة” أحد أرقى 
المشـــاريع التنموّيـــة العقارّية وأضخمها في 
مملكـــة البحرين، ومن المقـــرر أن يمثل أحد 
العقـــارات  لمحفظـــة  الرئيســـّية  المكونـــات 
المتنوعة التابعة لحكومة المملكة الموقّرة، 
والتـــي تشـــّكل بدورهـــا أحـــد أبـــرز روافـــد 

االقتصاد الوطني.

متعدد االستعماالت

 وسيربط هذا المشروع متعدد االستعماالت 
والواجهـــة  القديـــم  المحـــّرق  ســـوق  بيـــن 
بالخدمـــات  المعـــززة  الخاّلبـــة  البحريـــة 
والمرافق الترفيهّية والســـياحّية والتجارّية 
عبـــر جســـر للمشـــاة، كمـــا تجمـــع تصميماته 
المبتكرة بين المساحات المفتوحة واألبنية 
العصرّيـــة. ويأتـــي هـــذا المشـــروع الطموح 
تتويًجـــا لمســـاعي رئيـــس الـــوزراء الراحـــل 
لالرتقـــاء بمحافظـــة المحـــّرق، التـــي كانـــت 
عاصمـــة البـــالد حتى العـــام 1932م، بما في 
ذلك تطويرها في مختلف المناحي لتصبح 

أحد أهـــم الصروح الحضارّيـــة في المنطقة 
بأكملها.

ويعـــد المغفـــور له بإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
اســـمه  ارتبـــط  إذ  شـــامخة،  وطنّيـــة  قامـــة 
بمسيرة تطوير القطاع العقاري في المملكة 
علـــى جميـــع األصعـــدة. وفـــي ظـــل رعايته 
الســـامية، ســـّنت مملكة البحرين عـــدًدا من 
التشـــريعات والقوانيـــن التـــي ســـاهمت في 
تذليـــل العقبـــات واســـتقطاب العديـــد مـــن 
االستثمارات المربحة لهذا القطاع الحيوي. 
ومما ال شـــك فيه إنـــه لوال هذه السياســـات 
“ســـعادة”  مشـــروع  يكـــن  لـــم  التيســـيرّية، 

ليتحقق على أرض الواقع.
وفـــي ســـيرة ســـمّوه العطـــرة، قـــال الرئيس 
التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريض: 
“نحـــن فخورون للغايـــة بدورنـــا الفاعل في 
تحقيـــق رؤية ســـمو رئيس الـــوزراء الراحل 
فـــي تطويـــر محافظـــة المحـــّرق مـــن خالل 
مشـــروع )ســـعادة( التنموي، وهـــو ما يجعل 
لهـــذا المشـــروع مكانـــة خاصـــة لدينـــا. وإذ 
نباشـــر أعمال المرحلة الثانية من المشروع، 
فإننـــا حريصـــون كل الحـــرص علـــى العمـــل 
بمزيـــد من الجـــد والتفاني حتـــى نرقى إلى 
توقعات سموه ونحّول حلمه إلى حقيقة”.  

أكبر الداعمين

وأضاف العريض: “كان سمو رئيس الوزراء 

الراحل، رحمه هللا، أحد أكبر داعمي القطاع 
خـــاص  بشـــكل  مهتًمـــا  كان  كمـــا  الخـــاص، 
بالمشـــاريع التي تعـــود بالنفع على االقتصاد 
الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة. 
وعلـــى مدار العقـــود الطويلة التـــي أمضاها 
فـــي خدمـــة المملكـــة بإخـــالص وتخطيـــط 
حركة التنمية الشاملة، كان لسموه دور رائد 
فـــي النهوض بالبحريـــن وتحويلها إلى أحد 
أبرز المراكـــز المالّية والثقافّية والســـياحّية 

في المنطقة.”
هـــذا وقد ترك ســـمو األميـــر الراحـــل بصمة 
واضحـــة على المشـــهد العقاري فـــي مملكة 
البحرين، إذ يمتد ســـجل إنجازاته المشرفة 
ليشـــمل العديد من المشـــاريع الكبـــرى التي 
شـــكّلت نقلـــة نوعّيـــة لهـــذا القطـــاع. فوفًقـــا 
الحكومـــة  أطلقـــت  الســـامية،  لتوجيهاتـــه 
مشـــروع مدينـــة حمـــد فـــي العـــام 1984م، 
والتـــي فتحـــت أبوابهـــا فـــي العـــام 1990م 
الذيـــن  الكويتييـــن  المواطنيـــن  الســـتقبال 

عانـــوا مـــن ويـــالت حـــرب الخليـــج. وفـــي 
العـــام 2017م، ُأطلق على مشـــاريع المدينة 
الجنوبية اإلســـكانية اســـم “مدينـــة خليفة” 
تيمًنا باســـم صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
الكبيـــرة  إلنجازاتـــه  وتقديـــًرا  الراحـــل 
وإسهاماته القّيمة في خدمة الوطن ورفعة 

شأنه.

برنامج مكثف

وإّبان تســـلم رئيس الوزراء الراحل لمقاليد 
الســـلطة التنفيذّيـــة فـــي المملكـــة، حـــرص 
ســـموه علـــى وضع برنامـــج مكثـــف للتنويع 
االقتصـــادي وتقليـــل االعتمـــاد علـــى النفط، 
وباتت مملكة البحرين بفضله رائدة التنويع 
االقتصـــادي فـــي المنطقـــة، إذ نجحـــت فـــي 
إرســـاء ركائـــز جديـــدة لالقتصـــاد الوطنـــي 
وســـبقت فـــي ذلـــك جيرانهـــا فـــي منطقـــة 
الخليـــج بســـنوات. وكان من أبـــرز إنجازات 
التي تحققت في هذا الصدد تأسيس شركة 

ألمنيوم البحرين )البا( التي بدأت العمل في 
العـــام 1971م، وهو العام نفســـه الذي تولى 
خالله سموه منصب رئيس مجلس الوزراء 
واســـتهلت معـــه المملكـــة عهـــًدا جديـــًدا من 
النمـــو واالزدهار. وشـــهد هذا العـــام المجيد 
سلســـلة متالحقة من المشاريع واإلنجازات 
التـــي انتقلـــت باالقتصاد المحلـــي إلى آفاق 
جديدة مـــن الرخاء، والتي مـــا زالت مملكة 
البحريـــن تجني ثمارهـــا الطيبة حتى يومنا 

هذا.

ترسيخ األقدام

وخـــالل حقبة الســـتينات والســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، قطعـــت مملكـــة البحريـــن 
أشـــواًطا هائلة في مسيرة النهضة الشاملة، 
كمـــا رســـخت مكانتها كمركز مالـــي بارز في 
المنطقـــة. وأثناء الحـــرب األهلّية في لبنان، 
كان لدى البحرين، بفضل توجيهات ســـموه، 
نظـــام تشـــريعي قـــوي ومســـتقر اســـتقطب 

الباحثـــة  المالّيـــة  والمؤسســـات  المصـــارف 
عـــن ملجأ آمن، وشـــجعها علـــى نقل رؤوس 
األمـــوال إلى المملكـــة واتخاذ مقـــار لها في 
ربوعهـــا. وكان لذلـــك بالـــغ األثر فـــي ازدهار 
القطاع العقاري بالمملكة، إذ ُشّيد العديد من 
المشـــاريع الضخمة، والتي ساعدت بدورها 
علـــى رواج أعمـــال القطاعـــات األخرى ذات 
الصلة، مثل الوســـاطة وتوريـــد مواد البناء. 
وتحـــت مظلـــة الدعـــم الحكومـــي ورعايـــة 
المغفور له بإذن هللا صاحب الســـمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تأسست 
شـــركة إدامة وبدأت مسيرة النجاح لتصبح 
اآلن إحـــدى أكبر شـــركات التطويـــر العقاري 
الرائـــدة فـــي المملكـــة وقوة دافعة رئيســـّية 
لعجلـــة النمو االقتصادي. وتواصل الشـــركة 
التزامها الراسخ بمبادئها األساسية المتمثلة 
فـــي الجـــودة والكفـــاءة واالســـتدامة، كمـــا 
تســـعى جاهدة لتطوير قطاع العقارات في 

مملكة البحرين.
ترك صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة، طّيب هللا ثراه، مســـيرة 
طويلة من العطـــاء والتضحية. وقد فقدت 
كبيـــرة  تاريخّيـــة  قامـــة  برحيلـــه  البحريـــن 
وقائـــًدا حكيًما ســـّخر حياته مـــن أجل رفعة 
المملكة ورخاء شعبها، ولكن سيرته العطرة 
فـــي  المشـــرفة ســـتظل خالـــدة  وإنجازاتـــه 

ذاكرة الوطن وقلوب مواطنيه.

المنامة-  إدامة

الفقيد أراد إسعاد البحرينيين فأطلق مشروعا أسماه “سعادة”
ــلـــوب شعبه ــه بـــحـــروف مـــن ذهــــب فـــي قـ ــمـ ــيــفــة بـــن ســلــمــان حــفــر اسـ خــل

آخر إسهامات الراحل 
الكبير الرامية إلعادة 

تشكيل مالمح 
المشهد العقاري

يربط بين سوق المدينة 
القديم والواجهة 

البحرية الخاّلبة المعززة 
بالخدمات

العريض: فخورون 
بتحقيق رؤية سمو 

األمير في تطوير 
محافظة المحّرق
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المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات
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ــل ــ ــراحـ ــ ــر الـ ــ ــ ــي ــ ــ ــو األم ــ ــم ــ ــام س ــ ــم ــ ــت ــ ــاه ــ الـــــمـــــشـــــروع كـــــــان يـــحـــظـــى ب

إنشـــاء جســــر مشــــاة لربـــط “سعــادة” بمرحلتيـــه
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المـــرأة عنصـــر رئيــس لنهضـــة الوطـــن
ــة الـــعـــاهـــل بـــيـــوم الــبــحــريــنــيــة ــن ــري ــئ ق ــّن ــه ــد ي ــم ــن ح خـــالـــد بـ

رفــع النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قرينة 
عاهــل البــاد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة صاحبــة الســمو الملكــي األميرة ســبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، بمناســبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف 
األول من شــهر ديســمبر، والذي ســيكون شــعاره في هذا العام المرأة البحرينية في العمل 

الدبلوماسي.

وقال ســـموه: “نعتز بالـــدور الكبير الذي تضطلع 
بـــه المـــرأة البحرينيـــة ومشـــاركتها الفاعلة في 
فالمـــرأة  البحرينـــي.  المجتمـــع  وبنـــاء  تنميـــة 
البحرينية حظيت بدعم كامل من سيدي عاهل 
البـــالد الوالـــد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، عبر تمكينها لممارسة دورها 
فـــي مختلف قطاعـــات الدولة، كعنصر رئيســـي 

لنهضة وازدهار هذا الوطن”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة 

أن شـــعار هـــذا العـــام ليـــوم المـــرأة البحرينيـــة 
والـــذي خصـــص لالحتفـــاء بعملها فـــي المجال 
الدبلوماسي، يعكس ما قدمته المرأة البحرينية 
من جهود مميزة استطاعت من خاللها أن تؤكد 
على قدرتها وكفاءتها في هذا المجال، وتسهم 
في تحقيق مزيد من المنجزات الحضارية التي 
تضاف لسلســـلة إنجازات المرأة البحرينية في 
مختلف مجـــاالت الحياة، متمّنًيا ســـموه للمرأة 

البحرينية دوام التوفيق والنجاح.

الرفاع- المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المنامة - بنا

أعرب رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقـــاري رئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري  التنظيـــم 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة عـــن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينـــة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، بمناســـبة يوم 
المرأة البحرينية الذي يصادف األول من 

ديسمبر من كل عام”.
وأشار إلى الدور الكبير للمرأة البحرينية 
بنـــاء  فـــي  الفاعلـــة  ومشـــاركتها  اليـــوم، 
فصل جديد من فصـــول عملية التجديد 
والتحديـــث التـــي تمـــر بهـــا المملكـــة في 
العهـــد الزاهـــر والمســـتنير الـــذي يقـــوده 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والـــذي عـــزز من 
مكانة المرأة البحرينية من خالل تقليدها 
جدارتهـــا  لتثبـــت  القياديـــة  المناصـــب 
وقدرتها علـــى أحداث التطـــور والتنمية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، ومنهـــا المجال 
الدبلوماســـي وهو شعار هذا العام، حيث 
تقلدت المناصب الدبلوماسية العليا بكل 

مهنيـــة واقتدار. وأشـــاد الشـــيخ ســـلمان 
الكبيريـــن  والريـــادي  القيـــادي  بالـــدور 
لقرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
األعلـــى  للمجلـــس  قيادتهـــا  خـــالل  مـــن 
للمرأة، إذ أســـهمت البرامج والسياســـات 
التـــي يقدمهـــا المجلـــس بـــكل تأكيد في 
عملية تمكين المرأة وتطورها في شـــتى 
المجـــاالت، وبالتالـــي اســـتطاعت بشـــكل 
الفت اإلســـهام فيما تحقـــق من إنجازات 

تنموية وحضارية شهد لها العالم.

تقدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم 
العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفة بأسمى آيات التهاني والتبريكات، 
إلى قرينة جاللة الملك رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية ليـــوم المرأة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال  البحرينيـــة. 
بمـــا  نعتـــز  المناســـبة  “بهـــذه  للمؤسســـة 
قدمته المـــرأة البحرينية مقدرين دورها 
البارز في نهضة مملكـــة البحرين، والتي 
أســـهمت من خاللـــه في مســـيرة التنمية 
والمشروع النهضوي والحضاري المبارك 
الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لعاهـــل 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة”. كما أكد أن 
تخصيـــص يـــوم المـــرأة البحرينيـــة هـــذا 
العام 2020 لالحتفـــاء بالمرأة البحرينية 
فـــي مجـــال العمـــل الدبلوماســـي، جـــاء 
ليعكـــس ما تقلدته المـــرأة البحرينية من 
مناصب قيادية في المجال الدبلوماسي 

ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات مميـــزة فيه، 
مشـــيدا بالدور الكبيـــر والعطاء المخلص 
الملكـــي  الســـمو  قدمتـــه صاحبـــة  الـــذي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
قرينـــة جاللـــة الملـــك من خـــالل البرامج 
والمشاريع التي يقدمها المجلس األعلى 
إســـهامات  مـــن  عـــززت  والتـــي  للمـــرأة، 
المـــرأة البحرينيـــة، وتميزها في مختلف 

المجاالت.

مشاركة فاعلة في عمليات التحديث

محمد بن خليفة: دور باز في النهضة

المرأة نجحت في إثبات إصرارها وتفوقها
ــزة ــة مــمــي ــي ــصــيــات نــســائ ــخ ــود ش ــ ــوج ــ ــر ب ــخ ــف الـــبـــحـــريـــن ت

هنــأ ممثــل جالة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
قرينة عاهل الباد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، بمناســبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، مؤكًدا ســموه أن دعم ســموها 
ى المواقع أسهم في بروز العديد من الشخصيات النسائية في  ومساندتها للمرأة البحرينية في شتَّ
المملكة في مختلف المجاالت بما فيها الجوانب الدبلوماسية والتي شهدت تبوء المرأة البحرينية 

مواقع متميزة في هذا المجال.

 وأشـــار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلـــى أن المـــرأة البحرينية باتت تحتل مواقع 
مهمـــة ومتميـــزة وتســـير بخطـــى ثابتـــة في 
تطويـــر المملكـــة بما يتوافق مـــع رؤية عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة الـــذي منـــح المـــرأة كل الثقـــة في 
مســـيرتها نحو المشـــاركة في بنـــاء البحرين 
الحديثـــة وســـط االهتمـــام المباشـــر من قبل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

إلـــى أن المرأة البحرينيـــة نجحت في إثبات 
إصرارهـــا وتفوقهـــا فـــي الكثير مـــن المواقع، 
وباتت تحتل مناصـــب عليا، وهو األمر الذي 
يثبت مدى كفاءتهـــا وقدراتها العالية مؤكًدا 
فخر البحرين بوجود نخبة من الشـــخصيات 
النســـوية لهـــا إســـهاماتها الكثيـــرة وبصماتها 
الواضحـــة فـــي عملية التنمية التي تشـــهدها 
الدبلوماســـية  فـــي مجـــال  المملكـــة خاصـــة 

البحرينية العريقة.
ونّوه ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالنجاحـــات التـــي حققتها المـــرأة البحرينية 

وعملهـــا بمختلف المجاالت والمشـــاركة جنًبا 
إلـــى جنـــب مـــع الرجـــال فـــي بنـــاء البحريـــن 

وتطوير المملكة في مختلف المجاالت.

المنامة- بنا
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الشيخ سلمان بن عبدالله

الشيخ محمد بن خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

المــرأة شريــك حقيقــي في مسيـرة البنــاء
ــي ــي والقضائـ ــل العدلـ ــي العمـ ــة فـ ــهاماتها متواصلـ ــدل: إسـ ــر العـ وزيـ

رفـــع وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
آل  علـــي  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف 
خليفة أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات، 
إلـــى قرينة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة؛ 
بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية ليـــوم المـــرأة 
البحرينيـــة، والـــذي يأتي عرفانـــا وتقديرا 
للمكانة الرفيعـــة للمرأة البحرينية ودورها 
الريادي كشريك حقيقي في مسيرة البناء 
والتطـــور. وقـــال وزيـــر العـــدل إننـــا بهـــذه 
المناسبة الوطنية العزيزة “نقف بكل فخر 

وتقدير أمـــام ما قدمته المـــرأة البحرينية 
مـــن عطـــاءات فـــي المســـيرة التاريخيـــة 
لنهضـــة البحريـــن وبنـــاء الدولـــة الحديثة، 
مشـــيًدا بمـــا قدمه المجلـــس األعلى للمرأة 
برئاسة سموها من جهود كبيرة ودور بارز 
في تعزيز إســـهامات المرأة ودعم تقدمها، 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال وزير العدل إن تخصيص يوم المرأة 
لالحتفـــاء   2020 العـــام  هـــذا  البحرينيـــة 
العمـــل  مجـــال  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
الدبلوماســـي، جـــاء ليعكـــس مـــا حققتـــه 

المـــرأة مـــن إنجـــازات فـــي ســـائر مجاالت 
العمـــل الوطنـــي، وهـــو من المياديـــن الذي 
ســـجلت فيه المرأة حضـــوًرا تاريخًيا ومن 

بدايات نشأة الدبلوماسية البحرينية.
وأكـــد مـــا وصلـــت إليـــه المـــرأة البحرينية 
من تقدم في شـــتى القطاعـــات، وبجدارة 
وتميـــز واقتـــدار، بما يعكس دورهـــا الرائد 
فـــي رفـــد المشـــروع التحديثـــي الشـــامل 
لحضرة صاحب الجاللة الملك، مســـتذكًرا 
المـــرأة  إســـهامات  وتقديـــر  اعتـــزاز  بـــكل 
المتواصلـــة فـــي مجـــاالت العمـــل العدلـــي 

والقضائي والتشريعي والقانوني.

المنامة - بنا

المنامة- بنا

المحكمـــة  رئيـــس  أكـــد 
الدســـتورية، الشـــيخ خليفة بن 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
أن مـــا حققته المـــرأة البحرينية 
مـــن إنجازات بارزة في مختلف 
المجـــاالت، بمـــا في ذلـــك مجال 
العمل الدبلوماسي، جاء بفضل 
مـــن هللا عز وجـــل ومن ثم دعم 
ووقـــوف قرينة العاهل رئيســـة 
المجلس االعلـــى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة إلـــى 
جانب المرأة، األمر الذي ســـاهم 
االرتقـــاء  فـــي  مباشـــر  بشـــكل 

فـــي  وانجازاتهـــا  بنجاحاتهـــا 
المجاالت كافه، وذلك في العهد 
البـــالد صاحـــب  الزاهـــر لعاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

رئيس “الدستورية”: دعم األميرة سبيكة يرتقي بنجاحات المرأة

الشيخ خالد بن علي

الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله

الحمر: المرأة ركيزة أساس في الدبلوماسية البحرينية
المجلس األعلى “اإلسكان” حريصة على دعم أهداف 

رفـــع وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلى قرينة العاهل رئيســـة المجلس 
الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيم آل خليفة بمناسبة احتفال 
المملكـــة بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة، 
ديســـمبر  مـــن  األول  أن  مؤكـــًدا 
يمثـــل فرصـــة متجـــددة الســـتذكار 
رفـــد  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  دور 
المســـيرة التنموية الشـــاملة لعاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن خالل 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  إســـهاماتها 

التنموية وعلى كافة األصعدة.

 وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن مملكـــة 
البحريـــن تعـــد مـــن الـــدول الرائدة 
فـــي  المـــرأة  تمكيـــن  مجـــال  فـــي 
الســـلك الدبلوماسي، ويتجلى ذلك 
فـــي تقلـــد العديد من الشـــخصيات 
البحرينية البارزة لمناصب ســـفراء 
المملكة لدى العديد من دول العالم، 
باإلضافـــة إلى تمثيلهن الفاعل لدى 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  المنظمـــات 
حتـــى إن المـــرأة البحرينيـــة توّلت 
لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  رئاســـة 
تـــرؤس  فتـــرة  خـــالل  المتحـــدة 

المملكة لها.
 وأكـــد الحمـــر أن تخصيـــص يـــوم 
ا لالحتفاء بالمرأة البحرينية  ســـنويًّ
الجاللـــة  صاحـــب  تقديـــر  يعكـــس 

الملك والحكومة للمرأة والثقة في 
إمكانياتهـــا وقدرتهـــا علـــى العطاء 
واإلنجاز بكل اقتدار، مشـــيًدا بدور 
برئاســـة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، ومـــا ينتهجـــه 
وبرامـــج  خطـــط  مـــن  المجلـــس 
ا  لدعـــم المـــرأة البحرينيـــة سياســـيًّ
ـــا  ـــا ورياضيًّ ـــا واقتصاديًّ واجتماعيًّ

وغيرها من المجاالت.
وأكـــد الحمـــر أن العالقـــة التكاملية 
والمجلـــس  اإلســـكان  وزارة  بيـــن 
األعلـــى المـــرأة كان لها أثـــر واضح 
في حصول المـــرأة البحرينية على 
العديـــد من الخدمـــات التي تقدمها 
حـــرص  مؤكـــًدا  اإلســـكان،  وزارة 

وزارة اإلســـكان علـــى توفيـــر حـــق 
الســـكن للمـــرأة الـــذي يعد مـــن أهم 
الحقـــوق التـــي كفلـــه لهـــا دســـتور 
المملكة، مؤكًدا حرص الوزارة على 
دعم أهداف المجلس األعلى للمرأة 
ومبادرتهـــا التـــي تســـهم فـــي دعم 

المرأة وتمكينها.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة- بنا

والتوفيـــق  التخطيـــط  وكيـــل  رفعـــت 
األسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، عضـــو المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، دانـــة الزيانـــي، خالـــص 
التهاني والتبريـــكات إلى قرينة العاهل 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، بمناســـبة الذكـــرى 

السنوية ليوم المرأة البحرينية.
وقالـــت الزيانـــي إن مـــا حققتـــه مملكة 
البحريـــن علـــى مســـتوى تقـــدم المـــرأة، 
والـــذي قطعـــت فيه أشـــواًطا مهمة في 
ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، منوهـــًة 
بالجهـــود الكبيـــرة التي بذلهـــا المجلس 
األعلـــى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة.

المتتاليـــة  اإلنجـــازات  أن  وذكـــرت 
للمـــرأة البحرينيـــة فـــي عمليـــة التنمية 
المستدامة، وفي سائر مجاالتها، يشكل 
مصـــدر فخر واعتـــزاز، لمـــا وصلت إليه 
من مســـتويات رياديـــة، بما يعكس دور 
المـــرأة ومـــا تحظى به من دعم راســـخ 
باعتبارها شـــريًكا أساســـًيا فـــي صناعة 

الحاضر ورسم مالمح المستقبل.

الزياني: اإلنجازات المتتالية للبحرينية مصدر فخر واعتزاز

دانة الزياني

وزير اإلسكان



قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن البحرين 
بيئـــة صديقـــة للمـــرأة في ظـــل الخطى 
الســـديدة التي تخطوها سيدة البحرين 
األولـــى قرينـــة العاهل رئيســـة المجلس 
االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المليئة بـــاإلرادة والتضحيات الطموحة 
فـــي طريقها لتحقيـــق رؤى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وهنـــأ خليفـــة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
والدبلوماســـيات البحرينيـــات بمناســـبة 
مشـــيدا  الدبلوماســـية  المـــرأة  يـــوم 
بتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف 
محافـــل تمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي 
الخـــارج ومختلف حقـــول العمل بوزارة 
الخارجيـــة فـــي عهـــد صاحـــب الجاللـــة 

الملك.
وتقـــدم الباحـــث خليفـــة بأحـــر التهانـــي 

لعموم العنصر النسائي بمملكة البحرين 
بمناســـبة يومهـــن الوطنـــي الـــذي يأتـــي 
تقدمهـــن  بمســـيرة  لالحتفـــاء  عـــام  كل 
وتعزيـــز تضحياتهـــن الوطنيـــة، مشـــيرا 
إلى أن الدولة رســـخت أدوار المرأة في 
خدمـــة األهـــداف االســـتراتيجية للبالد، 
وأصبـــح كل يـــوم بحرينـــي ال يخلو من 
تضحياتهـــن بـــكل ميدان وباتـــت المرأة 

موضع تقدير عميق من المجتمع.

نظمـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهن والخدمـــات الصحية حفالً 
افتراضيـــًا بمناســـبة يـــوم المـــرأة 
بـــه  تحتفـــل  والـــذي  البحرينيـــة 
المملكـــة هـــذا العـــام تحت شـــعار 
)المـــرأة في العمل الدبلوماســـي(، 
وذلك بحضـــور الرئيس التنفيذي 
للهيئة  مريم  الجالهمة، ورؤساء 
وموظفـــات  وموظفـــي  األقســـام 

هيئة المهن الصحية.
وأعربـــت الجالهمـــة عـــن خالص 
الشـــكر والتقديـــر لقرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
مشـــيدة بمبادرة ســـموها باعتماد 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام 
وهـــو  البحرينيـــة،  للمـــرأة  يومـــًا 
مناســـبة  أصبـــح  الـــذي  اليـــوم 
وطنية تستعد له كل المؤسسات 
لالحتفـــاء  واألهليـــة  الرســـمية 
بالمرأة ومنجزاتهـــا لقاء جهودها 
التـــي تبذلها من أجل بناء الوطن 
والمســـاهمة الفاعلة في مسيرة .  

التنمية.
بجهـــود  الجالهمـــة  وأشـــادت 

الالتـــي  الموظفـــات  وإنجـــازات 
أثبتـــن جدارتهن خـــالل الجائحة 
علـــى الرغم مـــن الصعوبات التي 
مـــن  العمـــل  بســـبب  واجهتهـــن 
المنـــزل ورعايـــة أبنائهـــم بســـبب 
التعليم عن بعد، إال أن الموظفات 
مختلـــف  فـــي  جدارتهـــا  أثبتـــت 
الظـــروف، حيث تم نـــدب إحدى 

موظفـــات الهيئة وهي األســـتاذة 
نعمـــت الســـبيعي إلدارة المحاجر 
الصحيـــة والتي أثبتـــت جدارتها 

وتميزها في هذه المهمة.
كمـــا توجهت بالشـــكر إلـــى جميع 
الهيئـــة  وموظفـــات  موظفـــي 
بمناســـبة إنجازاتهـــم خـــالل هذه 
الفترة، والذي أثمر عن فوز الهيئة 

بجائـــزة التميز فـــي التواصل مع 
أن  بعـــد   ،2020 لســـنة  العمـــالء 
حققـــت التميز في األداء بالنظام 
الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
ســـرعة  حيـــث  مـــن  )تواصـــل( 
وكفاءة االستجابة مع مقترحات 

وشكاوى المتعاملين.

نوح خليفة

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  رفعـــت 
البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة احتفال 

مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية.
وقالـــت “إن جمعيـــة الصحفييـــن وهـــي 
تحتفل بهذه المناسبة تتذكر بكل الفخر 
واالعتزاز جهود صاحبة الســـمو األميرة 
ســـبيكة منذ تأســـيس المجلـــس األعلى 
للمـــرأة في أغســـطس 2001، وقد بذلت 
ســـموها عصـــارة فكرها النيـــر وجهودها 
الحثيثـــة المثمرة فـــي االرتقـــاء بالمرأة 
البحرينيـــة من خالل باقات متعددة من 
البرامـــج وحققت فيها المرأة البحرينية 
الكثيـــر من اإلنجـــازات محليـــا وإقليميا 
وعالميـــا، ليس في مجال واحد، بل في 
جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 
واإلعالميـــة،  والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 
فكان وجود البحرينية في مواقع مهمة 

جعـــل اآلخرين ينظـــرون لمملكتنا نظرة 
حب وإجالل”.

وأشـــارت إلـــى أن “العهـــد الميمون لملك 
البـــالد، شـــهد قفـــزات عالية كثيـــرة في 
المجاالت والمواقـــع التي حصلت عليها 
كل  فخـــورة  فهـــي  البحرينيـــة،  المـــرأة 
الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا وصلـــت إليه من 
مكانـــة رفيعـــة تحســـد عليـــه، خصوصا 
وأن الكفـــاءة التـــي تتمتـــع بهـــا المـــرأة 
البحرينيـــة كان لهـــا تأثيرهـــا الكبير في 

وصولها للكثير من المواقع القيادية”.

“الصحفيين”: العالم ينظر للبحرين بحب وإجالل
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الجالهمة: البحرينية أثبتت جدارتها خالل الجائحة
المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الرفاع- مكتب الباحث نوح خليفة

خليفة: ترسيخ أدوار المرأة بخدمة األهداف االستراتيجية

المنامة - شركة عقارات السيف

احتفلت شركة عقارات السيف، إحدى 
الرائـــدة  العقـــاري  التطويـــر  شـــركات 
في مملكـــة البحريـــن، بموظفاتها في 
يوم المـــرأة البحرينية الـــذي ُيصادف 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام من 
خالل إقامة مأدبة غداء لهم في هاله 
كافيـــه، حيث تخللـــت الفعالية توزيع 
هدايا لجميع الُموظفات وذلك تكريًما 
لدورهـــن الرائـــد في مســـيرة الشـــركة 

وتحقيقها للعديد من الُمنجزات. 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  وتحـــرص 
ســـنوًيا على االحتفال بهذه الُمناســـبة 
التـــي ُتجســـد أفضـــل تقديـــر لعطـــاء 
المـــرأة المتميز ودورهـــا المتفاني في 
مختلـــف المجـــاالت والقطاعـــات فـــي 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.

“عقارات السيف” تحتفي بموظفاتها

تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــواب” يــهــنــئ جـــالـــة الـــمـــلـــك بـــيـــوم ال ــ ــ ــن ــ ــ “ال

آيـــات  أســـمى  النـــواب  مجلـــس  رفـــع 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ملـــك البـــالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينية الذي يأتي هذا العام بشـــعار: 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال العمـــل 

الدبلوماسي”.
وأثنـــى المجلـــس علـــى الجهـــود البارزة 
والمشـــاريع المتميـــزة والخطط الرفيعة 
والتوجيهات الكريمة للحكومة الموقرة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي دعـــم تقـــدم 

المرأة البحرينية، وإسهاماتها في العمل 
الدبلوماســـي في مختلف قطاعاته، وما 
تحقـــق من مكاســـب وإنجـــازات لمملكة 

البحرين في هذا المجال.
 وأعـــرب المجلس عن اعتزازه وتقديره 
للـــدور الكبير الذي يضطلـــع به المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة  صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيم آل خليفة في دعم قضايا المرأة 
البحرينية، وتقدمها في كافة المجاالت، 
ومشـــاركتها الفاعلـــة فـــي عمليـــة البناء 
والتنمية، في مســـيرة النهضة الشـــاملة، 
وتحقيـــق أعلـــى المنجزات، الســـيما في 

المجال الدبلوماسي.
التـــام  دعمـــه  النـــواب  مجلـــس  وجـــدد 
ومبادراتـــه  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
التـــي  النوعيـــة،  وبرامجـــه  الحضاريـــة 
تكّرس تقدم المرأة البحرينية في شتى 
المجاالت، وتمثيـــل مملكة البحرين في 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة،  جميـــع 
خصوصا وأن المرأة البحرينية أصبحت 
أول امـــرأة فـــي المنطقة تتبـــوأ منصب 
وكيـــل وزارة الخارجية، وهو ما يعكس 
المتميـــزة،  والكفـــاءة  الرفيعـــة،  الثقـــة 
واإلصرار والعزيمة، التي تمتلكها المرأة 
البحرينيـــة، لتعزز دورهـــا بوصفها امرأة 

دبلوماسية.

 وأكـــد المجلـــس حرصه وســـعيه الدائم 
لتعزيـــز المنظومـــة التشـــريعية الداعمة 
الفـــرص،  وتكافـــؤ  البحرينيـــة،  للمـــرأة 
وتحقيق غايات وأهداف اإلستراتيجية 
الوطنية، وتطوير التشريعات والقوانين 
التي من شـــأنها العمل على تقدم المرأة 
البحرينيـــة فـــي كافـــة المجـــاالت، وبمـــا 
يعزز مـــن حقوقهـــا المتعـــددة، ويجعلها 

في تميز وريادة دائمة.
وأعـــرب المجلـــس عـــن خالـــص تهانيـــه 
لكافة نساء البحرين في كل موقع، على 
العطـــاء والتضحية، متمنيـــا لهن المزيد 
والمســـاهمة  والنجـــاح،  التوفيـــق  مـــن 

الفاعلة في نهضة البالد.

المنامة - بنا

المرأة تشغل 56 % من موظفي “التنمية االقتصادية”
احتفل مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
بيـــوم المـــرأة البحرينية تقديـــرًا لدور 
المجلـــس،  فـــي  النســـائية  الكفـــاءات 
مـــن  األكبـــر  النســـبة  تشـــكل  والتـــي 
موظفـــي المجلس حيث بلغت نســـبة 
مـــن   % 56 اإلنـــاث  مـــن  الموظفـــات 
العـــدد اإلجمالـــي لموظفـــي المجلس، 
فـــي حيـــن تبلغ نســـبتهن فـــي المراكز 
القياديـــة حوالـــي 48 % وهي نســـبة 

عالية.
بتطويـــر  المجلـــس  اهتمـــام  وضمـــن 
فقـــد  لمنتســـبيه،  الداعمـــة  البيئـــة 
عكف علـــى توفير العديد مـــن المزايا 
ســـبيل  فـــي  المســـاندة  والخدمـــات 
دعـــم مبـــدأ تكافؤ الفرص ومـــن بينها 

الـــدوام المـــرن أو العمـــل مـــن المنـــزل 
وذلـــك حتـــى قبـــل الجائحـــة، حيـــث 

يواصـــل المجلس توفير الدعم الالزم 
إلدماج وتطويـــر الكفاءات النســـائية 

مجلـــس  عمـــل  مجـــاالت  شـــتى  فـــي 
التنمية االقتصاديـــة الذي يهدف الى 
المباشـــرة  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
وذلك لخلق فرص العمل في الســـوق 
البحرينية حيث نجح في اســـتقطاب 
134 شـــركة خالل العام 2019 والتي 
ستســـتثمر 316 مليـــون دينـــار خالل 

ثالث سنوات في المملكة.
ويذكـــر أن مـــن بيـــن أبـــرز اإلنجازات 
التـــي حققهـــا المجلـــس علـــى صعيـــد 
تمكين المرأة هو حصوله على جائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة لتقدم المرأة 
البحرينيـــة لمرتيـــن كان آخرهـــا فوزه 
بالمناصفـــة مع مجلس الشـــورى لفئة 
العـــام  خـــالل  الرســـمية  المؤسســـات 

الجاري 2020.

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبةالمنامة - بنا

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
والقطـــاع  الغرفـــة  وتقديـــر  اعتـــزاز  عـــن 
الخـــاص للمـــرأة البحرينيـــة ولعطائهـــا في 
المســـيرة التنمويـــة واالقتصادية ولدورها 
واإلنتـــاج،  العمـــل  قطاعـــات  جميـــع  فـــي 
مشـــدًدا أن المرأة البحرينية ترجمت بذلك 
شـــراكتها المحوريـــة الفاعلـــة مـــع الرجـــل، 
ولفت إلى أن االحتفال بمناسبة هذا اليوم 
ما هو إال ترجمة لتقدير المجتمع البحريني 
لـــدور وعطاء المـــرأة البحرينية التي نفخر 
أنهـــا تبـــوأت أعلـــى المناصب، مؤكـــًدا على 
أن الرقـــي الـــذي بلغتـــه المـــرأة البحرينيـــة 
هـــو إحدى ثمار العهـــد الزاهر لجاللة عاهل 
البـــالد. وأضاف أن عاهل البالد في ســـياق 
دعمـــه للمـــرأة البحرينية وتعزيز مســـيرتها 
للمـــرأة  تبنـــى تأســـيس المجلـــس األعلـــى 

برئاسة قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة.  
وأشار إلى أن كل اإلنجازات المتتالية التي 
حققتها المرأة البحرينية منذ تدشين العهد 
الزاهر لجاللة الملك وفي فترة قياسية قد 

جعلتهـــا محط إعجـــاب جميـــع دول العالم 
من خالل تبوأهـــا مراكز ومناصب قيادية، 
واالقتصـــاد،  السياســـة  معتـــرك  ودخولهـــا 
مشـــيًرا إلى أن “مجلس إدارة الغرفة يضم 
فـــي عضويتـــه 3 ســـيدات أعمـــال، كمـــا أن 
أغلـــب لجـــان الغرفـــة الدائمـــة والقطاعيـــة 
تضـــم الكثيـــر من العناصـــر النســـائية التي 
أثبتت قدرة وجـــدارة أهلتها لعضوية هذه 
اللجـــان، كمـــا أن الجهـــاز اإلداري بالغرفـــة 
يضـــم الكثيـــر من العناصـــر النســـائية التي 
تتولى مســـؤوليات ومهام قيادية في هذه 
المؤسسة، ومن جانب آخر تشكل سيدات 
األعمـــال نســـبة كبيرة مـــن إجمالي أعضاء 
الغرفة، وســـوف نعمل جاهدين على تعزيز 
دور وجـــود المرأة البحرينيـــة، وفي إتاحة 
الفرصـــة أمامها لتلعب دورهـــا المؤمل في 

تنمية ونهضة مجتمعها”.

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة رئيس االتحـــاد العربي للتطوع 
حســـن بوهـــزاع برقيـــة تهنئـــة لقرينـــة 
عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة الـــذي يصادف 
األول من ديســـمبر مـــن كل عام، والذي 
جـــرى تخصيصـــه تقديـــرا إلســـهاماتها 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  المتميـــزة 
والعلميـــة  والرياضيـــة  االجتماعيـــة 

والسياسية وغيرها.
وأكـــد أن اليـــوم الـــذي أقرتـــه صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، رفـــع شـــأن المـــرأة 
وقيمتهـــا  دورهـــا  وأبـــرز  البحرينيـــة، 

المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  ومكانتهـــا 
البحرينيـــة  للمـــرأة  ملهمـــة  فأصبحـــت 

باإلنجاز والنهضة.
كمـــا أعـــرب عـــن بالغ فخـــره واعتـــزازه 
بإســـهامات سموها اإليجابية في تعزيز 

حضور المرأة البحرينية للمشـــاركة في 
التنمية الوطنية، وأشاد بالتقدم الالفت 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  تحقـــق  الـــذي 
مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة 
السياســـية والتشـــريعية واالقتصاديـــة 
ذلـــك  ويعـــود  وغيرهـــا،  واالجتماعيـــة 
لجهود ســـموها الكبيرة وحرصها الدائم 

على االرتقاء بالمجتمع، 
وأثنـــى علـــى جهـــود المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، وإســـهاماته البـــارزة فـــي دعـــم 
تقدم المرأة البحرينية، ودوره الحيوي 
فـــي رفـــع قـــدرة المـــرأة للمســـاهمة في 
التـــوازن  أســـس  وفـــق  البـــالد،  نهضـــة 
وتكافـــؤ الفـــرص، عبـــر برامـــج نوعيـــة 
ومبـــادرات رفيعـــة، كان لهـــا بالـــغ األثـــر 
فيمـــا وصلت إليه المـــرأة البحرينية من 
حضور فاعل ومؤثر في الحياة العامة.

المــرأةنــاس: العالم ينظــر إلنجازات البحرينيــة بعين اإلعجاب مــن شــأن  رفعــت  وطنيــة  مناســبة  بوهــزاع: 
سمو األميرة سبيكة ملهمة البحرينياتحشد الجهود لتمكين المرأة على جميع المتسويات

حسن بوهزاع سمير ناس

عهدية أحمد



عقــدت أمــس، عبــر تقنيــة االتصــال اإللكترونــي المرئــي الجلســة االفتتاحيــة للحــوار 
حيــث  األميركيــة،  المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة  بيــن  األول  االســتراتيجي 
شــارك فيهــا وزيــر الخارجيــة عبداللطيف الزيانــي، ووزير خارجية الواليــات المتحدة 

األميركية مايك بومبيو، وكبار المسؤولين من البلدين. 

وألقـــى الزيانـــي فـــي الجلســـة االفتتاحية 
كلمـــة أعرب فيها عن مـــدى تقديره لتطور 
العالقـــات بين مملكة البحريـــن والواليات 
عقـــود  مـــدى  علـــى  األميركيـــة  المتحـــدة 
عديدة، األمر الذي يؤكد مجدًدا قيمة هذه 
العالقات لكال الجانبين، حيث تشمل هذه 
العالقـــات العديـــد من الروابط السياســـية 
واالقتصاديـــة واألمنيـــة والثقافيـــة، ممـــا 

يجعل هذه الشراكة استراتيجية بحق.
وأشـــار وزيـــر الخارجية إلى رؤيـــة مملكة 
والعشـــرين  الخمـــس  للســـنوات  البحريـــن 
المقبلـــة مـــن العالقـــات الثنائيـــة والفرص 
والتحديـــات والتطلعـــات لشـــراكة أوســـع 
القضايـــا،  مـــن  مجموعـــة  عبـــر  وأوثـــق 
تحديـــات  شـــهد   2020 عـــام  إن  وقـــال 
غيـــر  واقتصاديـــة  واجتماعيـــة  صحيـــة 
مســـبوقة فـــي جميع أنحاء العالم، بســـبب 
تداعيـــات فيروس كورونـــا )كوفيد - ١٩(، 
منوًهـــا بـــأن عملية إعـــادة البنـــاء في هذه 
المجـــاالت ســـتكون من القضايا الحاســـمة 
فـــي الســـنوات القليلـــة المقبلة، وســـيكون 

التعاون الدولي الفعال أمًرا بالغ األهمية.

اتفاق ابراهيم

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة إن اتفـــاق مبـــادئ 
فـــي  نوعًيـــا  تغيـــًرا  أحـــدث  إبراهيـــم 
وتجـــدد  األوســـط،  الشـــرق  ديناميكيـــات 
فـــي  واالزدهـــار  الســـالم  تجـــاه  التفـــاؤل 
المنطقـــة، فهـــذه األهـــداف أســـاس الرؤية 
المشـــتركة لكال البلدين، معرًبا عن قناعته 
أن الشراكة بين مملكة البحرين والواليات 
مفتاًحـــا  ســـتكون  األميركيـــة  المتحـــدة 

لتحقيقها.

النووي اإليراني

البحريـــن  مملكـــة  رؤيـــة  عـــن  وتحـــدث 
للعالقـــات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
وعلى وجه التحديد في الجوانب األمنية 
فـــي  مســـاهمتها  وكيفيـــة  واالقتصاديـــة 
تحقيق األمن والســـلم في منطقة الشـــرق 

األوســـط، ففي مجـــال األمن وعلـــى مدار 
ســـبعين عاًما، كانت الشـــراكة بيـــن مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية 
حجر األســـاس ألمن الخليج، ومن منظور 
مملكة البحرين فإن هذا الدور سوف يقوي 
وتـــزداد أهميتـــه، مشـــيًرا الـــى أن المنطقة 
ســـتتعرض إلـــى تحديـــات متجـــددة مـــن 
األطراف التي تســـعى لتقويض االستقرار 
في الشرق األوســـط وبالدرجة األولى من 
إيـــران، التـــي أصبحت نواياها وأنشـــطتها 
أكثـــر وضوًحا من أي وقـــت مضى، ابتداًء 
إلـــى صواريخهـــا  النـــووي  مـــن برنامجهـــا 
البالستية، وتدخلها في الشؤون الداخلية 
للـــدول األخـــرى، باإلضافـــة إلـــى تدخلهـــا 

العلني المتزايد في نزاعات المنطقة.

رؤية اقتصادية

وفـــي المجال االقتصـــادي، أكد الزياني أن 
مملكـــة البحرين لديها أســـس متينـــة بناًء 
على اتفاقية التجـــارة الحرة الموقعة بين 
المشـــتركة  2004، وقيمهـــا  عـــام  البلديـــن 
للشفافية واألسواق المفتوحة والمنافسة 
والتكنولوجيـــا،  العمـــل  ومعاييـــر  العادلـــة 
وأن هذه هي القيم التي ستســـتمر مملكة 
البحريـــن في تعزيزها، مـــع العمل على أن 
يظـــل اقتصادهـــا الديناميكـــي والحديـــث 
للشـــركات  واســـتثمارًيا  تجارًيـــا  جاذًبـــا، 
رؤيـــة  أن  موضًحـــا  وغيرهـــا،  األميركيـــة 
مملكة البحرين للشـــرق األوسط ال تقتصر 
على األمـــن بل االزدهار الذي تشـــارك فيه 
جميع شـــعوب المنطقة، األمـــر الذي دفعها 
إلـــى اســـتضافة ورشـــة عمل “الســـالم من 
أجل االزدهار” العـــام الماضي في المنامة، 
وقـــال إن إقامـــة عالقـــات دبلوماســـية مع 
دولـــة إســـرائيل يهـــدف إلـــى إقامة ســـالم 
دافئ حقيقي وتطور ســـريع في العالقات 
االقتصاديـــة والثقافية والشـــعبية، مؤكًدا 
أن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
تعميـــق  فـــي  مســـتمرتان  األميركيـــة 
شـــراكتهما االقتصاديـــة وزيـــادة التجـــارة 

واالســـتثمار بينهمـــا مع جـــذب دول أخرى 
متشـــابهة فـــي التفكير إلنشـــاء شـــبكة من 

االزدهار في الشرق األوسط.
وعلـــى الصعيد الثنائي، أشـــار الزياني إلى 
أن هنـــاك العديـــد مـــن الفـــرص لمزيـــد من 
التعاون في مجاالت التجارة واالســـتثمار 
المثـــال،  والبتروكيماويـــات، علـــى ســـبيل 
وســـوف تكون الخبرة األميركية ضرورية 
في االســـتفادة من االحتياطيات النفطية 
الكبيـــرة المؤكـــدة والتـــي أعلـــن عنهـــا في 
عـــام 2018، مشـــيًرا الـــى أن هنـــاك مجـــااًل 
كبيًرا للشـــراكة األميركية مع قطاع البنوك 
والتكنولوجيـــا الماليـــة الرائـــدة في مملكة 
البحرين، مضيًفا أنه ومع ذلك في غضون 
خمســـة وعشرين عاًما تتمثل رؤية مملكة 
البحريـــن فـــي إقامـــة شـــراكة اقتصاديـــة 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  وأعمـــق  أوثـــق 
األميركيـــة والتـــي تعد ركيزة فـــي منطقة 

مستقرة ومزدهرة.

تفكير مماثل

وفـــي ختام كلمته، أعـــرب وزير الخارجية 
عـــن ثقته في أن عالقـــات مملكة البحرين 
مع الواليات المتحدة األميركية ستســـتمر 
في التطور بقوة، معرًبا عن األمل بأن يتم 
استكمال التعاون الثنائي بتعاون وترابط 
مكثـــف مع الـــدول اإلقليميـــة األخرى ذات 
التفكيـــر المماثـــل والتـــي تشـــارك البلديـــن 
القيم واألهداف المشـــتركة لشـــرق أوسط 

ينعم بالسالم واألمن واالزدهار.

توثيق العالقات

في حيـــن أعرب بومبيو عن بالغ ســـعادته 
ثنائـــي  اســـتراتيجي  بإطـــالق أول حـــوار 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، منوًهـــا بـــأن البلديـــن قد عمال 
مًعا لفترة طويلة، ويعتبر اليوم دلًيال على 
جهـــود الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب، 
وعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، بتوثيـــق العالقات 
من أجل مصلحة البلدين، اللذين حققا مًعا 
نتائـــج تاريخيـــة للشـــرق األوســـط بأكمله، 
وإنـــه علـــى ثقـــة تامة مـــن أن هـــذا الحوار 
والجلســـات ســـيضعان األســـس لمزيد من 

النجاح وتحالف أقوى.

التهديد األول

وأشـــار وزيـــر خارجية الواليـــات المتحدة 
إلـــى أنـــه ســـيتم التركيـــز علـــى الشـــؤون 
األمنيـــة فـــي جلســـات عمـــل متعـــددة، إال 
أنه تجدر اإلشـــارة إلى أن مملكة البحرين 
للبحريـــة  المركزيـــة  القيـــادة  تســـتضيف 
األميركيـــة فـــي مقـــر األســـطول األميركي 
الخامـــس، مما يســـمح بالتعاون في جميع 
المجاالت مـــن مكافحة اإلرهـــاب وحماية 
مرور البضائع في منطقـــة الخليج العربي 
خاليـــًة مـــن الهجمـــات البحريـــة اإليرانية، 
هـــو  فـــي طهـــران  النظـــام  أن  إلـــى  نظـــًرا 

التهديد األول لألمن العالمي.
كمـــا توجه بومبيـــو بجزيل الشـــكر لمملكة 
البحريـــن وشـــعبها الصديـــق علـــى دعمهم 
التـــي  األقصـــى  الضغـــط  لحملـــة  الثابـــت 
نجحـــت في عـــزل طهران وقطـــع ماليين 
الـــدوالرات للتأثيـــر الخبيث فـــي اإلرهاب، 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــًدا 
رئيســـية  رؤى  فـــي  تشـــتركان  المتحـــدة 
للسياســـة الخارجية، واصًفـــا إياهما بأنهما 
واقعيتان وتريـــان العالم كما هو وتدركان 
الطبيعـــة العنيفة للنظـــام اإليراني الثوري، 
وهـــم على تفُهـــم أنـــه عندما يتعلـــق األمر 
القضايـــا  مـــن  والعديـــد  إيـــران  بمواجهـــة 
إســـرائيل  دولـــة  تعتبـــر  األخـــرى  المهمـــة 
شـــريك أساسي وليست مشـــكلة، فبفضل 
اتفـــاق مبادئ إبراهيم للســـالم تزدهر اآلن 
الشـــراكات مـــع دولـــة إســـرائيل والواليات 

المتحدة األميركية.

تأثير عالمي

وأضاف وزيـــر خارجية الواليات المتحدة 
األميركيـــة أنـــه هنـــاك بالفعـــل المزيـــد من 
التجارة واالســـتثمار بيـــن مملكة البحرين 
مجـــاالت  عـــدة  فـــي  إســـرائيل  ودولـــة 
كاالتصاالت والخدمات المالية والطيران، 
حيث استقبلت دولة إســـرائيل أول رحلة 
طيران مباشـــرة من مملكـــة البحرين على 
مســـتوى  علـــى  رســـمي  وفـــد  أول  متنهـــا 
الحكومـــة، بمـــا في ذلـــك وزيـــر الخارجية 
عقـــد  إن  وقـــال  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 

االجتمـــاع الثالثي ســـاهم في تقـــدم هذه 
الـــدول بما فـــي ذلك تبادل الســـفارات بين 
دولـــة إســـرائيل ومملكـــة البحريـــن، معرًبا 
عن الثقة من أن المزيد من الدول ســـتتبع 
قيـــادة مملكـــة البحرين، مما يـــدل على أن 
الحجـــم الجغرافي لبلد مـــا ال يملي تأثيره 

على الساحة العالمية.
كمـــا لفـــت بومبيو الى أنه في األســـبوعين 
عمـــل  5 مجموعـــات  ســـتجتمع  المقبليـــن 
مـــن وزارة الخارجيـــة األميركية ووكاالت 
أخـــرى مـــع نظرائهـــم البحرينييـــن الذيـــن 
سيناقشون كيف يمكن للبلدين الصديقين 
فـــي مجـــاالت  أكثـــر  التنســـيق والتعـــاون 
لتمكيـــن  العســـكري  كالتدريـــب  مختلفـــة 
حقـــوق  مجـــال  فـــي  والوقـــوف  المـــرأة، 
اإلنســـان ومكافحـــة االتجـــار بالبشـــر التي 
تقدًمـــا  فيهـــا  البحريـــن  مملكـــة  أحـــرزت 
حقيقًيا هائاًل، مؤكًدا أن العالقات الثنائية 
بيـــن البلديـــن هـــي القـــوة لتحقيـــق نتائج 
إيجابية، متوجًها بالشـــكر لمملكة البحرين 
الواليـــات  مـــع  الممتـــدة  صداقتهـــا  علـــى 

المتحدة.
يذكـــر أن الحوار االســـتراتيجي األول بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة ينعقد 
فـــي الفتـــرة مابين ١ ديســـمبر ٢٠٢٠م إلى 
التعـــاون  ويبحـــث  ٢٠٢٠م.  ديســـمبر   ١٥
الدفاعـــي وســـبل تعزيـــز األمـــن واالزدهار 
االقتصاديـــة  والتنميـــة  اإلقليمييـــن 
اإلنســـان  حقـــوق  وأهـــداف  والتجاريـــة، 

المشتركة.

وزير الخارجية مشاركا في الجلسة

المنامة- وزارة الخارجية

اتفاق بحريني أميركي على مواجهة مخططات إيران التقويضية
ــتية ــا البالسـ ــران وصواريخهـ ــددا لتدخـــات طهـ ــتتعرض مجـ ــة سـ ــي: دول المنطقـ الزيانـ
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دبلوماسيات: االحتفاء بالبحرينية بمجال العمل الدبلوماسي يمهد لمرحلة جديدة

أكدت ُنخبة من السيدات البحرينيات الرائدات في القطاع الدبلوماسي أن مملكة البحرين تمكنت من ترسيخ حضورها عالميا 
كدولــة مبــادرة ومتمســكة بتنفيــذ التزاماتها الوطنية والدولية على صعيد تقدم المرأة، بســجل حافــل باإلنجازات النوعية، مّما 

مّكن البحرين من تخطي مرحلة التمكين وصوالً إلى مرحلة التقدم والمشاركة المتكافئة.

كما أشـــادت الســـيدات الدبلوماسيات 
بجهود المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
قرينة العاهل رئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
وبالمبـــادرات الّخالقـــة التـــي أطلقتها 
ســـموها والتي أســـهمت فـــي االنتقال 
بالمـــرأة من مراحل التمكين التقليدية 
وكســـب الحقـــوق، إلى مرحلـــة التمتع 
بالحقوق الكاملة والشـــراكة المتكافئة 

في البناء التنموي.
لصحيفـــة  الدبلوماســـيات  وأشـــارت 
بالمـــرأة  االحتفـــاء  أّن  إلـــى  البـــالد 
العمـــل  مجـــال  فـــي  البحرينيـــة 
الدبلوماســـي يمهـــد لمرحلـــة جديـــدة 
لتعزز فيها حضورهـــا في هذا المجال 
الحيـــوي، لتســـتمر المـــرأة البحرينيـــة 
شـــريكة فاعلـــة فـــي مســـيرة مملكـــة 
البحريـــن الزاخرة بالنجاح السياســـي 

والدبلوماسي.

التقدم والمشاركة المتكافئة

المديـــر  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي ألكاديمية محمد بن مبارك 
الدبلوماســـية  للدراســـات  آل خليفـــة 
الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة: 
فـــي  المســـؤولين والقائميـــن  بفضـــل 
المجلس األعلى للمرأة وعلى رأســـهم 

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
تمكنـــت  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
مملكة البحرين من ترسيخ حضورها 
ومتمســـكة  مبـــادرة  كدولـــة  عالميـــا 
بتنفيـــذ التزاماتهـــا الوطنية والدولية 
علـــى صعيـــد تقـــدم المـــرأة، بســـجل 
ملـــيء باإلنجـــازات النوعيـــة، حيـــث 
ودخلـــت  التمكيـــن  مرحلـــة  تخطـــت 
مرحلة التقدم والمشاركة المتكافئة.

األمـــر  لصـــدور  كان  قائلـــة:  وتابعـــت 
محمـــد  أكاديميـــة  بإنشـــاء  الملكـــي 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 
الدبلوماســـية الشـــرف العظيم لنا، إذ 
يعـــد ذلـــك تكريمـــا لجهودنـــا الراميـــة 
إلى تنميـــة وتطوير مهـــارات الكوادر 

البحرينية في المجال الدبلوماسي.
وأضافـــت: نســـعى كنســـاء عامـــالت 
إلـــى  الدبلوماســـي  الســـلك  فـــي 
الغاليـــة  مملكتنـــا  خدمـــة  مواصلـــة 
تحـــت ظل عهد جاللـــة الملك، ونحن 
ســـعداء باالحتفاء هذا العـــام بالمرأة 
نشـــهد  أن  ونأمـــل  الدبلوماســـية، 
تخريـــج أجيـــال مميـــزة فـــي المجال 
الدبلوماســـي، وأن نشـــرك في برامج 
األكاديميـــة دبلوماســـيين مـــن الدول 
العربيـــة الشـــقيقة والـــدول الصديقة، 
لتصبح مملكة البحرين مقصدا رئيسا 

للدراسات الدبلوماسية.

سفيرة بالدي في الخارج

اآلفـــرو  الشـــؤون  إدارة  مديـــر  أمـــا 
آسيوية بوزارة الخارجية منى عباس 
محمود رضـــي، فقالـــت: يعتبر تقدم 
المرأة البحرينية وتعزيز مســـاهمتها 
في التنمية الوطنية ركيزة أساســـية 
من ركائز المســـيرة التنموية الشاملة 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، حيث 
تحظى المرأة بدعم وتمكين كاملين 
وتتبـــوأ مناصـــب رفيعـــة فـــي جميع 
القطاعـــات السياســـية واالجتماعية 
واالقتصادية بفضل جهود الحكومة 

الرامية إلى تعزيز فرص المساواة.
انضمامـــي  يعـــد  قائلـــة:  وأضافـــت 
للعمـــل فـــي البعثـــة الدائمـــة لمملكـــة 
البحرين لـــدى مكتب األمم المتحدة 
فـــي جنيـــف أحـــد المحطـــات المهمة 
لـــه  كان  إذ  المهنيـــة،  حياتـــي  فـــي 
مهاراتـــي  صقـــل  فـــي  األكبـــر  األثـــر 
الفرصـــة  ومنحـــي  الدبلوماســـية، 
ألكـــون ســـفيرة بـــالدي فـــي الخارج، 
كمـــا كنت مـــن ضمن الوفد الرســـمي 
لزيارات الدولة لصاحب الجاللة إلى 
كل مـــن جمهوريـــة الصين الشـــعبية 
الهنـــد  وجمهوريـــة   2013 العـــام 
وجمهورية باكستان اإلسالمية العام 
2014 وماليزيـــا العام 2017، ومثلت 

وزارة الخارجيـــة في اإلعداد لجائزة 
لبرنامـــج  المتميـــز  لإلنجـــاز  الشـــرف 
للمســـتوطنات  المتحـــدة  االمـــم 
البشـــرية في مجـــال اإلســـكان للعام 
٢٠٠٦ الممنوحـــة للمغفـــور لـــه بـــإذن 
هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة، 
للمعـــارض  والترتيـــب  هللا،  رحمـــه 
المقامـــة في هذا الصـــدد في كل من 
لنـــدن،  باريـــس،  القاهـــرة،  نيروبـــي، 
جنيف، العاصمة األمريكية واشنطن 

ومدينة نيويورك.
وفـــي الختـــام قالـــت: إن االحتفـــاء 
بالمـــرأة البحرينية فـــي مجال العمل 
الدبلوماســـي يمهـــد لمرحلـــة جديدة 
يتعـــزز فيها حضـــور المـــرأة في هذا 
المجـــال الحيـــوي، لتواصـــل مملكـــة 
البحرين المســـيرة الزاخـــرة بالنجاح 
التـــي ســـجلتها النســـاء البحرينيـــات 
الرائـــدات فـــي هـــذا المجـــال، فـــكل 
الشـــكر لقيادتنا الكريمة على دعمهم 

الالمحدود للمرأة.

إثبات النفس

إدارة  مديـــر  قالـــت  جانبهـــا  مـــن 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  المنظمـــات 
فاطمـــة الظاعـــن: إن جميـــع النســـاء 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  العامـــالت 
العمـــل  مجـــال  فـــي  خصوصـــا 
الدبلوماســـي يواجهـــون العديـــد من 
التحديـــات، أهمهـــا كيفيـــة التوفيـــق 
بيـــن العمـــل واألســـرة، ولكـــن دائمـــا 
تولـــد هذه العقبات الرغبة في إثبات 

النفس لـــدى المرأة لتذليـــل الصعاب 
وتحقيق الطموح.

أن  شـــرفني  لقـــد  قائلـــة:  وتابعـــت 
أكون من أوائل النســـاء البحرينيات 
نـــزع  مجـــاالت  فـــي  المتخصصـــات 
الســـالح، حيث شـــاركت فـــي العديد 
المتعلقـــة  الدوليـــة  المحافـــل  مـــن 
بمكافحـــة أســـلحة الدمـــار الشـــامل، 
وتمكين المـــرأة، الدفاع الصاروخي، 
تمويـــل  األمـــوال/  غســـل  مكافحـــة 
اإلرهاب، وجلســـات الجمعية العامة 
لألمـــم المتحـــدة، األمـــر الـــذي أهلني 

ألصبح مدير إدارة المنظمات.
بالتهنئـــة  أتقـــدم  قائلـــة:  وختمـــت 
للقيـــادة الرشـــيدة ولصاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة التي بدعمها تمكنت المرأة 
وترســـيخ  التقـــدم  مـــن  البحرينيـــة 
حضورها في المجتمع بسجل مليء 
والخبـــرات  النوعيـــة  باإلنجـــازات 
التراكميـــة، كمـــا يطيب لـــي أن أهنئ 
نساء البحرين جميعا بهذه المناسبة 

السعيدة.

تحية لجميع النساء

وقالـــت بـــدور صـــالح عبدالعزيـــز وهي 
مستشـــار بإدارة شؤون حقوق اإلنسان 
بخالـــص  أتوجـــه  الخارجيـــة:  بـــوزارة 
الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ 
لوقوفها خلف المبادرات التي أســـهمت 
في االنتقال بالمرأة من مراحل التمكين 
التقليدية وكســـب الحقوق، إلى مرحلة 

والشـــراكة  الكاملـــة  بالحقـــوق  التمتـــع 
المتكافئة في البناء التنموي.

وأضافـــت: تعد تجربتـــي تجربة رائعة 
وممتعـــة في الســـلك الدبلوماســـي بعد 
التحاقـــي فـــي بعثـــة مملكـــة البحريـــن 
فـــي جنيف، فعلـــى الرغم مـــن ابتعادي 
عن بلـــدي وعائلتي إال أن تلك التجربة 
ساهمت في تطوير وصقل شخصيتي 

وتقويتها.
وتابعت قائلة: منذ أن بدأت العمل في 
وزارة الخارجيـــة وأنـــا أطمح للوصول 
أرفـــع  وتقلـــد  عليـــا  مســـتويات  إلـــى 
الدبلوماســـي،  الســـلك  فـــي  المناصـــب 
حيث وضعت نصب عيني قدوتي في 
القطـــاع الدبلوماســـي، وهـــي الشـــيخة 
هيا بنت راشـــد آل خليفة، التي تّوجت 
الدبلوماســـي  العمـــل  فـــي  مســـيرتها 
بانتخابها رئيًســـا للجمعّية العاّمة لألمم 
المّتحدة في دورتها الحادية والستين 
امـــرأة  كثالـــث   ٢٠٠٦-٢٠٠٧ للعـــام 
ُتنتخـــب لهـــذا المنصب على المســـتوى 

الدولي.
المـــرأة  تتمتـــع  قالـــت:  الختـــام  وفـــي 
فـــي مملكـــة البحريـــن بمكانـــة متقدمة 
بفضـــل المســـتوى العالـــي مـــن التعليم 
واالنفتـــاح بيـــن النـــاس، حيـــث تولـــي 
المملكـــة االهتمام البالـــغ لتمكين المرأة 
في المجال الدبلوماســـي والسياســـي؛ 
نظـــرا لما تتمتـــع بـــه المـــرأة البحرينية 
مـــن قـــدرات ومهـــارات تؤهلهـــا لتوّلي 
علـــى  ســـواء  القياديـــة،  المناصـــب 
المســـتوى المحلي أو اإلقليمي، فتحية 

لجميع النساء بمناسبة يومهم.
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بومبيو: المملكة نجحت 
في عزل طهران وقطع 

ماليين الدوالرات 
المعدة لإلرهاب

تعميق الشراكة 
االقتصادية مع 

واشنطن وزيادة التجارة 
واالستثمار بينهما

التركيز على الشؤون 
األمنية في جلسات 
عمل متعددة كون 
طهران عدو العالم

االتفاق مع إسرائيل 
هدفه إقامة سالم 

دافئ حقيقي وتطور 
سريع في العالقات

محرر الشؤون المحلية

ـــرأة ـــدم المـــ ـــا إزاء تقـــ ـــذ التــزامـاتهــ ـــا بتنفيــ ـــن عالمًيــ ـــة البحــريــ ـــخ مكــانــ ترسيــ



وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة يصل إلى تل أبيب
وصل وفد رســمي بحريني برئاســة وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد  الزياني إلى تل أبيب يرافقه عدد من المســؤولين في 

وزارات الدولة ومؤسساتها باإلضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من المملكة إلى دولة إسرائيل.

وكان في استقبال الوفد كل من وزير 
االقتصـــاد اإلســـرائيلي عميـــر بيريتز، 
ووزيرة الســـياحة اإلسرائيلية أوريت 
التعـــاون  ووزيـــر  كوهيـــن،  فـــركاش 
اإلقليمي اإلســـرائيلي أوفير أكونيس، 

وعدد من المسؤولين.
وقـــال الوزيـــر الزياني فـــي تصريح له 
بهـــذه المناســـبة “ تأتـــي هـــذه الزيـــارة 
إلـــى دولة إســـرائيل على ضـــوء ما تم 
االتفاق عليه في إعان تأييد الســـام 
المبـــرم بين البلدين في واشـــنطن في 

15 ســـبتمبر 2020، وبما يتماشـــى مع 
رؤيـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ 
االســـتقرار،  “األمـــن،  لمبـــدأ  للترويـــج 
واالزدهـــار”، حيـــث تحـــرص البحرين 
علـــى الحفـــاظ على ســـمعتها كشـــعلة 

للسام في المنطقة.
وأضـــاف “هـــذه الزيـــارة تأتـــي كذلـــك 
الســـابقة  الزيـــارات  لنتائـــج  متابعـــة 
حيـــث  الجانبيـــن،  بيـــن  المتبادلـــة 
نحرص علـــى العمل معا فـــي مختلف 

يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا  القطاعـــات، 
والســـياحية،  االقتصاديـــة  بالشـــؤون 
والســـعي نحـــو بنـــاء شـــراكات ثنائية 
فـــي مختلـــف مجاالتهمـــا، وذلـــك بعد 
توقيـــع مذكـــرات تفاهم بيـــن البلدين 
في مجـــاالت متعددة، وهـــو ما يؤدي 
إلى تحقيق االزدهـــار االقتصادي بين 
المملكـــة ودولـــة إســـرائيل، وبالتالـــي 
فـــي  االســـتقرار  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 

المنطقة”.
واختتـــم الزيانـــي قائا “ســـنعمل على 

مواصلة تعزيز التعاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل بما 
المشـــتركة بينهمـــا،  يحقـــق المصالـــح 
وستســـهم هـــذه الزيارات فـــي إطاق 
العديـــد مـــن المبـــادرات للتعـــاون فـــي 
منطلـــق  وهـــي  المجـــاالت،  مختلـــف 

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى تل أبيبلزيارات أخرى مرتقبة مستقبا”.

تل ابيب - بنا

االزدهار االقتصادي 
بين البحرين وإسرائيل 

يحقق مزيًدا من 
االستقرار للمنطقة

local@albiladpress.com
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الرميحي لـ “وام”: إنجازات اإلمارات تعانق الفضاء
ــخ الـــتـــســـامـــح ــ ــي ــ ــرس ــ ــي األخـــــــــوة وت ــ ــوذج فـ ــ ــمـ ــ عـــاقـــاتـــنـــا نـ

أشــاد وزيــر اإلعــام علي الرميحي بالشــراكة  األخويــة التاريخيــة الوثيقة بين 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وما  تشــهده من تقدم ونماء 
واالجتماعيــة  واإلعاميــة،  واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة  جميــع  علــى 
وتميزها على الدوام كنموذج في األخوة والحرص المشترك على صون األمن 
 القومي العربي، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين األديان والثقافات.

  وأشـــار الوزيـــر فـــي تصريح لوكالـــة أنباء 
اإلمـــارات “وام” بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
التاســـع واألربعين لدولة اإلمارات العربية 
البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز  إلـــى  المتحـــدة 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وفخر األمتين 
العربية واإلســـامية بالمســـيرة اإلماراتية 
التـــي  المباركـــة  والتنمويـــة   االتحاديـــة 
أرســـى قواعدها القائد المؤســـس المغفور 
لـــه الشـــيخ زايـــد  بـــن ســـلطان آل نهيـــان 
طيـــب هللا ثـــراه وتواصلـــت علـــى طريـــق 

التقدم واالزدهـــار بفضل القيادة الحكيمة 
لصاحب الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان رئيـــس دولة اإلمـــارات حفظه هللا، 
ودعم أخيه صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
وقـــال إن دولـــة اإلمـــارات وهـــي تحتفـــي 
بيومها الوطني التاسع واألربعين من حقها 
 أن تزهو بنجاحاتها وإنجازاتها االقتصادية 
والتنمويـــة والعلميـــة االســـتثنائية، التـــي 
فاقـــت  التوقعـــات والطموحـــات وعانقـــت 

كأول  األمـــل”  “مســـبار  بإطـــاق  الفضـــاء 
مهمة عربية  وإسامية الستكشاف كوكب 
المريـــخ، وتشـــغيل محطة “براكـــة” إلنتاج 
الطاقـــة النوويـــة  الســـلمية، وغيرهـــا مـــن 
المبـــادرات الرائدة في دعم التقدم العلمي 
والتكنولوجـــي وخدمة  البشـــرية، وتقديم 

مساعداتها اإلنسانية للشعوب األقل نمًوا، 
والتي أكسبتها تقدير  العالم. 

وأكـــد وزيـــر اإلعـــام مواصلـــة الشـــراكة 
األخويـــة  فـــي  اإلماراتيـــة  البحرينيـــة 
دعـــم األمـــن والســـام واالســـتقرار فـــي 
منطقة الشـــرق األوســـط، والتنســـيق مع 
األشـــقاء في  المملكة العربية الســـعودية 
لتوحيـــد  العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة 
الصـــف العربي واإلســـامي في  مواجهة 
الشـــؤون  فـــي  الخارجيـــة  التدخـــات 
الداخليـــة العربية، والتصـــدي لخطابات 
 الكراهية والتطرف واإلرهاب، فضاً عن 
متابعة جهودهما المشـــتركة وتضامنهما 
اإلنســـاني  فـــي دعـــم البحـــوث العلميـــة 
الدوليـــة فـــي مكافحة جائحـــة فيروس 
كورونا، في ســـياق سياســـتهما  الحكيمة 
والمعتدلـــة من أجل خيـــر وأمان ورخاء 

وسعادة اإلنسانية. 

المنامة- بنا

المنامة - بنا

الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد  قـــام 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالـــد بـــن 
علـــي آل خليفـــة بزيـــارة الفرنســـي 
رومـــان جروجـــان أحـــد متســـابقي 
علـــى  لاطمئنـــان  وان؛  الفورمـــوال 
حالته الصحية إثر تعرض ســـيارته 
لاحتراق أثناء الســـباق يوم األحد 
الماضي، حيث تـــم نقله على الفور 
إلـــى قســـم الطـــوارئ بالمستشـــفى 

حالتـــه  لتشـــخيص  العســـكري 
الصحية بعدها تـــم نقله إلى وحدة 
الـــازم،  العـــاج  لتلقلـــي  الحـــروق 
حيـــث رافقه أثنـــاء الزيـــارة رئيس 
وحدة الحروق العقيد طبيب نايف 
عبدالرحمـــن لـــوري. كمـــا أعرب عن 
شـــكره وتقديـــره إلـــى جميـــع أفراد 
الطاقم الطبي لما قدموه من أفضل 

رعاية طبية للمصاب.

قائد الخدمات الطبية يعاود سائق الفورموال المصاب

البحرين تتميز عن الخليج بمواطنيها من الديانة اليهودية
شارك سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
بـــن محمـــد آل  فـــواز  الشـــيخ  المتحـــدة 
خليفـــة، فـــي النـــدوة التـــي أقامهـــا مركز 
دراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بجامعة كامبريـــدج MENAF بدعوة من 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء المنتـــدى المذكور 
جـــون جينكينـــز بعنـــوان “مبـــادئ إعان 
إبراهيـــم للســـام والتعـــاون اإلقليمـــي”، 
بمشـــاركة ســـفير دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة منصور بالهول، وســـفيرة دولة 
إســـرائيل لـــدى المملكة المتحـــدة تزيبي 
هوتفيلـــي، وذلـــك عبـــر االتصـــال المرئي 
بتاريخ 30 نوفمبر 2020، بمشـــاركة عدد 
مـــن السياســـيين والباحثيـــن والمهتمين 

في المملكة المتحدة وعدد من الدول.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وتطـــرق 
إلـــى أن  المملكـــة المتحـــدة فـــي كلمتـــه 

التوقيـــع على هذا اإلعان ســـيفتح آفاق 
كبيرة للتعـــاون بين البحرين وإســـرائيل 
ودول المنطقـــة عموًمـــا، وأكـــد علـــى أن 
منطقـــة  فـــي  تتميـــز  البحريـــن  مملكـــة 
الخليـــج بتاريخ طويل من االنفتاح على 
اآلخر والتســـامح والســـام والذي يعززه 
والمتنـــوع  الغنـــي  البحرينـــي  المجتمـــع 
العاصمـــة  الثقافـــات، إذ نجـــد  بمختلـــف 
المنامة التـــي تعتبر المدينة األكثر تنوًعا 
فـــي الخليـــج فتجمـــع مـــن خالهـــا كافة 

أماكن العبادة لمختلف األديان منذ مئات 
الســـنين فتجد الكنيســـة تجاور المسجد 
والمعبد الهندوســـي يجـــاور الكنيس في 
تناغـــم حضـــاري يعكـــس نهـــج المملكـــة 

الدائم في التسامح والسام.
وأشـــار الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفة 
إلى أن مملكـــة البحرين كذلك تتميز عن 
نظرائها مـــن دول الخليج بمواطنيها من 

اتباع الديانـــة اليهودية الذيـــن يعتبرون 
من العوائل الفاعلة في الحياة السياسية 
واالقتصاديـــة في البحرين وأحد الفئات 
المكونة لنســـيج شـــعب البحرين النشط 

والمساهم في تطور وتقدم البحرين.
وأكـــد الســـفير أن هـــذا اإلعـــان هـــو أمر 
طبيعـــي لنهـــج البحريـــن في نشـــر أفكار 
وأن  المنطقـــة،  فـــي  والســـام  األخـــوة 

اســـتضافة مملكة البحرين لورشة العمل 
االقتصاديـــة تحـــت عنـــوان “الســـام من 
كان  الماضـــي،  العـــام  االزدهـــار”  أجـــل 
مبنيـــا على تصور أن أي ســـام دائم في 
المنطقة ال يمكن أن يتم دون تعاون في 
التنمية واالزدهار بين شـــعوب المنطقة، 
والعمـــل من خاله لبناء مســـتقبل أفضل 
يسوده الســـام واألمن واالزدهار لجميع 

شـــعوبه. وأشـــار الســـفير إلى أن التوقيع 
علـــى “هـــذا اإلعـــان يمنحنا طريًقـــا إلى 
مســـتقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، 
ومســـتقبل يمكنهـــم فيـــه أخيـــًرا تحقيق 
الثـــاث  الـــدول  نجـــاح  وأن  تطلعاتهـــم، 
لتحقيق هذه التطلعات هو محل اهتمام 
من جميـــع الدول الصديقـــة ومن ضمنها 

المملكة المتحدة”.

المنامة - وزارة الخارجية

فواز بن محمد: 
االتفاق يفتح آفاق 

تعاون كبيرة مع 
إسرائيل

مذكرات تفاهم مع إسرائيل في التقنية واالبتكار والتكنولوجيا
ـــة ـــح التجاري ـــادل المصال ـــح تب ـــة تتي ـــن االقتصادي ـــات البلدي ـــي: مقوم الزيان

وقعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
تعـــاون  وإعـــان  تفاهـــم  مذكـــرات   3
مشـــترك فـــي مجـــال التعـــاون التقنـــي، 
واالبتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون 
في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة. 
بفنـــدق  خـــاص  توقيـــع  حفـــل  وجـــرى 
ولدورف أستوريا بالقدس خال زيارة 
وفد مملكة البحرين إلى دولة إسرائيل 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  برئاســـة 
وبحضـــور  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
وزيـــر االقتصاد والصناعة اإلســـرائيلي 

عمير بيرتس. 
وخـــال الحفـــل أعـــرب الوزيـــر الزياني 
العاقـــات  بإطـــاق  ســـعادته  عـــن 
مؤكـــدا  البلديـــن،  بيـــن  االقتصاديـــة 
أهميـــة بحـــث الفـــرص االقتصادية في 
ضوء ما يتمتع بـــه االقتصاد البحريني 

تســـاعد  مقومـــات  مـــن  واإلســـرائيلي 
علـــى تطوير األعمال وتبـــادل المصالح 
التجاريـــة، واالســـتثمارات فـــي العديد 

من القطاعات االقتصادية. 
من جانبه، أكد وزير االقتصاد والصناعة 
اإلسرائيلي على أهمية تطوير األعمال 
وتبـــادل  البلديـــن،  بيـــن  المشـــتركة 

الخبرات فـــي مختلف المجاالت. داعيًا 
إلـــى تشـــكيل مجموعات عمـــل لتطوير 

التعاون االقتصادي والتجاري.
 وأوضح أن توقيع المزيد من مذكرات 
وإســـرائيل  البحريـــن  بيـــن  التعـــاون 
دفـــع  فـــي  إيجابـــي  بشـــكل  سيســـاهم 

العاقات اإلسرائيلية الفلسطينية. 

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشـــاريع 
المشـــتركة، والزيـــارات التجارية خال 

الفترة المقبلة. 
وتم خـــال الحفل التوقيع على مذكرة 
بيـــن  التقنـــي  التعـــاون  بشـــأن  تفاهـــم 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
بمملكـــة البحريـــن ومؤسســـة المعاييـــر 
تعـــاون  وإعـــان   ،)SII( إســـرائيل  فـــي 
مشـــترك بيـــن وزارة الصناعة والتجارة 
ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة  والســـياحة 
االقتصـــاد والتجـــارة بدولـــة إســـرائيل 
بشأن تعزيز التعاون في مجال االبتكار 
ونقل التكنولوجيا، ومذكرة تفاهم بين 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
االقتصـــاد  ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة 
والصناعة بدولة إســـرائيل بشأن تعزيز 
التعاون في النظم البيئية للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.

تل ابيب - بنا

عقدت اجتماعات ثاث مجموعات 
عمل بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
إســـرائيل؛ لبحث مجـــاالت التعاون 
المشـــترك فـــي مجـــاالت الســـياحة 
واألعمـــال واالبتـــكار بحضـــور عدد 

من المسؤولين في البلدين. 
ضمـــن  االجتماعـــات  هـــذه  وتأتـــي 
الرســـمي  الوفـــد  زيـــارة  برنامـــج 
البحرينـــي إلى دولة إســـرائيل التي 

يرأســـها وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والسياحة زايد  الزياني.

وتضمنـــت اجتماعـــات مجموعـــات 
العمل نقاشات موسعة حول كيفية 
تفعيـــل مذكـــرات التفاهـــم المبرمة 
الفـــرص  وبحـــث  البلديـــن،  بيـــن 
يمكـــن إطاقهـــا  التـــي  والمشـــاريع 
فـــي الفترة المقبلة بما يحقق نتائج 

اقتصادية.

نقاشات بشأن التعاون االقتصادي والسياحي بين المنامة وتل أبيب

عقد اجتماع مجموعات عمل بحرينية إسرائيلية

علي الرميحي



أكــد ســفير دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة لــدى مملكة البحرين الشــيخ ســلطان بن 
حمــدان بــن زايد آل نهيان أن العالقــات األخوية المتميزة بين دولة اإلمارات ومملكة 
البحريــن شــهدت تناميــا في الفترة الماضية وتطابقت مواقف البلدين السياســية في 
العديد من الملفات والقضايا والمستجدات وامتد التعاون المشترك إلى آفاق جديدة 

شملت المجالين الطبي والثقافي.
فـــي تصريـــح صحافـــي  الســـفير  وأوضـــح   
أمـــس، أن دولة اإلمـــارات ومملكـــة البحرين 
اتخذتا قرارات شـــجاعة نحو تعزيز الســـام 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  االســـتقرار  وتحقيـــق 
األوســـط، كما تعـــاون البلدان الشـــقيقان في 
الخطـــوات واإلجـــراءات المتخـــذة لمواجهة 
 ،”19  – “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
هـــذا  فـــي  والمعلومـــات  الخبـــرات  وتبـــادال 
المجال، وتوسع التعاون بين الجانبين حتى 
شـــمل إجـــراء إختبارات المرحلـــة الثالثة من 
التجـــارب الســـريرية للقاح كورونـــا )كوفيد - 
19 ( غير النشط على متطوعين في البلدين 

تحت شعار “ألجل اإلنسانية”.
 وقـــال إن العاقات االقتصادية بين البلدين 
تشـــهد تطورا ملحوظا في مجـــاالت التبادل 
التجاري واالســـتثمارات المشتركة والتعاون 
فـــي قطاعـــات المـــال واألعمـــال والســـياحة 
والنفـــط والطاقـــة، فـــي ظل تبـــادل الزيارات 
الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، 

والوفود التجارية واالستثمارية.

طموح زايد

 وأضـــاف “حرصـــت بصفتـــي ســـفيرا لدولـــة 
دور  تعزيـــز  علـــى  المنامـــة  فـــي  اإلمـــارات 
الشـــباب ودعم المبادرات التي تخدم تطوير 
مهاراتهـــم وقدراتهـــم، حيث اســـتضفت في 
نظمتهـــا  التـــي  المرئيـــة  الحواريـــة  الجلســـة 
الســـفارة  لدى البحرين بعنوان “مهمة طموح 
زايـــد” ورائـــدي الفضـــاء اإلماراتييـــن هـــزاع 
وبمشـــاركة  النيـــادي،  وســـلطان  المنصـــوري 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب في الجلسة الحوارية بهدف تشجيع 
شباب البحرين على تطوير ذواتهم واإلبداع 

فـــي مختلف المجـــاالت بما فيهـــا ولوج عالم 
الفضاء، كما نظمت سفارة الدولة العديد من 
الـــورش االفتراضيـــة بالتعاون مـــع المجلس 
متخصصـــة  وشـــخصيات  للمـــرأة  األعلـــى 
بعناويـــن مختلفـــة، وتابعت بصفة شـــخصية 
فـــي  التراثيـــة  المواقـــع  ترميـــم  مشـــروع 
محافظـــة المحرق بالتعاون مع الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة رئيســـة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار بما يحقق الفائدة المشـــتركة 

للشعبين الشقيقين”.
ورفع الســـفير اإلماراتي لدى مملكة البحرين 
أســـمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان  ونائـــب رئيـــس 
الدولـــة رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكـــم دبي 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم ، 
وإلى  ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، وإلـــى أعضـــاء المجلـــس األعلـــى 
لاتحاد حكام اإلمارات، وإلى أولياء العهود، 
ونواب الحكام، وإلى شـــعب دولـــة اإلمارات 
والمقيميـــن علـــى أرضهـــا الطيبـــة، بمناســـبة 
التاســـع واالربعيـــن، ســـائاً  الوطنـــي  اليـــوم 
المولـــى عز وجـــل أن يديم علـــى حكام دولة 
اإلمارات دوام التوفيق والسداد، وعلى دولة 

اإلمارات األمن واألمان.
آل  حمـــدان  بـــن  ســـلطان  الشـــيخ  وقـــال   
نهيـــان: “تحتفـــل دولـــة اإلمارات فـــي الثاني 
مـــن ديســـمبر 2020 بالذكـــرى 49 لتأســـيس 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، حيـــث امتدت 
رحلة دولتنـــا الواثقة نحو التقـــدم والتنمية، 
والحافلـــة  المضيئـــة  الســـنوات  هـــذه  عبـــر 
واإلنجـــازات  الكبيـــرة  والمهـــام  باألحـــداث 
التي رســـم مامحها األولى وأرســـى دعائمها 
مؤســـس الدولـــة الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان 

آل نهيـــان طيـــب هللا ثـــراه وإخوانـــه اآلبـــاء 
المؤسســـون، وسار على دربه صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”.
 وأكد الســـفير اإلماراتي أن “هذا اليوم لدولة 
اإلمـــارات هـــو مناســـبة وطنية هامـــة، نقول 
فيها شكرًا من أسعد شعب إلى قيادة الوطن، 
ونجدد من خالها تأكيدنا على المضي قدمًا 
على نهج اآلباء المؤسســـين لتعزيز وترسيخ 
مكتســـباته،  وحمايـــة  االتحـــاد،  مؤسســـات 
للوطـــن، وإعـــاء  الـــوالء واالنتمـــاء  وإبـــراز 
القيم، والتمســـك بالهويـــة الوطنية، وتطوير 
آليـــات األداء المؤسســـي والعمـــل المنهجـــي 
وفق أسس علمية واســـتراتيجيات محددة، 
وصـــوالً إلـــى التميـــز والريـــادة واإلبـــداع في 
تحقيـــق المزيد مـــن اإلنجـــازات النوعية في 
شتى المجاالت، وتأتي هذه المناسبة الغالية 
على قلوبنا لتذكرنـــا بالنجاحات والعديد من 
اإلنجـــازات، التي تحققت خال مســـيرة 49 

عامًا تحت راية واحدة وروح واحدة”.

إنجازات دولية

 وأوضـــح أن العام 2020 شـــهد إنجازات في 
مجـــاالت عـــدة على المســـتوى الوطنـــي كما 
على المســـتويين اإلقليمي والدولي، فخاله 
دخلت دولة اإلمارات بشـــكل رســـمي السباق 
العالمي الستكشـــاف الفضـــاء الخارجي، عبر 
إرســـال أول مســـبار عربـــي وإســـامي إلـــى 
كوكـــب المريـــخ، أطلـــق عليـــه اســـم “مســـبار 
األمـــل”، وبذلك تكون دولـــة اإلمارات واحدة 

من بين تســـع دول فقط تطمح الستكشـــاف 
هـــذا الكوكـــب، وانطلق المســـبار فـــي مهمته 
بتاريـــخ 20 يوليو 2020، ومـــن المخطط أن 
يصل إلى المريخ بحلول العام 2021، تزامنًا 
مـــع ذكرى مـــرور 50 عامـــًا على قيـــام اتحاد 

اإلمارات العربية المتحدة.
 وعلـــى صعيـــد الســـام واألمن فـــي المنطقة 
“الدولـــة حققـــت  الســـفير إن  قـــال  والعالـــم، 
إنجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا مع دولة إسرائيل 
ممـــا يفتـــح المجال أمام إمكانـــات كبيرة في 
المجاالت الدبلوماســـية والعلميـــة والثقافية 
واالقتصاديـــة، فقـــد وّقـــع وزيـــر الخارجيـــة 
والتعاون الدولي، االتفاق اإلبراهيمي للسام 
بين دولـــة اإلمارات ودولة إســـرائيل في 15 
2020 مـــا يفتـــح صفحـــة جديـــدة  ســـبتمبر 
مـــن العاقـــات بيـــن الدولتيـــن، ويحفـــز على 
تضافر الجهود لتعزيز االســـتقرار واألمن في 

منطقتنا”.
 وأوضـــح أن دولـــة اإلمـــارات أقبلـــت علـــى 
هـــذا االتفـــاق لتحقيـــق أكبـــر فائـــدة للمنطقة 
ولشـــعوبها بعد أن فشـــلت المقاربات السابقة 
فـــي تحقيق النتائج المرجـــوة، “حيث عملت 
الدولة عبر العقود الماضية على بناء مجتمع 
متنـــوع ومتســـامح يتطلـــع نحو المســـتقبل، 
ومركـــز عالمـــي لابتـــكار والثقافـــة واألعمال 
وســـيكون هـــذا االتفـــاق خطـــوة مهمـــة لنقل 
هـــذه الرؤيـــة إلـــى جميـــع أنحـــاء المنطقـــة”، 
مشـــيرا الـــى ان االتفـــاق حظي بدعـــم دولي 
واســـع، فهو يتفق مع قرارات األمم المتحدة 
التـــي تدعـــو الـــدول األعضـــاء إلـــى تكثيـــف 
الجهود لتحقيق ســـام شـــامل وعادل ودائم 
في الشـــرق األوســـط، كمـــا أنه خطـــوة هامة 
في دفع جهود صنع الســـام لصالح المنطقة، 
ويعزز التـــزام دولة اإلمارات العميق وطويل 

األمد تجاه الشعب الفلسطيني.

أزمة البشرية

 وقال إن دولة اإلمارات اســـتطاعت في هذا 
العام الذي شـــهد أكبر أزمة تواجهها البشرية 
منـــذ عقود بســـبب جائحة فيـــروس كوفيد - 
19 المســـتجد، أن ترســـخ نهجهـــا اإلنســـاني 
ركائـــز  مـــن  أساســـية  ركيـــزة  ُيعـــّد  والـــذي 

السياســـة اإلماراتية، وال ســـيما فـــي تعاونها 
الدولي وتضامنها مع المجتمعات المحتاجة، 
وقامـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون الدولي 
منذ بداية تفشـــي فيروس كورونا المستجد 
حـــول العالم بالتعاون مع جميـــع الدول ومد 
يد العون للمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم 
والمســـاعدة، ضمـــن توطيد أواصـــر التعاون 
الدولـــي والمتعـــدد األطراف وترســـيخه في 
ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم 

اليوم.
 وأوضـــح “قامت الوزارة بـــدور جوهري في 
التنســـيق مـــع المنظمـــات العالميـــةً والجهات 
لتأميـــن  الـــدول  مختلـــف  فـــي  الخارجيـــة 
األزمـــة  لمواجهـــة  الحيويـــة  المســـاعدات 
الناجمـــة عـــن تفشـــي الجائحة عمـــاً بالنهج 
الذي لطالما اتبعته الدولة في تعزيز التعاون 
بيـــن مختلـــف األطـــراف لتخطـــي التحديات 
القائمـــة، وقدمـــت دولـــة اإلمارات فـــي إطار 
عملهـــا الدؤوب والمســـتمر في دعـــم الجهود 
العالمية الرامية إلى الحد من انتشـــار كوفيد 
والمســـتلزمات  الطبيـــة  المســـاعدات   19  -
الوقائية إلى 120 دولة حول العالم، واستفاد 
منهـــا أكثر مـــن 1.6 مليون مـــن العاملين في 
القطـــاع الصحي لدعم جهودهم في احتواء 

الوباء”.
 وأضـــاف قائا “ولم يقتصر الدور اإلنســـاني 
إرســـال  علـــى  اإلماراتيـــة  للمســـاعدات 
المســـاعدات للـــدول المحتاجـــة، بـــل قامـــت 
بالتنســـيق مـــع المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة 
منظمـــة  وخاصـــة  المتخصصـــة  وهيئاتهـــا 
الصحـــة العالميـــة، وبرنامـــج الغـــذاء العالمي 
للمســـاعدة في إيصـــال المســـتلزمات الطبية 
والغذائيـــة لبعـــض الـــدول، والمســـاعدة فـــي 
تعزيز قدرة تلك المنظمات في الوصول إلى 
كافة الدول المتضررة في بقاع األرض كافة، 
وفـــي هـــذا الصـــدد، أصبحت دولـــة اإلمارات 
اللوجســـتية  للعمليـــات  الرئيـــس  الشـــريان 
للمنظمـــات الدوليـــة حيث تتواجـــد مخازنها 
االستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات 
اإلنســـانية في دبـــي والتي تعد المســـتجيب 
األول لألزمات العالمية وخاصة المساعدات 
الفيـــروس،  مواجهـــة  بجهـــود  المرتبطـــة 

وتحرص دولة اإلمارات على أن تكون مركزًا 
لوجســـتيًا لتوزيع لقاح كوفيد19- عالميًا في 
إطـــار جهودهـــا لمســـاعدة العالـــم لمواجهـــة 
فيـــروس كورونـــا وتمهيـــد الطريـــق لتعافـــي 

االقتصاد العالمي”.
 وأكـــد أنـــه فـــي خضـــم األزمـــة الناجمـــة عن 
جائحـــة كوفيـــد19- التي ضربـــت العالم، تم 
تأجيـــل انعقـــاد إكســـبو 2020 دبـــي، إذ تظل 
صحة وســـامة جميع المشاركين على رأس 
أولويات الدولة، وال ســـيما بســـبب تأثر دول 
العالم إلى حد كبير بتفشـــي الفيروس، حيث 
أعربـــت عـــن حاجتهـــا إلـــى تأجيـــل افتتـــاح 
إكســـبو 2020 دبـــي لمـــدة عـــام لتمكينها من 
التغلـــب علـــى هذا التحدي، وقـــد أيدت دولة 
اإلمـــارات هـــذا االقتراح في اجتمـــاع اللجنة 

التوجيهية بروح من التضامن والوحدة.

معرض اكسبو

 وقـــال “تفتخـــر دولـــة اإلمـــارات باســـتضافة 
إكســـبو الدولي 2020 دبي، حيث ســـتتزامن 
اســـتضافته فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام المقبـــل 
مـــع  أشـــهر  ســـتة  لمـــدة  سيســـتمر  والـــذي 
احتفـــاالت دولـــة اإلمـــارات بمناســـبة مـــرور 
50 عامًا على تأســـيس االتحاد، ما سيســـمح 
لجميع المشاركين بتجاوز تبعات كوفيد19-، 
ويتيح فرصة استثنائية للتركيز على الرغبة 
المشـــتركة فـــي صياغـــة فكـــر جديـــد إليجاد 
التحديـــات  أكثـــر  مـــن  لمجموعـــة  الحلـــول 

إلحاحًا”.
بـــن حمـــدان آل  الشـــيخ ســـلطان   واختتـــم 
دولـــة  “احتفـــال  أن  مؤكـــدا  كلمتـــه،  نهيـــان 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بهذه المناســـبة 
فرصة لكي نشـــكر هللا ســـبحانه وتعالى على 
مـــا أنعـــم به علينا من قيادة رشـــيدة ال تدخر 
جهـــدًا فـــي ســـبيل رفعـــة الوطـــن، وتحقيـــق 
رفاهيـــة وســـعادة المواطـــن والمقيـــم، وإننـــا 
نعاهـــد هللا أن نواصـــل مســـيرتنا بالمزيد من 
العـــزم واإلصـــرار على بنـــاء المســـتقبل الذي 
تتطلـــع إليـــه دولـــة اإلمـــارات، والذي يرســـخ 
الوالء للوطـــن وقيادته، واحترام الدســـتور، 
واالمتثـــال للقانون، وااللتـــزام بقيم المجتمع 

وإرساء قيم التسامح واإلخاء”.

المنامة - بنا

البحرين واإلمارات اتخذتا قرارات شجاعة لتعزيز السالم
ســـلطان بـــن حمـــدان: مواقـــف البلديـــن السياســـية متطابقـــة فـــي الكثيـــر مـــن القضايـــا

اإلمارات تسير واثقة الخطى في عيد تأسيها الـ 49
2020 فــــي  اإلنــــــجــــــازات  أبـــــــرز  اســــرائــــيــــل  مــــع  والـــــســـــام  األمــــــــل”  ــار  ــ ــب ــ ــس ــ “م

تحتفل دولة اإلمارات في الثاني من ديســـمبر 
2020 بالذكرى 49 لتأســـيس اإلمارات العربية 
المتحـــدة، حيـــث امتدت رحلة دولتنـــا الواثقة 
نحـــو التقـــدم والتنميـــة، عبـــر هـــذه الســـنوات 
والمهمـــات  باألحـــداث  والحافلـــة  المضيئـــة 
مامحهـــا  رســـم  التـــي  واإلنجـــازات  الكبيـــرة 
األولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ 
زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان “طيـــب هللا ثراه” 
وإخوانه اآلباء المؤسســـون، وســـار على دربه  
رئيس الدولة  صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان.
ولقد شـــهد عـــام 2020 إنجازات فـــي مجاالت عدة 
المســـتويين  علـــى  كمـــا  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
دولـــة  اســـتطاعت  فخالـــه  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
اإلمـــارات من مواصلة جهودهـــا الوطنية الطموحة 
عبر إطاق محطة للطاقة النووية الســـلمية، األولى 
مـــن نوعها فـــي المنطقة، كما دخلـــت دولة اإلمارات 
بشـــكل رسمي الســـباق العالمي الستكشاف الفضاء 
الخارجي، عبر إرســـال أول مســـبار عربي وإسامي 
إلى كوكب المريخ، أطلق عليه اســـم “مسبار األمل”، 
وبذلـــك تكون دولـــة اإلمارات واحدة من بين تســـع 
دول فقط تطمح الستكشاف هذا الكوكب، وانطلق 
المســـبار في مهمتـــه بتاريخ 20 يوليـــو 2020، ومن 
المخطـــط أن يصل إلى المريخ بحلـــول عام 2021، 
تزامنـــًا مـــع ذكـــرى مـــرور خمســـين عامًا علـــى قيام 

اتحاد اإلمارات العربية المتحدة. 

االستعداد للخمسين 

أعلـــن نائب رئيـــس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، وولي عهد أبوظبـــي نائب القائد األعلى 
للقوات المســـلحة صاحب الســـمو الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيـــان، أن عام 2020 هو “عام االســـتعداد 
للخمســـين”، وكان هـــذا اإلعـــان شـــارة البـــدء فـــي 
صياغـــة اســـتراتيجية عمـــل وطنية هـــي األكبر من 
نوعهـــا لاســـتعداد للخمســـين عامـــًا المقبلـــة علـــى 
كافة المســـتويات االتحادية والمحلية، واالستعداد 
لاحتفـــال باليوبيـــل الذهبـــي لدولـــة اإلمـــارات عام 
2021، وذلـــك بمشـــاركة كافـــة فئـــات المجتمـــع من 
المواطنين والمقيمين والقطاع الحكومي والخاص  
المقبلـــة  عامـــًا  الخمســـين  مســـتقبل  تصميـــم  فـــي 
لدولـــة اإلمارات. وفي هذا اإلطار تم تشـــكيل لجنة 
االســـتعداد للخمســـين وبدأت فرق العمـــل جهودها 

آخـــذة بعين االعتبار المنجـــزات والقفزات التنموية 
التي حققتها الدولة في الخمســـين عامًا األولى من 
عمرها، والتي خطط لها اآلباء المؤسســـون وعملوا 
عليهـــا لتواصل القيادة الرشـــيدة العمـــل على النهج 

ذاته ولتتواصل التنمية إلى يومنا الحالي.
العالميـــة،  التنافســـية  التقاريـــر  أهـــم  وبحســـب 
اســـتطاعت دولة اإلمـــارات أن تحتـــل المركز األول 
عالميـــًا فـــي 121 مؤشـــرًا، والمركـــز األول عربيًا في 
479 مؤشـــرًا. كمـــا تبوأت مكانهـــا بين أفضل خمس 
دول فـــي العالـــم في 189 مؤشـــرًا. كما بـــدأت دولة 
اإلمارات اليوم في وضع خطتها التنموية الشـــاملة 
للخمســـين عامًا القادمة والتي يبـــدأ نطاقها الزمني 
من عام 2021، وهـــو العام الذي تحتفل فيه الدولة 
بيوبيلهـــا الذهبـــي، إلـــى العـــام 2071 عـــام مئويـــة 

اإلمارات.

 دولة اإلمارات: أخذت زمام
 المبادرة في نشر السالم 

لطالمـــا كانت الشـــعوب العربية تتوق إلى اســـتقرار 
وازدهار المنطقة فجاء االتفاق اإلبراهيمي للســـام 
لتتويـــج بداية نهج جديد وطريقـــة تفكير مختلفة 

لوضع مسار جديد لمستقبل أفضل للمنطقة. 

االتفاق االبراهيمي

وفي هذا اإلطار، فقد وّقع وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد آل نهيان، 
االتفـــاق اإلبراهيمـــي للســـام بيـــن دولـــة اإلمـــارات 
ودولة إســـرائيل فـــي 15 ســـبتمبر 2020، مما يفتح 
صفحـــة جديدة من العاقات بين الدولتين، ويحفز 
علـــى تضافر الجهـــود لتعزيز االســـتقرار واألمن في 

منطقتنا.
وقـــد بـــدأ االتفـــاق بجني منافـــع أمنيـــة واقتصادية 
واجتماعيـــة فوريـــة وهامـــة، حيـــث تتعـــاون دولـــة 
اإلمـــارات ودولـــة إســـرائيل بالفعـــل بشـــكل وثيـــق 
لتوســـيع وتكثيـــف البحوث لتوفير العـــاج الخاص 
بفيروس كورنا المســـتجد، كما أن مجموعات العمل 
تحـــرز تقدمًا في مجموعـــة من المبـــادرات الثنائية 

فـــي عدد مـــن القطاعات الرئيســـية منهـــا الخدمات 
اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل 
العلمـــي،  والبحـــث  والطـــب،  والتعليـــم،  الثقافـــي، 

واالتصاالت السلكية والاسلكية.

دولة اإلمارات: عاصمة عالمية 
لإلنسانية ورائدة التعاون الدولي

منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام 1971، قدمـــت اإلمـــارات 
العربية المتحدة مساعدات خارجية غير مشروطة 
علـــى الصعيـــد العالمـــي لدعم النمـــو االقتصادي في 
االجتماعيـــة  الخدمـــات  وتوفيـــر  الناميـــة  الـــدول 
األساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها 

المعيشية إلى تحسين.
إن الهـــدف األساســـي مـــن المســـاعدات الخارجيـــة 
لدولـــة اإلمارات هو الحد من الفقر، وتعزيز الســـام 
ذات  االقتصاديـــة  العاقـــات  وتحفيـــز  واالزدهـــار، 
المنفعة المتبادلة من خال دعم العاقات التجارية 
واالســـتثمارية مع الدول النامية، مـــع إياء اهتمام 
خاص بالنســـاء واألطفال أثناء الكـــوارث الطبيعية 

وفي مناطق الصراع.

ومـــن هذا المنطلق تقدم دولة اإلمارات مســـاعدات 
إنســـانية إلنقاذ األرواح وتخفيـــف المعاناة في ظل 
األزمـــات كمـــا ســـاهمت فـــي مجموعـــة واســـعة من 
حاالت الطوارئ اإلنســـانية من خال النظام متعدد 
األطـــراف، وكذلـــك من خال المســـاعدة المباشـــرة، 
حيث قدمت أكثر من 40 جمعية خيرية ومؤسســـة 
اإلمـــارات  لدولـــة  خاصـــة  وشـــركات  حكوميـــة 

مساعدات إنسانية للمحتاجين. 

جهود اإلغاثة

وتنـــوي دولة اإلمـــارات زيـــادة جهودها فـــي مجال 
اإلغاثـــة اإلنســـانية في الســـنوات المقبلة لمســـاعدة 
جميـــع أنحـــاء العالم. وقد التزمـــت بتخصيص ما ال 
يقـــل عن %15 مـــن إجمالي مســـاعداتها الخارجية 
لألغراض اإلنســـانية، ممـــا يجعلها واحـــدة من أكثر 

المانحين تفانًيا في مجال اإلغاثة اإلنسانية.
وتؤمن دولة اإلمارات بـــأن أكثر التهديدات إلحاحًا 
للتنمية البشرية، مثل الصحة العالمية وتغير المناخ 
– ال يمكـــن التغلـــب عليهـــا إال مـــن خـــال التعـــاون 
الدولـــي. لقد كانت دولة اإلمـــارات دائمًا واحدة من 

أكثـــر الجهـــات المانحـــة ســـخاًء فـــي العالـــم مقارنة 
بدخلهـــا القومـــي اإلجمالي، وقد قدمت مســـاعدات 
ألكثـــر مـــن 175 دولـــة. وتعتبـــر المدينـــة العالميـــة 
للخدمـــات اإلنســـانية في دبي أكبـــر مركز للخدمات 
اللوجســـتية واإلمـــدادات لألمـــم المتحـــدة، كمـــا أن 
دولة اإلمارات شـــريك هام لمنظمة الصحة العالمية 
وبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي فـــي التصـــدي لجائحة 

)كوفيد19-(.

تهدئة التوترات

بيـــن  التوســـط  إلـــى  اإلمـــارات  وقـــد ســـعت دولـــة 
األطـــراف المتنازعـــة، وتهدئـــة التوتـــرات، وتطوير 
عمليات سياســـية شـــاملة ومقاربـــات أمنية لضمان 
انتقـــال دائـــم للخـــروج مـــن الصـــراع. علـــى ســـبيل 
األمـــم  وهيئـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أطلقـــت  المثـــال، 
المتحـــدة للمـــرأة، برنامـــج تدريـــب المرأة والســـام 
واألمـــن فـــي أكاديمية خولة بنت األزور العســـكرية 
لتدريـــب النســـاء والخدمـــة كجنود لحفظ الســـام. 
وتمول دولة اإلمارات مجموعة واسعة من وكاالت 
وبرامـــج األمـــم المتحـــدة - بما في ذلك اليونيســـف 
وبرنامـــج األمـــم المتحدة اإلنمائي ومكتب تنســـيق 
لألمـــم  الســـامية  اإلنســـانية والمفوضيـــة  الشـــؤون 
المتحـــدة لشـــؤون الاجئيـــن - التـــي تعمـــل علـــى 
تحســـين الظروف في الدول الضعيفة، والمساهمة 

في بناء السام.

دولة اإلمارات تترشح لعضوية مجلس األمن الدولي

تســـعى دولة اإلمارات إلى الترشح لعضوية مجلس 
األمـــن فـــي األمـــم المتحـــدة للفتـــرة -2022 2023 
مـــن أجل تعزيـــز اإلدمـــاج، وتحفيز االبتـــكار، وبناء 

المرونة، وضمان السام.

 نموذج للتعايش 

يجســـد المجتمـــع المتعـــدد الثقافـــات والمتنوع في 
دولـــة اإلمـــارات مـــا يمكـــن تحقيقـــه من خـــال نبذ 
التطرف والخوف، ومن خـــال احتضان اإلمكانات 
البشـــرية، تعيـــش أكثـــر من 200 جنســـية فـــي دولة 
الدولـــة  وتفتخـــر  وتناغـــم،  بانســـجام  اإلمـــارات 
باســـتضافة عشرات الكنائس المســـيحية ومعبدين 
هندوســـيين وكنيـــس يهـــودي ومعبد للســـيخ ودير 
بـــوذي. وفـــي عـــام 2022، ســـيكتمل بيـــت العائلـــة 
اإلبراهيمية، الذي سيجمع بيوت العبادة المسيحية 

واليهودية واإلسامية تحت سقف واحد.

المنامة - السفارة اإلماراتية

الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان
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علوي الموسوي

الحسن: الدراسات والبحوث ترتقي بالعمل الشرطي
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مـــع الجامعـــات والمعاهـــد التعليميـــة والتدريبيـــة المتخصصـــة

ترأس رئيس األمن العام رئيس المجلس العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة 
الفريــق طــارق الحســن، اجتمــاع المجلــس بحضــور آمــر األكاديميــة الملكيــة 

للشرطة وأعضاء المجلس.

وأعرب رئيس األمـــن العام في بداية 
االجتمـــاع، عـــن شـــكره وتقديـــره إلى 
وزيـــر الداخلية رئيـــس مجلس أمناء 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفة على دعمه المتواصل للمجلس 
لتطويـــر  الســـديدة  وتوجيهاتـــه 
وتحديـــث  التعليميـــة  المنظومـــة 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  المناهـــج 
األمنيـــة  المتغيـــرات  يواكـــب  بمـــا 
والتحديـــات المتزايدة، مؤكدا حرص 
المجلـــس علـــى تنفيـــذ توجيهات من 
خـــال رفـــع معاييـــر جـــودة التعليـــم 
والتدريب في برامج األكاديمية وبما 
يحقـــق لهـــا التمّيـــز لتتمكـــن مـــن أداء 

رسالتها على الوجه األكمل.
اجتماعـــه  العلمـــي  المجلـــس  وبـــدأ 
ببحـــث الموضوعـــات المدرجـــة علـــى 
جـــدول األعمـــال واســـتهلها باعتمـــاد 
الثانيـــة  للدفعـــة  النهائيـــة  النتائـــج 
العســـكريين  التاميـــذ  مـــن  عشـــرة 
ورفع التوصية بمنـــح التاميذ درجة 
القانـــون وعلـــوم  فـــي  البكالوريـــوس 
المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا  الشـــرطة، 
نتائـــج دراســـة العاقـــة بين الســـلوك 
الفـــردي واإلجـــراءات الحكوميـــة في 
التباعد االجتماعي لمكافحة فيروس 
االكاديميـــة  أعدتهـــا  والتـــي  كورونـــا 
مـــع  بالتعـــاون  للشـــرطة  الملكيـــة 
جامعات وكليات عالمية، حيث أشـــار 

رئيـــس األمـــن العـــام الى أهميـــة هذه 
الدراســـة واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا، 
أثبتـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــدا 
كفاءتهـــا ومقدرتهـــا فـــي التعامـــل مع 
تحدي الفيروس باتخاذها للعديد من 
اإلجـــراءات االحترازيـــة االســـتباقية 
التي أســـهمت في التصدي للفيروس 

والحد من انتشاره.
وقد وجه رئيـــس األمن العام بإدخال 
برامج الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

واإلحصـــاء  الســـحابية  والحوســـبة 
والتحليـــل ضمن البرامـــج األكاديمية 
المعتمـــدة والـــدورات التـــي تعقد في 
افـــرع االكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، 
مؤكـــدا أن االرتقاء بمســـتوى الكوادر 
البشـــرية يأتي في مقدمة األولويات، 
منوهـــا إلـــى أهمية العمل علـــى تعزيز 
الجامعـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  والمعاهـــد 

المتخصصة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الصحة

أفـــادت وزارة الصحـــة فـــي تعقيبهـــا أمـــس علـــى الخبـــر 
المنشـــور فـــي الجريـــدة بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2020 تحت 
عنـــوان “الصحـــة فصلـــت موظفا قبل 7 ســـنوات وترفض 
شـــطبه من التأمينات”، بأن إجـــراءات نهاية الخدمة ُتمرر 
بأســـرع وقت حفاظًا على حقـــوق الموظفين، وتجنبا ألي 

أضرار تقع على الموظف.
وأضافـــت الـــوزارة: أن األخصائييـــن فـــي الـــوزارة قامـــوا 
ســـابقا بالتواصـــل مـــع الموظـــف المفصول بشـــتى الطرق 
للحصـــول علـــى توقيعـــه فـــي نمـــوذج انتهـــاء الخدمـــة 
واسترجاع المبالغ المستحقة عليه، إال أنه ولدى حضوره 

للوزارة رفض التوقيع، كما رفض تسوية المبلغ.
رفضـــه  وعنـــد  األخصائييـــن،  أن  بالقـــول:  وأوضحـــت 
للتســـوية، لـــم يتمكنـــوا من إرســـال النمـــوذج إلـــى الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي حســـب أنظمـــة الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي التي تقضي بضـــرورة وجود توقيع 

الموظف المنتهية خدماته ليتم تمرير الطلب.
واختتمـــت وزارة الصحـــة بـــأن لـــه الحـــق فـــي الحضـــور 
الســـتكمال كل اإلجراءات وتســـوية المبلغ بأي شـــكل من 

األشكال حفاظًا على حق الدولة والمذكور.

“الصحة” تدعو الموظف المفصول لتسوية المبلغ

المنامة- الجامعة األهلية

تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، تنطلق اليوم النسخة 
الرابعــة من مؤتمر تكافؤ الفرص الســنوي الذي تنظمــه الجامعة األهلية بالتعاون 
مــع جامعــة برونيــل إحدى أعــرق الجامعــات البريطانية عبر التفاعــل اإللكتروني 

المباشر.

 وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس المؤسس 
رئيـــس مجلـــس أمناء الجامعـــة األهلية 
أن  الحـــواج  عبـــدهللا  البروفيســـور 
المؤتمر يســـتلهم الدور الملهم والمتقدم 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلس االعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، حيـــث يمثل 
“تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل” أحد 
العناويـــن المهمـــة التـــي حقـــق المجلس 
األعلـــى للمرأة نجاًحا كبيـــًرا في تثبيتها 
وإبرازها وتحقيق قصة نجاح بحرينية 

رائعة في هذا المجال.
وأكـــد البروفيســـور الحواج األثـــر البالغ 
للرعاية الكريمة لرئيسة مجلس النواب 
لهـــذا المؤتمر في مســـاعدة ما يخرج به 
مـــن توصيـــات ورؤى تســـهم فـــي تقدم 
مسيرة المرأة للوصول للتطبيق العملي 
والشـــركات  الـــوزارات  مختلـــف  فـــي 
والمؤسســـات المشـــاركة فـــي فعاليـــات 
المؤتمر، فضا عـــن تحفيز هذه الرعاية 
عـــزم  بـــكل  االســـتمرار  علـــى  الجامعـــة 
ونشـــاط لتنظيـــم هـــذا المؤتمـــر بشـــكل 
ســـنوي وتوسعة المؤسســـات المنضوية 

في فعالياته.
 مـــن جهتـــه، أوضـــح رئيـــس الجامعـــة 
البروفيســـور منصور العالـــي أن المؤتمر 

بعـــد  الرابعـــة  نســـخته  اليـــوم  يعقـــد 
النجاح الباهر لنســـخته الثالثة، ليتناول 
موضوعـــات الســـاعة المهمـــة والحيوية 
في مجاالت الصحة والتعليم واألعمال، 
مـــع التأكيـــد علـــى برامـــج التـــوازن بين 
الجنســـين مـــن منطلـــق أهمية مشـــاركة 
المـــرأة الفاعلـــة والحقيقيـــة فـــي نهضة 
الوطن، وتحقيق تنشـــئة مثلى لألجيال 
األســـرة  بواقـــع  والنهضـــة  المقبلـــة، 

والمجتمع.
بمشـــاركة  المؤتمـــر يحظـــى  أن   وذكـــر 
وأســـماء  وباحثيـــن  ومفكريـــن  علمـــاء 
بارزة في سماء البحرين والخليج ومن 
بينهـــم الرئيس األعلى لمؤسســـة المرأة 
العربيـــة في المملكة العربية الســـعودية 
ســـمو األميـــرة دعـــاء بنت محمـــد عزت 
التـــي حظيـــت بتكريم درع الشـــخصية 
في العـــام 2019 من المجلـــس اإلنمائي 
العربـــي للمرأة واألعمـــال كامرأة قيادية 
ورائـــدة فـــي العمـــل اإلنســـاني، وجميلة 
األمـــراض  استشـــارية  وهـــي  الســـلمان 
الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  المعديـــة 
وعضو الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( والحاصلة 
على جائزة خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحريني عن فئة االبتكار في 

البحث العاجي.

زينل ترعى “مؤتمر تكافؤ الفرص” 
بمشاركة نخبة من الباحثين

المنامة- الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

أشـــاد رئيس مركز األمير ســـلطان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود لتنمية الســـمع والنطق 
التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة 
المتميـــزة  باإلســـهامات  شـــهاب  فـــؤاد 
للمؤسســـات الوطنية العاملـــة في مملكة 
البحريـــن ودورها الا محـــدود في تعزيز 
وتنمية الخدمـــات االجتماعية والتنموية 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى أعلـــى المســـتويات، 
مؤكًدا دورها األساســـي فـــي دعم العديد 
بمملكـــة  التطوعـــي  العمـــل  برامـــج  مـــن 

البحرين.
مـــن  كل  اســـتقباله  خـــال  ذلـــك،  جـــاء   
اختصاصية الشـــئون اإلدارية من شـــركة 
زد أم ايكو للمعينات الســـمعية األســـتاذة 
وهـــي  كانـــداكاث  وفارشـــا  مكـــي  وعـــد 
حضـــر  كمـــا  ونطـــق.  ســـمع  اختصاصيـــة 
اللقاء من جانب المركز مريم فؤاد إحدى 
منتســـبات وخريجـــات المركـــز والعاملين 

بالمركز.   وأشـــاد شهاب بما تبذله الشركة 
مـــن جهـــود مخلصـــة فـــي خدمـــة قضايا 
ا ودعمها المشكور للعمل  المعاقين ســـمعيًّ
التطوعـــي، والـــذي يأتـــي مكمـــا للخطط 
والبرامج التي تتكفل بها مملكة البحرين 
ا  للنهوض بواقع األطفال المعاقين ســـمعيًّ
وشـــئونهم، مثّمًنـــا فـــي هـــذا الصـــدد هذه 

المبادرة اإلنســـانية المقدمة من شركة زد 
أم ايكـــو للمعينات الســـمعية التي قدمت 
عدد 5 معينات سمعية لعدد 5 أطفال من 
ا والمنتسبين للمركز، من  المعاقين ســـمعيًّ
أجل دعم األهـــداف والبرامج التطويرية 
ا  التـــي تصب فـــي خدمة المعاقين ســـمعيًّ

وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

فؤاد شهاب: نشكر المؤسســات الداعمة للعمل التطوعي
“زد أم ايكو” تتبّرع بـ 5 معينات سمعية ألطفال “مركز األمير سلطان”

ابتلعــت أرضيــة البحــر الطينيــة فــي أحــد ســواحل ســترة مراهقيــن كانــا 
يمارســان هوايــة الســباحة في هذا الســاحل الــذي يقع داخل حــدود مدينة 

شرق سترة الجديدة.

 وبحسب شهود عيان فإن المراهقين 
قصدا هذه المنطقة من أجل السباحة 
في ســـاحل يقع فـــي الجهة الجنوبية 
من مدينة شـــرق سترة، وأن المنطقة 
كانـــت تبـــدو آمنة للســـباحة غيـــر أنه 
حدث ما لم يكن في الحســـبان حيث 
ابتلعـــت رمال قاع البحـــر القريبة من 
أحدهمـــا  وبقـــي  الولديـــن،  الســـاحل 
تحـــت الماء لمـــدة عدة دقائـــق ولوال 
عنايـــة هللا ثـــم مصادفة مـــرور اثنين 
من ممارســـي رياضة المشي لحدثت 
الفاجعة، فقد تمّكنا من إنقاذ الولدين، 

وبقى أحدهما في العناية القصوى.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد عضـــو أمانة 

العاصمـــة عبدالوهـــاب النـــكال أنه تم 
زيـــارة المنطقـــة بعـــد حادثـــة الغـــرق 
القضيـــة،  تفاصيـــل  علـــى  للوقـــوف 
واتضـــح أّن الموقـــع يتـــم ارتياده من 
قبـــل المواطنيـــن مـــن أجـــل الترفيـــه 
والسباحة، وأن الموقع مفتوح بشكل 
غيـــر قانونـــي ناتـــج عن فتحـــات في 
أحـــد الســـياج الفاصل بين المشـــروع 
اإلسكاني بمجمع 609 من جهة، ومن 
جهـــة أخـــرى إزالة ســـياج آخـــر بقرب 
البوابة التي تقع بجانب نادي سترة.

وأفاد: “تواصلنا مع مدير إدارة إنشاء 
وصيانة المشاريع اإلســـكانية بوزارة 
اإلســـكان حســـين العمـــري، حيث أكد 

الازمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  ســـرعة 
بغلق مناطق الدخول للمدينة، بدورنا 
نقّدم له عظيم الشكر واالمتنان على 
تجاوبـــه وتوجيهاته الســـريعة لحفظ 

أمن المنطقة وأرواح المواطنين”.
أهالـــي ســـترة أكـــدوا أن حادثة غرق 
شـــابين في مياه مدينة شـــرق سترة 
لـــم تكن هـــي األولى، بـــل كانت هناك 
حـــوادث غـــرق أخـــرى تحـــدث بيـــن 

فترات زمنية مختلفة.
 النـــكال أكـــد أنـــه حفاًظا علـــى أرواح 
المواطنين، تم رفع طلب بغلق منافذ 
الدخول لمدينة شرق سترة، وبدورها 
ا  تجاوبـــت الوزارة بشـــكل ســـريع جدًّ
وأغلقت كافة المنافذ، شـــاكًرا للوزارة 
تحركها وحسها الوطني في الحفاظ 

على أرواح المواطنين والمقيمين.

“اإلســكان” تتدّخل وتغلق كافة مداخل المدينة الشــرقية
قاع البحر يبتلع مراهقين في سترة وعناية اهلل تنقذهما

التفرغ للتعليم األساسي بعد فصل التعليم العالي عن “التربية”
النعيمـــي: اعـــادة توزيـــع المهمـــات ضـــروري لمواجهـــة التحديـــات

صــرح وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي بــأن الموافقة علــى الهيكل 
التنظيمــي الجديــد للــوزارة جــاءت امتــدادا للجهــود المبذولــة مــن خالل 
حيــث  مــن  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  الوطنــي  المشــروع  مبــادرات 
الســعي المســتمر لتطوير النظام التعليمي بهدف تحســين األداء وتجويد 

المخرجات.

وأوضح أن الموافقة على المشروع 
للمتغيـــرات  اســـتجابة  جـــاءت 
المســـتمرة التي تجعـــل من التطوير 
المهـــام  توزيـــع  وإعـــادة  التنظيمـــي 
الســـتيعاب  ضروريـــة  عمليـــة 

التحوالت ومواجهة التحديات.
وأشـــار إلى أن فصل التعليم العالي 

عـــن الوزارة، جاء لتتفـــرغ لاهتمام 
األساســـي  بالتعليـــم  أكبـــر  بشـــكل 
والثانـــوي والفني والمهني والتعليم 
الخـــاص والمســـتمر، وهـــي مهمـــات 
كبيـــرة جـــدا، موضحـــا أن التقســـيم 
الجديد للهيكل إلى قطاع للتخطيط 
وقطـــاع  واألداء  االســـتراتيجي 

لمتابعة شـــؤون التعليـــم والمدارس 
تقســـيم وظائفي مســـتهديًا بأفضل 

الممارسات في العالم.
 واضـــاف أن النمـــوذج الـــذي جـــرى 
العمـــل عليـــه فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
ومتواصلـــة  كبيـــرة  جهـــود  بفضـــل 
مـــن بيـــت الخبـــرة العالمـــي المكلف 
بإشـــراف  والتربويين،  والمختصين 
وتوجيـــه ومتابعة مـــن نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى لتطوير التعليـــم والتدريب 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفة إلعادة تصميم وبناء الهيكل 
اإلداري للـــوزارة مـــن خـــال نظـــرة  

وظيفية.

ماجد النعيمي

المنامة - بنا

عبدالله الحواجفوزية زينل

طلبة “العلوم التطبيقية” ينتخبون مجلسهم بأجواء المحبة والتعاون
الديمقراطـــي بالعـــرس  يشـــاركون  طالًبـــا   1031

أسدلت جامعة العلوم التطبيقية الستار على انتخابات مجلس الطلبة للدورة الرابعة عشرة، وسط أجواء احترازية عالية 
للحفاظ على سالمة الطالب وضمان تنظيم هذا االستحقاق الديمقراطي المهم، حيث انتخب الطلبة ممثليهم في الكليات 
ا عبر نظام مخصص ابتكرته الجامعة من خالل نظام المعلومات الطالبية SOS حفاًظا على سالمة الطلبة التي  افتراضيًّ

تعتبر أولوية قصوى لدى الجامعة.

 وفـــي لقـــاء عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي أقيـــم  تحت رعايـــة رئيس 
كرمـــت  عـــواد،  غســـان  الجامعـــة 
الجامعـــة أعضاء المجلس الســـابق 
علـــى ما بذلوه من جهود في ســـنة 
كاملة فـــي تمثيل الطلبة والحرص 
بيـــن  العمـــل كحلقـــة وصـــل  علـــى 

الطلبة والجامعة.
النتائـــج  عـــن  اإلعـــان  وجـــرى    
النهائيـــة لانتخابات التي أســـفرت 
عـــن فـــوز الطالبـــة ســـارة إبراهيـــم 
الهندســـة،  كليـــة  عـــن  ممثلـــة 

والطالبتين بتول المطوع، وســـارة 
كليـــة  عـــن  ممثلتيـــن  عبدالعزيـــز 
اآلداب والعلوم،  أمـــا كلية الحقوق 
فيمثلهـــا الطلبـــة صهيـــب الرومـــي، 
وعبدالعزيـــز  العامـــر،  وشـــيخة 
عـــراد، ومروة الدوســـري، في حين 
اختـــار طلبة كلية العلـــوم اإلدارية، 
محمد الشـــيرواي، وعائشـــه مدني، 
المهـــزع،  ريـــاض، وفهـــد  وفاطمـــة 
مســـعد،  وخالـــد  جعفـــر،  وحبيـــب 
محســـن  وزهـــرة  خليـــل،  وســـارة 

ممثلين عن كليتهم.

 تهـــدف انتخابـــات مجلـــس الطلبة 
إلـــى بـــث روح الديمقراطيـــة بيـــن 
الطاب، تعزيًزا للنهج الديمقراطي 
الـــذي تعيشـــه مملكـــة البحرين في 
ظل عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وانسجاًما مع رؤية جالته الرامية 
الـــى إشـــراك الشـــباب فـــي صناعة 
المثاليـــة  البيئـــة  وتهيئـــة  القـــرار 
أمامهـــم لقيـــادة مســـتقبل البحرين 

الحديثة.
وصـــّرح رئيس الجامعـــة عّواد، بأن 

الجامعة اتخـــذت كافة اإلجراءات 
لضمـــان أعلـــى نســـبة مشـــاركة من 
االســـتحقاق  فـــي  الطـــاب  قبـــل 
الديمقراطـــي، خصوصـــا فـــي ظـــل 

الظروف االستثنائية التي تعيشها 
مملكة البحريـــن والعالم والمتعلقة 
بجائحـــة كورونـــا، حيـــث بلـــغ عدد 

المصوتين قرابة الـ 1031 طالبا.

العكر- جامعة العلوم التطبيقية
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وثيقة عرضها النائب خالد بوعنق منتقداً فيها توظيف مستشار أجنبي بديوان الخدمة 
المدنية

إســقاط قســط اإلســكان عن ذوي المتوفى.. وموقع إلكتروني إلنجازات “فريق البحرين”
قــانــون البيئــة يحّلــق إلــى “الشــورى”

أتّم مجلس النواب مناقشـــة جميع مواد 
مشـــروع قانون البيئة الـــذي يهدف إلى 
وضـــع تنظيـــم تشـــريعي متكامل بشـــأن 
وصورهـــا،  قطاعاتهـــا  بمختلـــف  البيئـــة 
وبما يتماشـــى مـــع االتفاقيـــات الدولية، 
بتـــداول  الخاصـــة  األحـــكام  وتنظيـــم 
المواد الكيميائية والمواد الخطرة، لمنع 

تأثيراتها الخاصة على البيئة.
 إلـــى ذلك، مّرر المجلـــس مقترًحا برغبة 
اإلســـكاني  القســـط  بإســـقاط  يقضـــي 
المســـتقطع عـــن ذوي المتوفـــى. وقبـــل 
التصويـــت، قـــال النائـــب باســـم المالكي 

إن هنـــاك العديـــد من األســـر التي توفي 
معيلهـــا ودخلهـــا ال يتجـــاوز 300 دينـــار. 
وأشـــار إلى أن التعديـــات األخيرة التي 
أجريـــت علـــى أنظمـــة التقاعـــد من ربط 
الزيادة الســـنوية بوجود الفوائض تؤكد 
مـــدى الحاجـــة لتطبيـــق هـــذا المقتـــرح 
الـــذي يشـــمل إعفـــاء األرامـــل مـــن دفـــع 
بقيـــة األقســـاط التي يتـــم اســـتقطاعها 
مـــن المعـــاش التقاعـــدي وإســـقاط بقية 
المالكـــي  وتابـــع  المســـتحقة.  األقســـاط 
مســـاعدة  إلـــى  يهـــدف  المقتـــرح  أن 
عـــن  التقاعـــدي  للمعـــاش  المســـتحقين 

فئـــة  الـــذي يشـــكلون  المتوفـــى  الـــزوج 
مـــن  يعانـــون  المواطنيـــن  مـــن  كبيـــرة 
االســـتقطاعات االســـكانية.  مـــن جهـــة 
أخـــرى، وافـــق المجلـــس علـــى مقتـــرح 
برغبـــة يقضي بإنشـــاء موقـــع إلكتروني 

لتســـجيل  البحريـــن،  لفريـــق  خـــاص 
فيـــه  والعامليـــن  وسياســـاته  إنجازاتـــه 
لنشـــر هذه اإلنجازات وتخليدها بقيادة 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

^قـــال وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر إن تســـليم المرحلة األولى لمشـــروع مدينة شـــرق ســـترة 
اإلســـكاني ســـيتم فـــي األعيـــاد الوطنية المجيدة فـــي 2022، علـــى أن يتم االنتهاء مـــن المرحلتين 
الثانيـــة والثالثـــة فـــي العـــام 2025، في حين ســـيتم توزيع شـــهادات الترشـــيح للمرحلتيـــن الثانية 

والثالثة فسيتم في أواخر العام المقبل.

^أوضـــح وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن أن البحريـــن 
تســـتقطب أي كفاءة ســـواء من البحرين أو خارجها، وأن توظيف المستشار األجنبي في 
ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة تم بنظام العمل بالقطعة ضمن مشـــروع محدد، وما تســـلمه من 

مبالغ ليست رواتب وإنما هو مبلغ مقطوع.

ا من  ^انتقـــد النائـــب خالد بوعنق توظيف ديـــوان الخدمة المدنية مستشـــاًرا قانونيًّ
إحـــدى الجنســـيات العربيـــة بدرجة بكالوريـــوس براتب 3500 دينار، رغـــم تواجده خارج 

البحرين، ومتسائاً أال يوجد بحريني مؤهل لهذه الوظيفة؟.

ــعــمــل  ^أقـــــــر وزيـــــــر ال
والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
فترة  أن  حــمــيــدان  جــمــيــل 
ــات انـــتـــشـــار جــائــحــة  ــ ــداي ــ ب
تشجيعًا  شــهــدت  ــا  كـــورونـ
على  النظامية  غير  للعمالة 
إن  إذ  أوضــاعــهــا،  تصحيح 
ــورة  ــذه الـــصـ ــهـ ــا بـ ــودهــ وجــ
يمثل تحديا أمنيا ومعيشيا 
لمملكة  بــالــنــســبــة  وصــحــيــا 
تصحيح  فــتــم  الــبــحــريــن، 
منهم،  كبيرة  أعداد  أوضاع 
شخصا   5155 ســافــر  فيما 

من تلقاء أنفسهم.

5155 مسافًرا

أين البحرينيون؟مبلغ مقطوع

شرق سترة

^قـــال النائب أحمد الدمســـتاني إن كثيًرا مـــن أصحاب الحافات 
الخاصـــة اقترضـــوا األمـــوال مـــن البنـــوك بكفالـــة ذويهـــم وهـــم اليـــوم 
ماحقون لتســـديد هذه المبالغ المتراكمة منذ أشهر، موضًحا أن الدعم 

الذي حصلوا عليه لمدة 6 أشهر كان إعانة وليس لتسديد األقساط.

^انتقـــد النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي تنافـــس المســـؤولين علـــى 
اإلشـــادات الدوليـــة مـــن المنظمـــات والجوائـــز، فـــي حيـــن إن هـــذه 

المنظمات أول من يقف ضد المملكة في الظروف الصعبة.

^تســـاءل النائب فاح هاشـــم عن أسباب امتناع ديوان الخدمة 
المدنيـــة تزويدهم بنماذج عقود توريد العمالة للجهات الحكومية مع 
ً الديوان مســـؤولية مراجعة العقود والتحقق  القطـــاع الخاص، محماِّ

من صحتها مع القوانين.

^أشار النائب أحمد العامر إلى أن سائقي الحافات الخاصة من 
المواطنيـــن باتـــوا يعتمدون علـــى الجمعيات الخيريـــة، وهو ما يدعم 
مقتـــرح توفير مصـــادر دخل لهـــؤالء لتغطية مصاريفهـــم، فأعدادهم 

البالغة 150 شخًصا لن تشّكل عبًئا كبيًرا على الدولة.

قروض الكفالة
اإلشادات الدولية

امتناع “الخدمة”
“الخيرية” وسواق الحافالت

^رأت النائب فاطمة القطري أن وجود أكثر من 50 ألف عامل غير 
نظامي في الوقت الذي تعيش فيه البحرين أزمة انتشار جائحة كورونا، 
يمثـــل تحّدًيـــا للمملكـــة التـــي تحّتم عليهـــا مبادئهـــا ودينها وتشـــريعاتها 

تغليب المشاعر والروح اإلنسانية في التعامل مع هذه العمالة.

الروح اإلنسانية

^قـــال النائـــب محمـــد بوحمـــود إن الكثيـــر مـــن رواد األعمـــال 
البحرينييـــن خرجوا من ســـوق العمل بفعل المنافســـة غير العادلة مع 
العمالـــة غيـــر النظامية، فـــي حين كان المفترض تشـــجيع ومســـاعدة 

البحرينيين الكتساح السوق.

اكتساح أجنبي

^ذكر النائب عبدالنبي سلمان أن تقارير الهيئة العامة للتأمينات 
ا فـــي مقابل  االجتماعيـــة أشـــارت إلـــى توظيـــف 16 ألًفـــا و662 أجنبيًّ
2400 بحرينـــي فقـــط في أشـــهر أبريـــل ومايو ويونيـــو، أي في ذروة 

أزمة انتشار فيروس كورونا.

تقرير التأمينات
النائب  ــال  ^قـ
محمد العباسي: إن 
الــفــيــزا الــمــرنــة حل 
للعمالة  ناجح  غير 
ــنـــظـــامـــيـــة،  غـــيـــر الـ
اإليـــــــرادات  إن  إذ 
هذا  مــن  المحصلة 
نحو  بلغت  الــنــظــام 
ديـــنـــار،  ــيــن  مــاي  9
ــل تــحــمــيــلــهــا  ــابـ ــقـ مـ
ــي  ــ ــوال الــــــدولــــــة حــ
دينار  مليون   100

سنويًا.

الفيزا المرنة

^قالـــت النائب كلثـــم الحايكي إن التغافل عـــن مخالفة األجنبي 
لقانون اإلقامة والعمل لســـنوات دون معاقبتـــه باإلبعاد لبلده، ومنحه 
تصريح العمل المرن وإقامة شـــرعية له ولعائلته، يخلف آثاًرا مدمرة 

على جميع القطاعات.

آثار مدمرة

^قال النائب عبدهللا الدوســـري إن عدد المســـتفيدين من أهالي الدائرة 
الثالثة بالمحافظة الشمالية من توزيعات مدينة سلمان بلغ 161 منتفًعا فقط 
من أصل 3 آالف وحدة تم توزيعها، ما يعني أن معدل استفادة أهالي الدائرة 
ا رغم اقتطاعه من االمتداد السكاني لمنطقة البديع. من المشروع قليلة جدًّ

استفادة شحيحة
ــب  ــائـ ــنـ الـ ^رأى 
ــقـــاضـــي أن  عــيــســى الـ
النظامية  غير  العمالة 
أصـــــبـــــحـــــت تـــــزاحـــــم 
ــيــــن فــي  ــيــ ــ ــن ــ ــري ــــحــ ــب ــ ال
االخــتــصــاصــات  جميع 
ــتـــى  واألعـــــــــــمـــــــــــال حـ
وعليه  منها،  البسيطة 
تستمر  أن  يــنــبــغــي  ال 
أعـــبـــاء هــــذه الــعــمــالــة 
العالية  التكلفة  وبهذه 
ــة ودفــــع  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ عـ

فواتيرها.

مزاحمة المواطنين

^قـــال النائـــب علـــي إســـحاقي إن التأثيـــرات الســـلبية لوجـــود 
العمالـــة غير النظامية علـــى الدولة أصبحت أكثر وضوًحا خال فترة 
الجائحـــة، فلو تم ترحيلها لوّفـــر ذلك على الدولة الكثير من التكاليف 

التي صرفت عليها خال فترة الجائحة.

ترحيلهم ... توفير

إبراهيم النهام وليلى مال اهلل  |  تصوير: خليل إبراهيم
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بصمة مضيئة
^قالـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل إن يـــوم 
محطـــة  يمثـــل  البحرينيـــة  المـــرأة 
الســـتذكار المنجـــزات المتناميـــة التي 
الرفيعـــة  والمكانـــة  المـــرأة،  حققتهـــا 
التـــي تبوأتها بفضـــل الرعايـــة الملكية 
السامية، فكانت لها بصمة مضيئة في 
مســـيرة العمل الوطني، ويـــد معطاءة 

في بناء دولة المؤسسات والقانون.
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المنامة - مباشر

ارتفـــع المؤشـــر العـــام لبورصـــة البحرين في 
أول جلســـات شهر ديســـمبر 2020، بالتزامن 
مـــع نمـــو 4 أســـهم، أبرزهـــا األهلـــي الُمتحد - 
البحريـــن، الُمدرج أيًضـــا في بورصة الكويت 
بنســـبة 0.65 %. ووفًقا لبيانات الســـوق، زاد 
المؤشـــر بنســـبة 0.31 %، بمـــا ُيعـــادل 4.53 
نقطة ليصل لمستوى 1482.04 نقطة، ُمقابل 
1477.51 نقطـــة فـــي جلســـة يـــوم االثنيـــن 
بتاريخ 30 نوفمبر.وشهدت البورصة تداول 
2.06 مليون سهم، بقيمة 525.81 ألف دينار.

بنســـبة 2.43 %،  الصناعـــة  قطـــاع  وارتفـــع 
وقطـــاع البنـــوك الُتجاريـــة بنســـبة 0.44 %، 
بينمـــا هبـــط قطـــاع الخدمـــات بنســـبة 0.67 

%، فيمـــا اســـتقر دون تغييـــر فـــي تداوالتـــه 
قطـــاع االســـتثمار. وتصـــدر األســـهم األكثـــر 
ارتفاًعـــا ألمنيـــوم البحرين )ألبا( بنســـبة 2.48 
%، ومصرف السالم-البحرين، الُمدرج أيًضا 
في سوق دبي المالي، بنسبة 1.39 %، وبنك 
البحريـــن الوطنـــي بنســـبة 0.48 %. وعلـــى 
الجانب اآلخر، تقدم األسهم األكثر انخفاًضا 
البحريـــن لالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية 
)بتلكو( بنسبة 1 %، وبنك البحرين والكويت 
بنســـبة 0.64 %، وعقـــارات الســـيف بنســـبة 
0.61 %. وكان الســـهم األنشط على مستوى 
أحجام التداوالت مصرف السالم - البحرين 

وذلك بعد تداول 699 ألف سهم.

أسهم البنوك تصعد ببورصة البحرين

مناولــة 394 ألــف حاويــة منــذ بدايــة العــام حتــى أكتوبر

ارتفاع حركة الحاويات والبضائع بميناء خليفة

واصل ميناء خليفة بن ســـلمان تحقيق أداء إيجابي 
النمطيـــة  ارتفـــاع عـــدد الحاويـــات  مـــع  العـــام  هـــذا 
والبضائـــع التـــي يتم نقلهـــا عبر المينـــاء الرئيس لدى 
البحريـــن، الـــذي تنتقل منـــه أغلب حركة االســـتيراد 

والتصدير من وإلى المملكة.
وبلغـــت نســـبة النمو في عـــدد الحاويـــات والتي تعد 
مؤشـــر على حركـــة التجارة الخارجيـــة نحو 5.8 %، 
وذلـــك رغـــم تبعات جائحـــة كورونا التـــي أثرت على 
حركـــة المواصالت والتجارة في المنطقة والعالم، إذ 
باتت البواخر والســـفن وســـيلة مفضلة لنقل البضائع 

لتالفي فترات إغالق المنافذ البرية والجوية.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة أن عـــدد الحاويـــات التي 
تمـــت مناولتها عبر مينـــاء خليفة قد بلغت نحو 394 
ألف حاوية في الفترة الممتدة من يناير حتى أكتوبر 
2020، وذلـــك بالمقارنة مع 350 ألف حاوية في ذات 

الفترة من العام الماضي.
ويتم اســـتيراد أكثـــر من 90 % من الســـلع والبضائع 
عبـــر ميناء خليفة بن ســـلمان، إذ يعد المنفذ الرئيس 

لحركة التجارة في البالد.
وعلى مســـتوى شهر أكتوبر سجلت حركة الحاويات 
نمًوا شـــهريا بمقدار 2000 حاوية، وذلك من 35 ألف 

حاوية في العام الماضي إلى 37 ألف حاوية.
وحقـــق مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان زيادة كبيـــرة في 
حركـــة البضائع العامة وذلك بنســـبة نمـــو تقدر بنحو 
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وفيما يتعلق بحركة البضائع العامة فقد خدم الميناء 
نحو 449 ســـفينة خالل العام الجـــاري، وبلغ إجمالي 
البضائـــع العامـــة والتـــي ال يتـــم نقلها عبـــر الحاويات 
النمطيـــة، نحـــو 1.4 مليـــون طن نولي في 10 أشـــهر 
الممتـــدة مـــن ينايـــر حتى أكتوبـــر من العـــام الجاري، 
مقارنـــة مـــع 830 ألف طن نولي فـــي ذات الفترة من 

العام الماضي.
واتخـــذت الســـلطات المالحيـــة في مملكـــة البحرين 
عـــددا مـــن اإلجـــراءات للتعامـــل مع جائحـــة كورونا، 
والتـــي أثرت على مختلف األنشـــطة االقتصادية، إذ 

تضمنت هذه اإلجراءات ســـالمة وسالسة العمليات 
في ميناء خليفة.

إلكترونيـــة  بوابـــة  إطـــالق  اإلجـــراءات  وشـــملت 
الســـفن  ألصحـــاب  اإلجـــراءات  مختلـــف  لتخليـــص 
والوكالء التجاريين لديهم، دون الحاجة إلى الزيارة 
الشـــخصية لتخليص المعاملة، كما تم إصدار تعميم 
للبحـــارة  للترخيـــص  التلقائـــي  بالتجديـــد  بالســـماح 
العاملين على الســـفن البحرينية واألجنبية المشـــغلة 
بالمملكة وذلك لمدة 3 أشـــهر لضمان أكبر قدر ممكن 

من عزل العاملين في السفن عن مرافق الموانئ.

لندن - وكاالت

الذهب يتعافى 
ويربح 30 دوالًرا

دوالًرا   30 بنحو  الذهب  أسعار  ارتفعت 
خالل تعامالت أمس الثالثاء، مع ضعف 
ــعــافــى الــمــعــدن  الــعــمــلــة األمــيــركــيــة. وت
األصــفــر مــع أدنــى مستوى فــي 5 أشهر. 
للذهب  اآلجلة  العقود  سعر  ارتفع  فقد 
تسليم فبراير بنسبة 1.6 % أو ما يعادل 
28.9 دوالر، ليصل إلى مستوى 1809.90 
التسليم  سعر  صعد  كما  لألوقية.  دوالر 
الفوري بنحو 1.8 % أو ما يوازي 31.20 

دوالر، ليسجل 1808.29 دوالر لألوقية.

األربعاء 2 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الثاني 1442 - العدد 4432

“ديفيدند جيت كابيتال” تتخلص من نفايات زيت الطهي

تعاقــدت أخيــًرا مجموعــة ديفيدنــد جيت كابيتال، في إطار بحثها الدائم على التميز والجودة في خدماتها، مع شــركة نيوترال فيلوز، وهي 
شركة متعددة الجنسيات ويقع مقرها الرئيس في البحرين وهي الرائدة في تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي نظيف ومستدام.

التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
لديفيدنـــد جيت كابيتـــال خالد 
ونفايـــات  “الزيـــوت  الحمـــادي 
الطهـــي المتســـربة إلـــى األرض 
وإلى المصـــارف، أو الملقاة في 
بمقدورهـــا  القمامـــة،  حاويـــات 
تلويث التربة، والمياه الجوفية، 
والينابيع، واألنهـــار، وكوننا في 
ديفيدند جيت كابيتال نســـعى 
المثلـــى  الريـــادة  تحقيـــق  إلـــى 
في مختلـــف تعاقداتنا وأعمالنا 

جاء تعاقدنا مع شركة نيوترال 
فيلوز التي يمكنها إعادة تدوير 
نظيفـــة  لتعـــود  الزيـــوت،  هـــذه 

وصالحة لالستخدام. 
وتحافـــظ عمليـــة إعـــادة تدوير 
الزيوت على اســـتمرارية الزيت 
كمصـــدر طبيعي باإلضافة على 
المحافظة على الطبيعة أيضا”.

وتعد شركة نيوترال فيولز أكبر 
منتج لـ Net ”Zero Biofuel في 
دول مجلس التعاون الخليجي. 

البدايـــة، أدت إجراءاتهـــا  منـــذ 
المباشـــرة إلـــى تقليـــل أكثر من 
29 مليون كيلوغرام من مكافئ 
ثاني أكســـيد الكربون للمطاعم 
والشركات وأساطيل  والفنادق 

النقل والحافالت.
حصلـــت  الســـنين،  مـــر  علـــى 
العديـــد  نيوتـــرال فيولـــز علـــى 
مـــن الجوائـــز، وكان أحد أعظم 
إنجازاتهـــا في أبريـــل 2019، إذ 
حصلت على مكان في مســـرع 

راشـــد  بـــن  محمـــد  صنـــدوق 
.”MBRIFA“ لالبتكار

جيـــت  ديفيدنـــد  أن  يذكـــر 
كابيتـــال تمتلـــك المهـــارات في 
وقـــد  تجاريـــة  قطاعـــات  عـــدة 
فتـــرة  خـــالل  الشـــركة  أثبتـــت 
زمنيـــة قصيـــرة نجـــاح المنهـــج 
الفريـــد الـــذي اتبعته فـــي إدارة 
النمـــو  تشـــجيع  عبـــر  شـــركاتها 
االقتصاديـــة  القطاعـــات  فـــي 

توقيع الشراكة بين الجانبيناألساسية.

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

السلع المقلدة أخطار تحيط بنا
تتنامـــى ظاهرة انتشـــار الســـلع والمنتجات المقلدة في الســـوق المحلية وأســـواق 
الـــدول المجـــاورة، ويكون مصدرها في الغالب دول آســـيوية، ما يـــؤدي إلى تكبد 
الدولة والموردين لخسائر، بخالف تعرض حياة المستهلك للخطر جراء استخدام 
هـــذه الســـلع على الرغم من الجهود المبذولة من قبـــل الجهات المعنية للتقليل من 
انتشـــارها. وقد يشـــتري الزبون الســـلعة حسب الســـعر األقل كلفة لكن ال يدري أنه 
يدعم شـــبكة طويلة من سلســـلة ليس لهـــا نهاية، ويدعم شـــبكات تعمل في خفاء 
ليربـــح مـــن الســـلع وجـــه ظاهر مغـــري وباطنها مخـــادع، ويـــزرع أخطـــارا حقيقية 
فـــي منزلـــه قد ال يحمد عقباها، وهناك نماذج عدة لتلك الســـلع مثل مســـتحضرات 
التجميـــل خصوصا أصبـــاغ األظافر، األدوية المختلفة التي يســـتخدمها المرضى، 
الهواتف النقالة والشاحن الخاص بها، واألدوات الكهربائية المقلدة. وأيضًا تتضمن 
تلك الســـلع، إطارات الســـيارات، إذ تشـــير إحصائية وزارة الداخلية السعودية إلى 
أن إجمالي الحوادث التي تســـببت بها تلك الســـلع على المســـتهلك النهائي بلغ 86 
ألـــف حـــادث في العـــام الماضي فقط، كما شـــكلت حوادث االلتماســـات الكهربائية 
19 ألـــف منهـــا، وذهب العشـــرات ضحية لتلك الســـلع الرديئة. وشـــكلت الســـلطات 
الســـعودية مجموعـــة من الفـــرق لمتابعة األســـواق وضبـــط الباعـــة المروجين لها، 
وتكمن المشكلة في كثير من األحيان في تقليد العالمة التجارية للسلعة األصلية؛ 
كون الصانعين لها كانوا يعملون مسبقًا في تلك المصانع، ومن جهة تفيد تقديرات 
لجنة التجارة الفدرالية األميركية أن نحو 2 مليار دوالر من عمليات تقليد الســـلع 
المصنعة الدولية لها صلة بقطاع السيارات في الشرق األوسط وتقدر بمليار دوالر 
ســـنويًا. والخالصـــة هناك مســـؤولية تقع هنا علـــى 3 جهات، هي: الجهة الرســـمية 
لكونها مســـؤولة عن المنافذ البحرية والجوية والبرية وتشـــديد الرقابة باألسواق 
الداخليـــة. كمـــا أن هنـــاك دور بـــارز يجـــب أن تقوم بـــه الغرفة التجاريـــة مع وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، قسم الجودة والمقاييس في رسم سياسة واضحة 
لمكافحة ظاهرة إغراق األســـواق بســـلع ذات جودة منخفضة لما تشـــكله من خطر 
كبيـــر علـــى المجتمع. وال نغفل دور المســـتهلك النهائي في عمليات الشـــراء للســـلع 
المقلـــدة لكونهـــا أخطار قد تلهب المنازل في أية لحظة، ويجب أن يعلم المشـــتري 
)أن ليـــس كل رخيـــص قوي(، وقد تدفع أثمان مضاعفة نظير عملية شـــراء الســـلع 
المغشوشة، وهناك مثل سائد يقول “ليس كل ما يلمع ذهبا”، إذ في بعض األحيان 

تكون السلعة مدمرة لنا وألسرنا.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

علي الفردان

“ُمالك الرفاع فيوز” يشيد بجهود  “العقاري”
ـــرك ـــام المشتــ ـــات ذات االهتمـــ ـــدات والمــوضــوعـ ـــة المستجــ منـاقشـــ

أعرب رئيـــس مجلـــس إدارة اتحاد ُمالك 
الرفـــاع فيـــوز مـــازن جمعـــة، عـــن شـــكره 
لمؤسســـة  التنفيـــذي  للرئيـــس  وتقديـــره 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  العقـــاري،  التنظيـــم 
خليفـــة بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، للجهود 
التي تبذلها المؤسســـة وجميع منتسبيها 
منظومـــة  وتطويـــر  االتحـــاد  دعـــم  فـــي 
العقارات المشـــتركة في مملكة البحرين، 
مؤكًدا نجاح تجربة االتحاد خالل ســـنته 

األولى.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء االجتمـــاع الـــذي عقده 
التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
العقـــاري، الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة مـــع رئيـــس مجلـــس 
إدارة اتحـــاد ُمـــالك الرفـــاع فيـــوز، مـــازن 

عبدالحميـــد  مـــن  كل  بحضـــور  جمعـــة، 
أحمـــد جمعة أمين ســـر االتحاد، و ياســـر 
عبدالرحمـــن الراعـــي مديـــر عـــام شـــركة 
آر فـــي العقاريـــة مديـــر االتحـــاد. وقد تم 

أثناء اللقاء بحث عـــدد من الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك ومناقشـــة آخـــر 
للجمعيـــة  والتحضيـــر  المســـتجدات 

العمومية القادمة لالتحاد.

وأثنـــاء اللقـــاء، أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي 
لمؤسســـة التنظيـــم العقـــاري على حرص 
المؤسســـة في دعم مجلـــس إدارة اتحاد 
ُمالك الرفاع فيوز، مشـــيًدا بالجهود التي 
مهامـــه  لتأديـــة  اإلدارة  مجلـــس  يبذلهـــا 
والتعليمـــات  بالتوجيهـــات  وااللتـــزام 
والقـــرارات الصـــادرة من المؤسســـة. من 
جانبـــه، أكد رئيـــس مجلـــس إدارة اتحاد 
ُمـــالك الرفـــاع فيـــوز مواصلـــة المســـاعي 
فـــي أداء  التـــي يبذلهـــا مجلـــس اإلدارة 
مهامه وضمان الوفاء بالتزاماته لتحقيق 
مصلحة االتحاد، مشيًدا في الوقت نفسه 
بالتعـــاون الوثيق بين ُمالك الوحدات في 
الرفاع فيـــوز ومجلس اإلدارة، الذي أثمر 

عن تحقيق النتائج المرجوة.

جانب من اللقاء 

المنامة - اتحاد ُمالك الرفاع فيوز

“الغرفة” تناقش التحديات االقتصادية وسبل التمويل
ــة ُتـــعـــقـــد غــــــًدا الــخــمــيــس ــيـ ــراضـ ــتـ ــاء ورشــــــة عـــمـــل افـ ــ ــن ــ أث

ُتنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين في 
تمام الســـاعة 10 من صباح غٍد الخميس 
3 ديســـمبر 2020 ورشـــة عمل افتراضية 
تعقـــد -عـــن ُبعـــد - بعنـــوان “التحديـــات 
االقتصادية والموارد الخاصة بالشركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي ظـــل أزمـــة 

“كورونا”.
وتهـــدف الورشـــة التي ســـيقدمها المدير 

الشـــريك بشـــركة نيوبيري لالستشـــارات 
االقتصاديـــة فـــي دولـــة الكويـــت، عصام 
الطـــواري إلـــى تعريف أصحـــاب األعمال 
التجاريـــة،  منشـــآتهم  اســـتدامة  بطـــرق 
وتعريفهم بالمـــوارد المالية المتاحة التي 
تساعدهم على تحقيق ذلك عبر تعريفهم 
لمواكبـــة  المختلفـــة  الماليـــة  بالحلـــول 
التغييـــرات والتداعيـــات غير المســـبوقة 
التـــي لحقـــت بهـــم بعـــد انتشـــار جائحـــة 

اســـتراتيجيات  إلـــى  إضافـــة  “كورونـــا”، 
البحـــث عـــن مصـــادر وهيـــاكل التمويـــل 
الخيـــارات  تعـــدد  ظـــل  فـــي  المناســـبة 
والجهات الداعمة. وســـيتم عرض أفضل 
والتـــي  البّنـــاءة  الدوليـــة  الممارســـات 
ساهمت بتحســـين األوضاع المالية لهذه 
المنشـــآت خالل أزمة “كورونـــا” في عدد 
مـــن الدول حـــول العالم، والتي ســـاعدت 

على النهوض بكافة قطاعات األعمال.

الغرفـــة جميـــع أصحـــاب ورواد  ودعـــت 
فـــي  للمشـــاركة  والمهتميـــن  األعمـــال 
هـــذه الورشـــة. ويمكـــن لجميـــع الراغبين 
بالمشـــاركة فـــي النـــدوة التســـجيل مـــن 
https://bit.“ الرابـــط  زيـــارة  خـــالل 
ly/39mcOw5”، وكذلك متابعة الورشـــة 
زووم  برنامـــج  عبـــر  إليهـــا  واالنضمـــام 
الغرفـــة  وتطبيـــق  اليوتيـــوب  وموقـــع 

اإللكتروني عند انطالق الفعالية.

السنابس - الغرفة

تعاقــدت مــع “نيوتــرال فيلــوز” لتحويلهــا إلــى وقــود حيوي
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للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

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

التاريخ : 2020/11/30 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020- 167944 (  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينا الســيد / الســيدة اايمان السيدســلمان محمد عبــدهللا بطلب تحويل 
المحالت التجارية التالية إلى السيد/السيدة ياسين حسن عبدالنبي كويد

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: عالم هيروشيما لقطع غيار السيارات
رقم القيد: 1-92458 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم 0000 لسنة 2020 

بشأن تحويل جميع فروع من المؤسسة الفردية
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / ســعيد عبدالعزيز حســن مدن المالك ل ورشة األحالم للحدادة )مؤسسة 
فرديــة(، والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 8241  طالبــا تحويــل جميــع فــروع مــن 
المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 500 

خمسمائة دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.  سعيد عبدالعزيز حسن مدن     2.  حامد سعيد عبدالعزيز حسن مدن 

3.  أمل سعيد عبدالعزيز حسن مدن     4.  محمود سعيد عبدالعزيز حسن مدن 
5. أحالم سعيد عبدالعزيز حسن مدن       6.  زينب سعيد عبدالعزيز حسن مدن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن رقم 162027 لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / علــي فاضــل جمعــة مــال عبــدهللا علــي  المالــك ل مجوهــرات ريمــاس ) 
مؤسسة فردية (، والمسجلة بموجب القيد رقم 137458 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 10000 عشرة آالف 

دينار بحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
 

1.     علي فاضل جمعة مال عبدهللا علي  
2 .  محمد فاضل جمعة مال عبدهللا علي   

القيد : 124556
التاريخ : 2020/11/17 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم 111 لسنة 2020

بشأن  تغيير االسم التجاري لشركة معظم للمقاوالت - شركة 
تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحــاب شــركة معظــم للتجــارة - شــركة تضامــن بحرينيــة ، المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 124556، طالبيــن تغيير االســم التجــاري للفــرع 3 من معظم 
للتجارة - شركة تضامن بحرينية إلى معظم للمقاوالت - شركة تضامن بحرينية.

 
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ:30 /نوفمبر/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
) 167232-CR2020 ( طلب رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ٔادنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي 
اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل: 8-16154

اسم التاجر: احمد ابراهيم احمد ابوالشوك
االسم التجاري الحالي: سوبر نيوترشن 

االسم التجاري المطلوب: ثالث اس للتجارة العامة

التاريخ 2020/11/29
وزارة الصناعة والتجــــارة و السياحة

 ٕادارة التسجيل
 CR2020- 166444 ٕاعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر : ماجد بن ٔاحمد بن طارق الماجد
 االسم التجاري الحالي : كباب و بطاط الديوانية 

االســـــم التجـــاري الجديد : مطعم ومشويات اربيل العراقي
قيد رقم: 1-138428

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
 شركة صالون نيل افينو ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 130910

بنــاء علــى قــرار الشــرركاء شــرركة صرالون نيــل افينــو ذ.م.م المســرجلة بموجب 
القيد رقم 130910 ، بتصرفية الشــرركة اختياريا و تعيين الســادة / نزار عبدهللا 

حبيب عبدهللا يحيى مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دأيني 
الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
nahabib84@gmail.com   -    نزار عبدهللا حبيب عبدهللا يحيى

36363667

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة بيرفكت ورلد لالنشاء ذ.م.م

سجل تجاري رقم 65384

بناء على قرار المالك لشركة بيرفكت ورلد لالنشاء ذ.م.م المسجلة على قيد رقم 
65384، بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / قاســم علي علي احمد فردان 

مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دأيني 
الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
qassimfardan.bh@gmail.com   -    قاسم علي علي احمد فردان

+٩٧٣ 32222055 

التاريخ 18 نوفمبر 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعالن بشٔان تغيير اسم تجاري

تعلــن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانــه تقدم ٕاليها ٕاس 
كــي مــات للديكــور الداخلــي ذ.م.م. لمالكتها منــى حنفي محمود والمســجلة تحت 

قيد رقم 125986 بطلب تغيير االسم المجموعة من:
ٕاس كي مات للديكور الداخلي ذ.م.م.. لمالكتها منى حنفي محمود

 SKMAT INTERIOR DECORATION W.L.L. OWNED BY MONA HANAFI
MAHMOUD لتصبح: شركة ٕاس كي مات للمقاوالت والتجارة العامة ذ.م.م

SKMAT CONSTRUCTION & GENERAL TRADE CO. W.L.L
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

ٔاقصاها خمسة عشر يومًا من .تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

 شركة زاكري بارتنرز ذ.م.م.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
السيد / جورجى خوسيه باعتباره المصفي القانوني لشركة زاكري بارتنرز ذ.م.م. 
،المســجلة كشــركة ذات نســٔوولية محــدوده بموجــب القيــد رقــم 126786، طالبــا 
ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل 
التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 

شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
زكــري هولدينــغ ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد 109011 طالب ني ٕاشــهار ٕانتهاء 
ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

. 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2020 م
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية شركة ذات مسٔوولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
شــركة آل تهامي لالستشــارات ذ.م.م. لمالكتها ســميرة تهامي والمســجلة بموجب 
القيــد 87774 طالبيــن ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 .

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2020 
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية 
شركة معمل الخليج لالسنان ذ.م.م.

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / فاضــل عبدالعبــاس عيســى صليبــي باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة 
معمل الخليج لالســنان ذ.م.م ،المســجلة كشركة ذات مسٔوولية محدوده بموجب 
القيد رقم 118848، طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل و تصفية  
شركة ترانس ٔاالين للتصميم والطباعة ثالثية األبعاد ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 122509

بناء على قرار الشركاء في شركة ترانس ٔاالين للتصميم والطباعة ثالثية األبعاد ذ.م.م المسجلة 
بموجــب القيــد رقــم 122509 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة / فاضــل عبدالعباس 

عيسى صليبي والسيد جالل امين حسن محمد الموسوي مصفين قانونين للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهت وفقــا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دأيني الشــركة ٕالى تقديــم مطالباتهم ٕاليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
fadhel.trans@gmail.com   97٣ 39797962

jalal2020@gmail.com   97٣ 39415666
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Vacancies Available
Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

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

ALDOY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAWAB FOOD STUFF CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.COM 

BIN HUWAIL STEEL FEBRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612293  or  CRYSTAL_CIT@YAHOO.COM 

MANAMA GAZAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

HEJWERY CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33451252  or  YAMAMAALBAHRAIN@YAHOO.COM 

SMART SECURITY & SAFETY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39469624  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36354449  or  JANEBALTOORCLEARANCE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the occupation of

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

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

ABWAB ALKAHAIR MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16639400  or  ATUL.PUROHIT@VEOLIA.COM 

AL MUALLIM HIRING EQU1PMENTS 
has a vacancy for the occupation of

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

 39694643  or  Sadiqahs@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

AL RANA FOODSTUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332083  or  BU.BADER68@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33620915  or  ALWAHAD22C@GMAIL.COM 

SABAR AYOOB GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  RICO_MUHARRAQ@HOTMAIL.COM 

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

  SHIFT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

NORTH CITY COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39660358  or  NORTH-COLD-STORE@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  hrgroup.bh@gmail.com 

HEAVEN ROSE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36414585  or  NAEMA36414585@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  FOREMAN 
 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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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 

Facade Solutions w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17591654  or  WADADBAZ@HOTMAIL.COM 

FAME CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38888473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39679872  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

PRIME LIVESTOCK 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 77060069  or  primelivestock@gmail.com 

FOOD CITY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77325444  or  SALES@FOODCITYBAHRAIN.COM 

KHALED MOHAMED AHMADI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293 

LAGOON FOR BIRDS & FISH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39333575  or  LAGOON_FISH@HOTMAIL.COM

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17666797  or  Yogo.bahrain@gmail.com 

GREEN GINGER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  MUHARRAQI12@OUTLOOK.COM 

Harem ALSultan beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33306191  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

AL RABEEA DENTAL CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  nisarta@gmail.com 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

EASTEND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39922147  or  ALIMAKI52@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271708  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Gold juice restaurant . 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39777680  or  ZAJRAH@HOTMAIL.COM 

THE DOMAIN HOTEL AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 16000000  or  fatema@THEDOMAINHOTELS.COM 

SPARK DIGITUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  AAMIR@SPARKDIGITUS.COM 

SIDRA FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39988546  or  ALI1988JUMA@GMAIL.COM 

Green Line Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  info@awtadi.com 

Shadow Tech Advertising Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17456268  or  SHADOWTECHADV@GMAIL.COM 

NABAN FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

BLUE BULBUL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33165372  or  NASSERALTHAWADI@HOTMAIL.COM 

Rasiyat restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664427  or  M.JAWAD.1229@GMAIL.COM 

Naib global it consultancy 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17414655  or  hr@naibit.com 

SAPANCA GENERAL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33691969  or  GRAVEL7099@GMAIL.COM 

ZACH LOOK GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33482431  or  SALEHALSALEH.BH@GMAIL.COM 

MARBLE CITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17491933  or  MUSTAFACHALIL@GMAIL.COM 

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

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17200025  or  aljoaib.k@gmail.com 

NAHAR MAIN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33098012  or  NAHARMAIEN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  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

  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 

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

  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

  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

  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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

HASAN AHMED ALI SALMAN “ KHAT ALISTIWA 1/ 10673 “ 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

D Box Publicity and Advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

RED SEA RESTAURANT WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

Anus contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

DOISHAN AUTO SERVICSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39275843  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

NASEEJ PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM 

Hadiya ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33321946  or  NASADVT@GMAIL.COM 

ARSHI DECOR S.P.C Owned by HAJI QAISAR FARID 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38211660  or  ARSHITEX@YAHOO.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

THE M RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17580777  or  MUSHTAK@FARHAT-TOURS.COM 

METMECH INTERNATIONAL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

Saad bin mohammed alghamdi CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13104204 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17162307  or  ARTWISHDECOR@GMAIL.COM

Print X Media Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671316  or  JABBARBHK09@GMAIL.COM 

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36288848  or  CEO@FABTECHBAHRAIN.COM 

DELMA TRADING AND CONSTRUCTION s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17611997  or  DELMASER@GMAIL.COM 

FINPAL ACCOUNTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34440766  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.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 

ARSAN GENTS TAILORING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17535898  or  HAMAD@ARSANMEN.COM 

NAZEERA MANAGEMENT OFFICE  BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36077630  or  MADEEHA4545@GMAIL.COM 

Abn Al Nafis Palace Tailoring - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

ALHELAL CARGO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777040  or  a.rahman@alhelaltransport.com 

MSS JEWELRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17715992  or  SAJIDBCCI@GMAIL.COM 

RK Medical Center S.P.C. Owned By Ranya Kayed 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR (DERMATOLOGY) 
 suitably qualified applicants can contact

 13622262  or  DR.RANYAKAYED@GMAIL.COM 

Al Adheed Cafe S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66611991  or  DEALPROPERTIES.BH@GMAIL.COM 

I 2 MODERN ACCOUNTING & CONSULTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17261704  or  I2MODERN2019@GMAIL.COM 

MOUNTAIN STREET AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13349974  or  ALJABALROAD@GMAIL.COM 

Mountain Street Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33499749  or  ALJABALROAD@GMAIL.COM 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

NEW STAR LINE BUILDING CONTRACTS & REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33539671  or  NEWSTARLINE.BH1@GMAIL.COM 

NAVEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 33152621  or  Aunch2000@yahoo.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

  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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401844  or  ikumaran@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33383940  or  MADHAVANKANNAN727@GMAIL.COM 

LAMAR FOR DEVELOPING SALES BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
OWEND BY AHMED MOHAMED KHAMIS AND HIS PARTNER 

has a vacancy for the occupation of
  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact
 37240118  or  lamar.bh.com@gmail.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 

ALMANSOOR MOBILE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39202200  or  MANSOOR9@BATELCO.COM.BH 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

MOHAMED MERZA MOHAMED ALSAMAHIJI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277522  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

PAKISTAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17683939  or  FATIMAALAMIR2016@GMAIL.COM 

ALMUHTARAM GENTS HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39600308  or  ALMUHEB2010@HOTMAIL.COM 

Airport Corner Sandwiches 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17471014  or  ACHIKKANAVAS@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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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 

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

  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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  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 

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 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@YAHOO.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 

PROMPT COURIER SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295212  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

SIRAH ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17009129  or  His.foofa@gmail.com 

JALAL IONICS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533311  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ALSHAKHORI TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33103286  or  UP.BH1@HOTMAIL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.com 

UNITED CHEMICAL TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17300313  or  UCHEMTECH@BATELCO.COM.BH 

METRO GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39681256  or  ALTAIR_CO_2013@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

NATIONAL PROFILE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR,  FOREMAN(METAL PROCESSING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17641999  or  alyansy79@hotmail.com 

FADHEL SALMAN ALSAFAR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785399  or  ANTAKIA1ALUMINIUM@HOTMAIL.COM 

ALABRIQ SANDWICH & GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400233  or  AHMEDJUMA51@GMAIL.COM 

BHX Facilities Support Services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36634333  or  HAMEED@BHXSUPPORT.COM 

AL HUSAM BUILDING & CARPENTRY TOOLS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990688  or  JAFFAR.ABUIDREES@GMAIL.COM 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

LION TOWER ADVERTISING AND PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 33025666  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM 

PAPPAYA for vegetables and fruits  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33337443  or  ALTMEEM61@GMAIL.COM 

ALSAYEGH ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39727177  or  JAMEELS@HOTMAIL.COM 

AL SADEEM CONATRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39604066  or  NOORA407@HOTMAIL.COM 

ALJANAN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39410420  or  AMINALASWAD@GMAIL.COM 

Alwasela tower construction 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39077282  or  MOHD36433327@GMAIL.COM 

JOWDI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33877177  or  ABDULLA4070@HOTMAIL.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

RANOOSH GOURMET 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36734343  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

EZAT FOR CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17642292  or  ALIAZET7@HOTMAIL.COM 

ARAD TEXTILES CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253015  or  ADEL.ALARADI56@GMAIL.COM 

NAYEF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39620041  or  nayefgarage@yahoo.com 

GULF UNION INSURANCE & REINSURANCE CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703007  or  ADELALI@BATELCO.COM.BH 

NAHER ALFURAT VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590733  or  ALOJAIMI.AHMED@GMAIL.COM 

ABBAS MAHDI ALBASRI SANITARY WARE CONTRA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17736827  or  ABBAS3343101@GMAIL.COM 

MAYOOF RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17643664  or  MAYOOFGROUP@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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

SHARJAH CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17899188  or  MIRZA.ALALI@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535158  or  bucheeri5@gmail.com 

ALFERSANI ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17640774  or  ABOAZIZFFF@GMAIL.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 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.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 

MOHD AKRAM CONSTUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280720  or  AKRAMHUSSAIN22@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 

Goor alnashama Car Repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39654810  or  ALSHOUL9@HOTMAIL.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

ALAWIYA ALAWI S 0 NASSER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17793463  or  A.ALAWEI@HOTMAIL.COM 

SARENS NASS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SR TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

BAHRAIN STARS WELING & FEBRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040704  or  Zuhair18220@gmail.com 

ABAYAT HIBA 4 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33761293  or  FAREEDAMURTAZA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17624711  or  ALNADI.WLL@GMAIL.COM 

DILU JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888955  or  PARESHPSAGAR@YAHOO.COM 

Al Diyar Tree Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17753210  or  ALTAYYAR@BAPCO.NET 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

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

  CIVIL ENGINEER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM 

HOME ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17878851  or  HRDEPT@HOMEELECTRONICS.COM.BH 

MAHZZAH GIRL TAIL ORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

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

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

AL THAWOWDA BANQUETS RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33332622  or  althawaouda@yahoo.com 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326100  or  gro@limousina.net 

SANDWICHES ABUTOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36666953  or  ZAHRAALEKREE@GMAIL.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

Younis naji car services 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33955233  or  BUS_MEN@HOTMAIL.COM 

The Seat Shop For auto Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

SAIFEE STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17412585  or  SAIFEE2153@GMAIL.COM 

BAHRAIN MUMTALAKAT HOLDING CO. B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17561111  or  HRStaff@bmhc.bh 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

ALOMRAN TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32217611  or  ALOMRAN.COM@HOTMAIL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

AL HIWRI FISHING EQUIPMENT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225661  or  KHALIL6722555@GMAIL.COM 

Evershine Jewellery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401292  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

HAMEED ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17680605  or  HAMIDENGG8@GMAIL.COM 

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

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

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17273752  or  kp.jamal@yahoo.com  
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وافــق على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20 %

برلمان إيران يمهل أطراف االتفاق شهًرا لرفع الحظر

بعدمــا صــّوت البرلمــان اإليرانــي، أمــس الثالثاء، لصالــح خطة تفرض قيوًدا علــى عمليات التفتيش داخل المنشــآت النووية، أعلــن منحه أطراف 
االتفــاق النــووي مهلــة شــهر لرفــع الحظــر المصرفــي والنفطــي بالكامل عــن بالده.  كما ألــزم البرلمــان الحكومة اإليرانيــة بوقف التطبيــق الطوعي 

للبروتوكول اإلضافي في حال عدم تنفيذ أطراف االتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.

 وّصـــوت251 نائًبا بشـــكل عـــام لصالح 
تفـــرض قيـــوًدا علـــى عمليـــات  خطـــة 

التفتيش داخل المنشآت النووية.
كما وافق البرلمان اإليراني على قانون 
يلـــزم الحكومة برفـــع التخصيب حتى 

.% 20
فـــي حـــال  الخطـــة  هـــذه  ومـــن شـــأن 
قبـــل  مـــن  عليهـــا  النهائيـــة  الموافقـــة 
تلـــزم  أن  الدســـتور،  صيانـــة  مجلـــس 
الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح 
إليـــران بإعادة العمل النووي لو لم تقم 
دول 5 + 1 بتطبيع العالقات المصرفية 
مـــع إيـــران وإزالة حواجـــز على طريق 

تصدير وبيع النفط اإليراني.
“اإلجـــراءات  قانـــون  يلـــزم  وأيًضـــا 
االســـتراتيجية إللغـــاء العقوبات” الذي 
أقـــّره البرلمان اإليرانـــي أمس الثالثاء، 
وكالة الطاقة الذرية اإليرانية بتدشين 
مصنـــع إلنتاج اليورانيوم في أصفهان، 
وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل 

في آراك في غضون 4 أشهر.
 بـــدوره، اعتبـــر المتحدث باســـم لجنة 
اإليرانـــي  بالبرلمـــان  القومـــي  األمـــن 
“اإلجـــراءات  المســـمى  القانـــون  أن 
اإلســـتراتيجية إللغـــاء العقوبات” الذي 
اإليرانـــي يشـــكل أول  البرلمـــان  أقـــره 
رد عملـــي علـــى اغتيال العالـــم النووي 
اإليرانـــي فخـــري زاده، وذلك بحســـب 
إعـــالم  وســـائل  عنـــه  نقلتـــه  تصريـــح 
محليـــة. وأكـــد المتحـــدث أبـــو الفضل 
عموئي أن القانون يسعى لتغيير سلوك 
الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن 

يكون بال ثمن، بحسب تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يشدد على 
أن تمضـــي البرامـــج النوويـــة قدما بما 

يلبي حاجات البالد، وفًقا لقوله.
 مـــن جانبها، أعلنت الحكومة اإليرانية 

معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل 
أن  وأكـــدت  اإلضافـــي،  بالبروتوكـــول 
القـــرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 
ســـيجر  البروتوكـــول  وتعليـــق   %  20

بالمزيد من العقوبات على البالد.
 وأضـــاف المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
اإليرانيـــة، علي ربيعي، في تصريحات 
تطبـــق  تكـــن  لـــم  “إيـــران  صحفيـــة: 
البروتوكـــول اإلضافـــي قبـــل االتفـــاق 
النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات 
مـــن اليورانيـــوم المخصـــب بنســـبة 20 
%، االتفاق النووي لم يؤثر على حجم 
وكميـــة اليورانيوم المخصـــب، والقرار 
الذي ســـّنه البرلمان لن يـــؤدي إلى رفع 
العقوبـــات، ويجب مناقشـــة هذا القرار 

في مجلس األمن القومي”.
يشار إلى أن هذه التطورات قد حدثت 
بعدمـــا اتهمت إيـــران جهاز “الموســـاد” 
اإلســـرائيلي ومنظمـــة “مجاهدي خلق” 
باســـتخدام  “معقـــدة”  عمليـــة  بتنفيـــذ 

الغتيـــال  بالكامـــل”،  “جديـــد  أســـلوب 
العالـــم النـــووي محســـن فخـــري زاده، 

الذي شّيع االثنين.
 بـــدوره، أعلـــن المديـــر العـــام للوكالـــة 
االثنيـــن،  الذريـــة،  للطاقـــة  الدوليـــة 
أن الوكالـــة لـــم تتبلـــغ مـــن إيـــران وقًفا 
لعمليات التفتيش، األمر الذي طالب به 
المحافظـــون المتشـــددون فـــي طهران 

بعد عملية االغتيال.
وقـــال رافاييـــل غروســـي فـــي مقابلـــة 
مـــع “فرانس برس” بعد عـــام من توليه 
الحـــزن، ولكـــن فـــي  منصبـــه: “نتفهـــم 
الوقت نفســـه مـــن الواضح أن أحدا لن 
يربح من تقليـــص العمل الذي نقوم به 

معا أو الحد منه أو وقفه”.
وأضـــاف: “مـــن جهتنـــا، نواصـــل عملنا 
ونأمـــل بأن يكون األمر على هذا النحو 
مـــن جانبهـــم. وكمـــا قلـــت، لـــم أتلق أي 

إشارة إال أن األمر سيكون مختلًفا”.
 إلى ذلك، وّقع أعضاء مجلس الشورى 

باإلجماع بعد جلسة مغلقة األحد، على 
بيان يدعـــون عبره للرد على االغتيال، 
ومنع مفتشـــي الوكالـــة الدولية للطاقة 

الذرية من دخول منشآت البالد.
وعلـــق المســـؤول األممـــي علـــى هـــذا 
البيان قائالً: ليســـت المرة األولى التي 
تصـــدر مواقـــف مماثلة مـــن برلمانيين 

إيرانيين.
يذكـــر أن إيـــران كانـــت تراجعـــت فـــي 
األشـــهر األخيرة عن التـــزام ببنود عدة 
ا على  فـــي االتفـــاق المذكور، وذلـــك ردًّ
االتفـــاق  مـــن  األميركـــي  االنســـحاب 
النـــووي الدولـــي وقيـــام إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامب بإعادة فـــرض عقوبات 

عليها.
فيما جدد غروســـي دعوتـــه إيران إلى 
تقديـــم توضيحـــات عـــن موقـــع يثيـــر 
شـــكوكًا فـــي طهـــران، حيـــث تـــم رصد 
جزيئـــات مـــن اليورانيـــوم ناتجـــة عـــن 

أنشطة بشرية.

طهران ـ وكاالت

البرلمان اإليراني

برلين ـ أ ف ب

أفــادت وســائل إعــالم محليــة نقــالً عــن مصــادر فــي الشــرطة بــأن 
شخًصا مجهوالً قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة 

ترير األلمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة 
دهســـت مجموعة من األشـــخاص 
عند ممر للمشـــاة فـــي مدينة ترير 
غربـــي ألمانيـــا، ما أدى إلـــى مقتل 
شخصين وإصابة 15 أخرين على 
األقـــل.  وذكـــرت اإلذاعـــة العامـــة، 
الســـائق  احتجـــزت  الشـــرطة  أن 
وطالبت المواطنيـــن باالبتعاد عن 
منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع 

السائق غير واضحة بعد.
ونقلت وســـائل إعـــالم محلية عن 
شـــهود عيـــان أن ســـيارة من طراز 
رينـــج روفر ســـوداء اندفعت على 
طول شـــارع للمشـــاة في المنطقة 
المذكـــورة بســـرعة تزيـــد عـــن 70 
كم في الســـاعة. بدوره، أكد عمدة 
المدينـــة مقتل شـــخصين وإصابة 

15 آخرين إثر عملية الدهس.

قتيالن و15 جريًحا في حادث دهس بألمانيا

واشنطن ـ وكاالت

أكد الرئيس األميركـــي المنتخب، 
أن  الثالثـــاء،  أمـــس  بايـــدن،  جـــو 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
ســـتعود مرة أخـــرى التفاق المناخ 
دونالـــد  الرئيـــس  انســـحاب  بعـــد 

ترامب منه في 2017.
 جاء ذلك خالل محادثات هاتفية 
بين بايـــدن، واألمين العـــام لألمم 
غوتيريـــش،  أنطونيـــو  المتحـــدة، 
حيث بحثا ســـبل تعزيز الشـــراكة 
كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة  فـــي 

والتغّير المناخي.
اتفـــاق  مـــن  ترامـــب  وانســـحب 

 ،2017 عـــام  للمنـــاخ  باريـــس 
كما أنهـــى العالقـــة تماًما 

مـــع منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة فـــي مايـــو 
أن  بعـــد  الماضـــي، 
جّمد تمويلها. وتعّهد 

حملتـــه  خـــالل  بايـــدن  غريمـــه 
بإعادة العالقات إلى مجاريها في 

االتجاهين.
وناقش بايدن مع أمين عام األمم 
االحتياجـــات  “تلبيـــة  المتحـــدة 
بالتنميـــة  والنهـــوض  اإلنســـانية، 
الســـالم  ودعـــم  المســـتدامة، 
واألمـــن وحـــل النزاعـــات، وتعزيز 
الديمقراطيـــة وحقوق اإلنســـان”، 
وفـــق ما نقلته “رويتـــرز” عن بيان 

لفريق حملة الرئيس المنتخب.
وأعـــرب بايـــدن عن قلقـــه العميق 
إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا، 
والمخاطـــر التـــي يمثلهـــا علـــى 

المدنيين.
وُوضعـــت اتفاقيـــة باريس 
لتعزيـــز   2015 عـــام 
العالميـــة  االســـتجابة 

لخطر تغير المناخ.

بايدن: أميركا ستعود التفاق المناخ

تونس ـ وكاالت

اســـتأنف ممثلـــون عن فرقـــاء األزمة 
الليبيـــة المفاوضات، أمـــس الثالثاء، 
للتوصـــل إلـــى اتفـــاق بشـــأن حكومة 
وحدة وطنيـــة تدير مرحلة تمهيدية 
العامـــة  االنتخابـــات  موعـــد  تســـبق 

المقررة نهاية العام المقبل.
وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم بعثة 
األمـــم المتحـــدة للدعـــم فـــي ليبيـــا، 
جان عالم، إن “المحادثات ستناقش 
مقترحـــات أعضـــاء ملتقـــى الحـــوار 
المـــأزق  مـــن  للخـــروج  السياســـي 

الحالي”.
كمـــا أضاف: “نأمـــل أن يتـــم التوافق 
على آليات اختيار السلطة التنفيذية 
لكي نمضي قدًما فـــي تنفيذ خارطة 
الطريـــق التي تم التوافـــق عليها في 

تونس”.
الليبيـــة  المباحثـــات  أن  إلـــى  يشـــار 
ا عبر دائرة تلفزيونية  تجري افتراضيًّ
مغلقـــة وتقوم بتســـييرها بعثة األمم 

المتحـــدة للدعم فـــي ليبيا من مقرها 
فـــي منطقـــة البحيـــرة قـــرب وســـط 

العاصمة التونسية.
 وهـــذا هو ثالث اجتمـــاع من الجولة 
الثانيـــة مـــن الحـــوار الليبـــي. وكانت 
األمـــم المتحـــدة قـــد نظمـــت الشـــهر 
المفاوضـــات  مـــن  جولـــة  الماضـــي 
المباشـــرة في ضاحية قمرت شـــمال 
العاصمـــة تونس.  مـــن جهته، أوضح 

المفاوضـــات:  مـــن  قريـــب  مصـــدر 
كبيـــر  اختـــراق  حـــدوث  نتوقـــع  “ال 
والمبعوثـــة األمميـــة تـــدرك، مثـــل ما 
أن  ومتابعيـــن،  كمراقبيـــن  نالحـــظ 
المعرقليـــن يريدون جـــر المفاوضات 
إلـــى تاريخ انتهـــاء عقدها مـــع األمم 
مـــن   عشـــر  الثامـــن  فـــي  المتحـــدة 
المفتـــرض  الموعـــد  وهـــو  ديســـمبر، 

لمغادرتها البعثة”.

ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس

يناقش تأليف حكومة وحدة وطنية تدير المرحلة التمهيدية
فرقاء األزمة الليبية يستأنفون الحوار السياسي

بغداد ـ وكاالت

تدّفـــق اآلالف إلـــى مدينـــة الناصرية في 
جنـــوب العـــراق بعدمـــا قضـــى مواطـــن 
متأثـــرا بجروحـــه فـــي صدامـــات جـــرت 
محتجيـــن  بيـــن  الماضـــي  األســـبوع 
مناهضين للحكومـــة ومناصرين للمرجع 

الديني مقتدى الصدر.
وأوفـــد رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي مستشـــار األمن القومي قاسم 
األعرجي وعددا من كبار المسؤولين إلى 
الناصريـــة للتحـــاور مـــع المحتجين، لكن 
حالـــة الغليان مســـتمرة. وبعـــد صدامات 
الســـلطات  الماضـــي، فرضـــت  األســـبوع 
إغالقا في محاولة لوضع حد للتظاهرات 
في المدينة العراقيـــة الجنوبية، وأقالت 
قائد شـــرطة محافظة ذي قـــار ومركزها 
الناصرية، وفتحت تحقيقا في األحداث. 
وكانـــت الناصريـــة مركزا رئيســـا للحركة 
االحتجاجيـــة المناهضـــة للحكومة التي 
انطلقـــت فـــي أكتوبـــر 2019، وتعتبر أن 
الســـلطات فاســـدة وليســـت ذات كفـــاءة 

ومرتهنـــة إليران. من جانبه، حّث الصدر 
العراقييـــن في بيان علـــى تويتر االثنين 
التـــي  لالنتخابـــات  “االســـتعداد”  علـــى 
وصفهـــا بأنهـــا “بـــاب واســـع قـــد انفتـــح” 

لفرض إصالحات ضّد الفساد.
وأضـــاف “حققنا لكم تنصيـــب الكاظمي 
وتغييـــر قانـــون االنتخابات”، في إشـــارة 
إلى أن شـــعبيته التي ساهمت في تولي 

الكاظمي رئاسة الوزراء.

وتابـــع “باقي طلباتكم أنتم ســـتحققونها 
من خالل صناديق االقتراع”.

وحـــدد مكتـــب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
الثالثـــاء،  أمـــس  الكاظمـــي،  مصطفـــى 
موعـــد االنتخابات المبكـــرة في 6 يونيو 

المقبل.
وذكـــر بيـــان صادر عن مكتـــب الكاظمي، 
تشديده على ضرورة العمل على إنجاح 

االنتخابات المبكرة في العراق.

متظاهران في ساحة الحبوبي في الناصرية

آالف المحتجين في الناصرية مع ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات
6 يونيو موعًدا لالنتخابات المبكرة في العراق

التشين ـ أ ف ب

األذربيجانيـــة  القـــوات  أعلنـــت 
أمـــس الثالثـــاء أنها دخلـــت إقليم 
الـــذي  واألخيـــر  الثالـــث  التشـــين، 
ســـلمته أرمينيا قرب ناغورني قره 
بـــاغ، بموجب اتفاق إنهاء األعمال 
القتاليـــة الموقـــع فـــي التاســـع من 

نوفمبر برعاية روسيا.
وقالت وزارة الدفاع األذربيجانية 
في بيـــان إن “وحدات من الجيش 
األذربيجاني دخلت إقليم التشين 

في األول من ديسمبر”.
وكان إقليـــم التشـــين األخيـــر مـــن 
بيـــن ثالثة أقاليم تعهـــدت أرمينيا 
بتســـليمها إلـــى أذربيجـــان تنفيـــًذا 

لقرار وقف إطالق النار.
إقليمـــا  ومثلـــه  التشـــين،  وإقليـــم 
أغـــدام الذي ســـلم فـــي 20 نوفمبر 
وكلبجـــار الذي ســـلم فـــي 25 منه، 
يشـــكل منطقة عازلـــة تحيط بقره 

باغ، الجمهورية المعلنة من جانب 
واحـــد ذي الغالبيـــة األرمينية منذ 

انتهاء حرب أولى العام 1994.
علـــى  الســـيطرة  باكـــو  اســـتعادت 
أربعـــة أقاليـــم أخرى تلعـــب الدور 
نفســـه، خـــالل ســـتة أســـابيع مـــن 
المعارك الشرســـة التـــي دارت بين 
المعســـكرين منـــذ نهايـــة ســـبتمبر 

وأسفرت عن آالف القتلى.
وتســـيطر على ممر التشين قوات 
روســـية لحفظ الســـالم وهو حالًيا 
يربـــط  الـــذي  الوحيـــد  الطريـــق 

ناغورني قره باغ بأرمينيا.

أذربيجان تستعيد السيطرة على التشين
أنقرة ـ رويترز

أمـــرت الســـلطات التركيـــة باعتقال 
82 مـــن أفـــراد الجيـــش فـــي إطـــار 
عملية تصفها أنقرة بأنها تســـتهدف 
المتهـــم  غولـــن،  هللا  فتـــح  أنصـــار 
بالوقـــوف وراء محاولـــة االنقـــالب 

الفاشلة في العام 2016.
وقالـــت وكالـــة األناضـــول التركية، 
إن عمليـــة أمـــس الثالثـــاء شـــملت 
39 إقليمـــا، وألقـــي القبض على 63 
من المطلوبيـــن، وهناك 70 من بين 
المشـــتبه بهـــم مـــا زالـــوا بالخدمـــة، 

حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
ومنـــذ محاولـــة االنقـــالب تحتجـــز 

 80 نحـــو  التركيـــة  الســـلطات 
انتظـــارا لمحاكمتهم،  ألفا 

أوقفـــت  أو  وعزلـــت 
عـــن العمـــل نحو 150 
العامليـــن  مـــن  ألفـــا 

وأفـــراد  بالحكومـــة 

الجيـــش وغيرهـــم.، وطـــردت نحو 
20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وقضـــت محكمـــة تركيـــة األســـبوع 
الماضي بحبس قادة االنقالب مدى 
الحيـــاة، وأدانـــت مئات مـــن ضباط 
والمدنييـــن  والطياريـــن  الجيـــش 
الفاشـــلة لإلطاحـــة  المحاولـــة  فـــي 
بالرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان، 
التي أســـفرت عن سقوط نحو 250 

قتيال.
الرئيســـة  المحاكمـــة  ختـــام  وفـــي 
المرتبطـــة بمحاولة االنقـــالب التي 
ينفي غولـــن أي مســـؤولية عنها، 
أنقـــرة،  فـــي  قضـــت محكمـــة 
بالســـجن مدى الحياة على 
337 شـــخصا مـــن بينهم 
ضباط وطيـــارون في 

سالح الجو التركي.

تركيا تعتقل 82 عسكرًيا “بالتهمة المعتادة”

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس الثالثاء عن إقالع أول 

رحلة تجارية إسرائيلية إلى اإلمارات.
موقع  في  صفحته  عبر  جندلمان  أوفير  ونشر 
للطائرة  فيديو  “تويتر”  االجتماعي  التواصل 
“أول  عليه:  وعلق  لــإقــالع،  استعدادها  أثناء 
أقلعت  اإلمــارات  إلى  إسرائيلية  تجارية  رحلة 
الــدولــي في  بــن غــوريــون  قبل قليل مــن مطار 
التجارية  “الرحلة  وأضــاف:  دبي”.  إلى  طريقها 
اإلماراتية األولى إلى إسرائيل هبطت هنا يوم 
المباشرة  الجوية  الرحالت  الماضي.  الخميس 

تقربنا من بعضنا البعض”.
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الحياة مشـــواٌر أشـــبه بطريق طويل يبـــدأ من صحراء 
بريئة ثم يحشرك بغابٍة مفترسة وينعطف بك لحديقٍة 
غناء، لتكتشـــف أن نهايتها بحرا عميقا تقودك أمواجه 
لمدينٍة رمادية تكتظ بغابة أخرى من ناطحات سحاب 
وربمـــا تعبـــر جـــزرا صناعيـــة أو حقـــول ألغـــام مزروعة 
بطريقـــك تغامر بتجاوزها بمغامـــرٍة محفوفة باألخطار 
لتنتهـــي عنـــد بوابـــة الحياة مـــرة أخرى، فتتســـاءل كم 
بقي علـــى نهاية الطريق؟ لتفاجـــأ أن الطريق يبدأ مرة 
أخـــرى طويـــا ال ينتهي حتـــى بالغياب والفقـــد، فهناك 
وراء الســـديم تكمـــن مفاجـــآت غير واردة علـــى البال، 
وهـــذا مـــا أســـميه برحلـــة الحيـــاة التـــي تبـــدأ وتنتهـــي 
بحصيلـــِة التجـــارب لتشـــكل كتاب حياتك الذي يســـرد 
رحلـــة الحيـــاة التي قد تجـــد من الجدير بـــك أن تروي 
تفاصيلها ألنك عشـــتها وال تريد أن تمحى من ذاكرتك 
فتقـــرر أن تكون على ورق، فالكتب تصنع الخلود.. لذا 
ســـيكون كتابـــي التالي شـــاهدا على عصري، وســـأبوح 

بالمسكوت عنه!

لقد ترك رحيل أميري خليفة بن سلمان طيب هللا ثراه 
منعطفـــا بمســـيرٍة طويلـــة رأيت خالها ما يســـتحق أن 
يروى بجانب فروع أخرى من حياتي تشـــكل محطات 
سياســـية وثقافية وأدبية وإعاميـــة وصحافية وكلها 
شـــّكلت ذلـــك المشـــوار الطويـــل الـــذي بـــدأ مـــن بـــراءة 
الصحراء وانتهى بناطحات السحاب. َشهدُت محطات 
كثيـــرة قبـــل وبعـــد محنـــة 2011 وهـــي مســـيرة بلغت 
ذروتهـــا بمنعطـــٍف تاريخي مّرت بـــه البحرين الحديثة 
خـــال محنتهـــا بالعـــام 2011 وتجاوزناهـــا وكان رجل 
الصعاب والتحديات خليفة بن ســـلمان لروحه الســـام 
بطـــل المرحلة التاريخية هذه، وقد رافقته فيها وهناك 
خلف األسرار وخلف الكواليس وعند المنعطفات تكمن 
شـــجاعة األبطال الذين يصنعون المعجزات ويرحلون، 
وهـــذا ال يمكـــن أن ُيمحى من ســـجل الوطن واإلنســـان 
والتاريـــخ الذي البد من كتابته علـــى الورق وبمنحوتة 
الحيـــاة وفي صفحـــات الكينونة التـــي ينتهي كل كائن 
حـــي ولكن يبقى خلود األرواح عندما تحفظها األفعال 

والمذكرات.
لقد مررُت بطريقي الصحراوي عبر الســـهول والوديان 
وثقافيـــة  سياســـية  بمحطـــاٍت  والبحـــار...  والمـــدن 
وصحافـــة وإعـــام، وكان البـــد مـــن الوقـــوف والتأمل 
والتقييم لتكون مذكرات شـــاهدة على عصر زخر بكّل 
المفارقـــات، ويجـــدر بي تدويـــن هذه الرحلـــة الطويلة 
لتكـــون شـــاهدي على العصـــر... سياســـًيا وثقافًيا، فمن 
يملـــك ولـــو جـــزءا مـــن حقيقـــة ال يحـــق لـــه أن يخفيها 
بالشـــجون  نرويهـــا  أن  تســـتحق  بالنهايـــة  فالحيـــاة 
واألفراح، محطات عميقة ومنصات متاحة تســـتدعي 
مواجهـــة مع الـــذات لنقول مـــا مررنا به ونتـــرك الحكم 
لآلخريـــن فقـــد قمت بما يفرض أن أفعلـــه، وقد أنجزُت 
مذكـــرات ستنشـــر بالوقـــت المناســـب حتـــى ُتْســـتكمل 

فصولها، فهل مازالت ثمة فصول؟!.

تنويرة: دع الرياح تسير مركبك، لكن اعرف قبلها  «
اتجاهك.

األمير اإلنسان
كانـــت القريـــة حاضرة في فكر ســـمو األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه، وغالبا ما كان ســـموه يوجه بتوفير مطالب أبناء القرى المتمثلة في الخدمات 
اإلســـكانية والتعليميـــة والبلديـــة، إذ كان يوجـــه الـــوزراء المعنيين بزيـــارة المناطق 
المتضـــررة علـــى وجه الســـرعة وتلك التـــي بحاجة إلى خدمات ملحـــة ورفع تقارير 

فورية بشأنها.
وبالطبـــع فـــإّن تلـــك المبـــادرات تقابـــل من أبنـــاء جميع القـــرى بالفرح وهـــذا لم يكن 
مســـتغربا ألياديـــه البيضـــاء التـــي لـــم تتوقف عـــن العطاء طـــوال عقود مـــن العمل 
الـــدؤوب والمتواصـــل، وال يغيـــب عـــن الذاكـــرة أن ســـموه وّجه في إحدى جلســـات 
مجلس الوزراء بمتابعة الملف اإلســـكاني إلحدى قرى المنطقة الشـــمالية الموعودة 
بمشـــروع إســـكاني لم يقـــدر له أن ينجز ألســـباب غير مفهومة رغـــم توافر األراضي 
الشاســـعة. وضمـــن الرؤية االقتصاديـــة لمملكة البحريـــن فإّنه كان داعما للمشـــروع 
الـــذي يهدف إلى االرتقاء بالقرية البحرينية وخصوصا األســـرة البحرينية محدودة 
الدخـــل، المشـــروع كان يرمـــي في مرحلته األولى إلى تنمية عشـــر قـــرى، وما نأمله 

االستمرار في هذا المشروع الحضاري الطموح.
وال يغيـــب عـــن الذاكرة مـــا يحظى به مرضى فقـــر الدم المنجلي الســـكلر من رعاية 
خاصـــة من ســـمو األمير خليفة، وتتمثل المبادرات العديـــدة في االهتمام والمتابعة 
األســـبوعية لشـــؤونهم واحتياجاتهـــم والوقـــوف علـــى مطالبهـــم، وغيـــر مـــرة يبدي 
األعضاء شـــكرهم على المبادرات المتكررة لما يلمســـون من دعم وتعاطف، وأتذكر 
أّن رئيـــس الجمعيـــة وجه ذات مرة ثنـــاء للراحل الكبير بالقول “إّن كلمات الشـــكر ال 
تفي هذا األب العظيم الذي يســـابق الزمن ويســـابق شـــعبه في تحقيق طموحاتهم 
وتلمس معاناتهم”، وقبيل ســـنوات عقد مؤتمر في البحرين لبحث مشـــاكل مرضى 
الســـكلر، وواجه عقبات الســـتضافته تمثلت في التمويل، غير أّن ســـموه رحمه هللا 
عبـــر مبادرتـــه بدفـــع كل التكاليف أســـهم فـــي عقد المؤتمـــر وهذه المبادرة با شـــك 
تعكـــس المشـــاعر األبوية تجاه أبنائه مرضى الســـكلر، ومثلـــت حرصه على االرتقاء 

بالخدمات الصحية والعاجية المقدمة لمرضى فقر الدم المنجلي. 
وال ننســـى المبادرة الكريمة لهؤالء المرضى بإقامة المبنى المخصص ألمراض الدم 
الوراثيـــة لهم، نظرا لألوضاع الصعبـــة التي يواجهونها إضافة إلى القرارات الداعمة 
لهم بالتشـــجيع على توظيفهم واحتســـاب ثاثين يوما إضافيا في رصيد إجازاتهم 

وغيرها. تغمده هللا برحمته الواسعة وستبقى ذكراه حية في القلوب.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اإلسالم... أم العثمانية الجديدة؟
هناك فرق كبير بين من يدافع عن اإلســـام والمســـلمين، وبين من يستخدم اإلسام 
ويســـتخدم فريقا من المســـلمين فـــي تحقيق طموحاته وأحامه السياســـية، وهناك 
فـــرق بيـــن من يدافع عن اإلســـام ومن يدعم اإلرهاب الذي يطعن اإلســـام أكثر من 
أي عـــدو آخـــر، وإذا كان هناك إســـاموفوبيا في هذا العالم فـــا يجب أن يقوم بعض 
المســـلمين بتوفيـــر الفرصـــة والمبـــرر لمن يقومون بتغذيـــة هذه الفوبيا، وال شـــك أن 
الجماعات اإلرهابية التي ترفع راية اإلسام، واإلسام منها براء، أكثر من يوفر هذه 

الفرصة لرعاة اإلساموفوبيا أينما وجدوا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا المسلمين إلى نبذ الخافات حتى يتمكنوا 
مـــن الدفـــاع عن المقدســـات في كلمة ألقاها الســـبت الماضي عبر تقنيـــة الفيديو في 
المؤتمـــر الســـنوي الــــ 23 للجمعية اإلســـامية األميركيـــة، وقال “إنه إلـــى جانب وباء 
كورونا، واجه المســـلمون هذا العام فيروس معاداة اإلسام األسرع انتشارا”، وحتى 
هنـــا ال بـــأس فالدعـــوة إلى نبـــذ الخافات دعـــوة ســـامية ومهمة لتوحيـــد الصفوف، 
لكن كيف يحدث هذا في ظل قيام أردوغان نفســـه باســـتخدام المســـلمين في قتل 
المســـلمين من خال تســـليح وتمويل الجماعات اإلرهابية في ليبيا وسوريا والعراق 
ليقومـــوا بقتـــل بنـــي جلدتهـــم وبني دينهـــم؟! هل هـــذا لمصلحة اإلســـام؟ وهل هذا 
يـــؤدي لتوحيـــد الصف الـــذي ذكره أردوغان في كلمته؟ هل هـــذا يفوت الفرصة على 

اإلساموفوبيا في أنحاء العالم أم يغذيها؟
إنـــه مـــن الجيد أن أردوغان نفســـه قال في نفـــس الكلمة “إن الســـبب الحقيقي وراء 
تصاعـــد معاداة اإلســـام هـــو الخافات بين المســـلمين، وانشـــغالهم ببعضهـــم”، فمن 
الـــذي مول ومن الذي ســـلح هؤالء الذين يزرعون الفرقة ويســـعون لمحو الدول من 
على الخريطة؟ هل اإلســـام هو ما يريده أردوغان أم العثمانية الجديدة واســـتعادة 

ميراث األجداد؟
وفـــي حديثه عن سياســـة باده تجاه أزمات العالم اإلســـامي، قـــال الرئيس التركي 
إن تركيـــا تتعامـــل مـــع األزمـــات المختلفة فـــي العالم اإلســـامي من منطلـــق الدفاع 
عـــن المظلوميـــن في ســـوريا واليمن وفلســـطين وإقليم ناغورني قره بـــاغ الذي كان 
تحت االحتال األرميني، داعيا المسلمين للدفاع عن القدس، ولو بأرواحهم، واصفا 
المدينة المحتلة ومقدســـاتها بأنها شرف األمة اإلسامية. فكيف هذا؟ وكيف توضع 
القـــدس ويوضع شـــرف األمة الـــذي ذكره أردوغان في ســـياق واحد مع مـــا يقوم به 
في ليبيا وســـوريا واليمن؟! ومن هم المظلومون الذين يدافع عنهم هناك؟ كيف هذا 

والمسلمون هم الوقود وهم الضحايا في معارك أردوغان من أجل المظلومين؟!.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

شاهد على العصر

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة في الثاني من ديســـمبر من كل عام 
بعيدهـــا الوطني، وقد تأسســـت في 1971م بإرادة إماراتها الســـبع وقيمها الراســـخة 
وهويتها العربية برئاسة رئيسها الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار 
على نهجه أبناؤه وشيوخ اإلمارات بمسيرة متواصلة من العطاء إلماراتهم وشعبهم 

العربي.
وعاشـــت اإلمـــارات خـــال تســـعة وأربعيـــن عاًمـــا مســـيرة سياســـية واقتصاديـــة 
واجتماعيـــة باهـــرة، مليئـــة باألحـــداث واإلنجـــازات ســـاهمت فـــي تقـــدم اإلمـــارات 
وازدهارهـــا، وفي غرس مواقف سياســـية حكيمة وثابتة اســـتطاعت بفضلها تجاوز 
العديـــد مـــن التحديات وتعزيـــز مكانتها الخليجيـــة والعربية والدوليـــة، وخال هذه 
الســـنوات حافظـــت اإلمـــارات على حضورهـــا العالمي فـــي مجال التســـامح وتعزيز 
التعايـــش ومحاربة التطرف والكراهية ونبذ الُعنف وفق رؤية التزمت ببناء جســـور 
الصداقـــة والعمـــل والتعاون مع الـــدول األخرى وفًقا لروح األخوة اإلنســـانية ودينها 

اإلسامي وبموجب ميثاق األمم المتحدة المبني على االلتزام والمبادئ الدولية.
وأصبحـــت اإلمـــارات منـــذ فترة ليســـت قصيـــرة دولة حديثـــة ذات اقتصـــاد متنوع 
وبيئـــة خصبـــة جاذبـــة لاســـتثمارات المتنوعة، خصوًصـــا إمارة دبـــي التي أصبحت 
مركـــًزا عالمًيا للســـياحة والتجـــارة والتمويل وذات مرافئ ومراكـــز تجارية متعددة، 

وعاشت إمارات الدولة في نماء وشعبها في رخاء، وحياة كريمة ويتمتعون جميًعا 
باألمـــن واالســـتقرار، وســـارت اإلمـــارات بخطـــى واثقة ومترتبـــة منُذ تأسيســـها إلى 
اليـــوم مســـتمرة بنهجها الذي تبنته سياســـًة واقتصاًدا وبناء عاقـــات لغد أفضل لها 
وأكثر اســـتدامة ألجيالها القادمة، وعملت على تكريس جهودها لمواجهة التحديات 
العربيـــة والدوليـــة، وبإرســـاء قواعد العدل والســـام ودعـــم وتعزيز التقـــدم العلمي، 
واالنفتـــاح علـــى العالم الخارجي من خال نســـج عاقات واســـعة مع دول العالم مع 
الحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى. 
ووضعـــت اإلمـــارات برنامجها الفضائي بكـــوادر وطنية مؤهلـــة ومدربة، وفي جميع 
المجـــاالت األخـــرى، وهذا نابع مـــن إيمانها بأن أبنـــاء اإلمارات ُهم ثروتهـــا الحقيقية 
وأن االســـتثمار فيهم الطريق الصائب للحاضر والمســـتقبل. وأضافت اإلمارات وهي 
تســـير نحو الخمسين خال 2020م إنجازات تضاف إلى مخزون إنجازاتها السابقة، 
منها ــ إطاق مسبار األمل، تشغيل المرحلة األولى من محطة براكة للطاقة النووية، 
والحد من انتشار فيروس كورونا وغيرها التي كانت بالنسبة إليها تحديات تحولت 
إلـــى فـــرص لإلبـــداع والتطوير، فعام 2020م هو عام اســـتثنائي في مســـيرة التنمية 

اإلماراتية واستشراف واعد لمستقبلها. كل عام واإلمارات وقيادتها وشعبها بخير.

اليوم الوطني اإلماراتي

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

للتواصل: 17111483

موظف بال أخالق يستقبل المراجعين
الجميع منهمك في العمل اليومي الذي يشـــدك من كل حواســـك، لكن من 
الظواهـــر التـــي لها تأثير ضار في بعـــض الدوائر والمؤسســـات الحكومية 
الخدميـــة، وجـــود موظفين تطغـــى عليهم روح التعالي علـــى المراجعين، 
وهـــذا أمـــر مفـــروغ مـــن ثبوته شـــرعا وعقـــا وعرفـــا، وأكثر مـــا يزعجني 
شخصيا كمواطن عادي حين المراجعة لتخليص معاملة، النمط السلوكي 
لبعض الموظفين وطريقة تعاملهم مع المواطن وتعمد سياسة التطنيش 
أو الـــكام بـــدون نفـــس وبأســـلوب يحـــط مـــن قـــدر المراجـــع بطريقـــة أو 
بأخـــرى، وكأن هـــذا الموظـــف الـــذي تدفـــع له الدولـــة راتبا لخدمـــة الناس 
يشـــترط عقابهم وتوتير أعصابهم وإدخالهـــم الجحيم  لتتعالى األصوات 

والصرخات “واألخ” يتفرج وكأنه يقف على شاطئ البحر.
دخلت قاعة المراجعة وهي المرة األولى التي أزور فيها هذا المكان، ومن 
الطبيعي أن تتجه ألي موظف ليرشدك إلى السبيل ومساعدتك في كيفية 
إنجـــاز المعاملـــة، واتجهت إلى أقـــرب موظف كان أمامي “علـــى الكونتر” 
معتقدا أنه الفارس الذي يحمل ســـيف األمانة والذمة والوجه البشـــوش، 
لكنني كنت على خطأ كبير، حيث ســـمعت من الموظف كلمات غير طيبة 

مليئـــة بالتعالـــي والغـــرور، والجملـــة الوحيدة التـــي قلتها له “لو ســـمحت 
أخوي وين أراجع عن هالمعاملة.. وهذي رقم االنتظار”. ورد علي بســـلوك 
ال يمكـــن أن يصـــدر من موظـــف عام، تطلعت إليه ووقفـــت مذهوال أمامه 
وكأنني أصبت بصدمة كهربائية، وانسحبت من أمامه وفي عقلي مليون 

سؤال وأمور تقفز وتهبط إلى الحضيض أشبه بالبورصة المجنونة.
ال يمكـــن أن يكـــون هنـــاك موظـــف بهـــذه األخـــاق والمـــرض يجلس على 
منضـــدة فـــي إدارة حكوميـــة خدماتيـــة يســـتقبل المراجعيـــن، ألن هـــذا 
ســـيكون مـــن أخطـــر القـــرارات التـــي قـــد تؤثرعلى جـــودة الخدمـــة التي 
تقدمهـــا الحكومة للمواطن، والجميع يعلم حرص حكومتنا الشـــديد على 
تقديـــم أفضـــل وأرقى الخدمـــات للمواطـــن والمقيم في جميـــع الوزارات 

والمؤسسات الحكومية. 
أحتفظ باســـم اإلدارة لنفســـي، علـــى أمل أن تكون هنـــاك مراجعة لكفاءة 
الموظفيـــن وطريقـــة تعاملهـــم مـــع المراجعيـــن، واألهم إطـــاع المديرين 
والمســـؤولين في كل الوزارات على مـــا يتم طرحه في الصحافة من نقد 

بناء وماحظات ألنه من ضرورات التقدم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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بثينة خليفة قاسم
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عبدعلي الغسرة



حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” تستعد مجددا 
النطالق سباق الـ FORMULA 1 - جائزة رولكس الصخير الكبرى 2020 وذلك نهاية 
هــذا األســبوع مــن يــوم الجمعــة 4 ديســمبر وحتــى األحد 6 ديســمبر الجــاري، وذلك 

ضمن سباقي الفورموال وان المزدوج الذي يقام ألول مرة.

وتنطلـــق جائزة رولكـــس الصخير الكبرى 
فـــي نســـختها الــــ 17 الســـتضافة مملكـــة 
البحريـــن لبطولـــة العالم للفورمـــوال وان، 
والجولة الـ 16 من ضمن الموسم البطولة 
المضمـــار  علـــى  وذلـــك   ،2020 العالميـــة 
الخارجـــي البالغ طولـــه 3.543 كم، حيث 
تنطلق ســـباقات الفورموال وان ألول مرة 

على المضمار الخارجي.
الفورمـــوال وان اختـــارت انطـــاق جائزة 
رولكـــس الصخيـــر الكبرى علـــى المضمار 
إجـــراء دراســـة  بعـــد  للحلبـــة  الخارجـــي 
الســـباق  مضاميـــر  حـــول  تفصيليـــة 

المختلفة في الحلبـــة والحاصلة جميعها 
علـــى ترخيـــص مـــن الدرجـــة األولـــى من 
قبـــل االتحـــاد الدولـــي للســـيارات، حيث 
تم اعتباره الخيار األنســـب لثاني ســـباق 

ينطلق في مملكة البحرين.
ويتميـــز المضمـــار الخارجـــي بخصائـــص 
الكبـــرى  مختلفـــة عـــن مضمـــار الجائـــزة 
بحلبة البحرين الدولية، حيث ســـيحظى 
الســـائقون بخـــوض أكبر عدد مـــن اللفات 
والبالـــغ عددهـــا 87، إلـــى جانـــب كونهـــا 
ثانـــي أقصـــر حلبـــة فـــي الفورمـــوال وان، 
مـــع توقعات أن تكـــون أوقات اللفات في 

التجـــارب التأهيليـــة أقـــل مـــن 55 ثانية، 
ولفات السباق أقل من 60 ثانية.

رولكـــس  جائـــزة  خـــال  مـــن  وينطلـــق 
الصخير الكبرى أيضا عدد من الســـباقات 
المســـاندة وضمنهـــا بطولـــة الفورمـــوال 2 
التابعـــة لاتحاد الدولي للســـيارات ضمن 
جولتها الختامية وبطولة تحدي البورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط فـــي جولتهـــا 

الثانيـــة. ومن اليوم الخميس 3 ديســـمبر 
تنطلـــق أولـــى فعاليـــات الجائـــزة الكبرى 
وأبرزهـــا اجتماع لمـــدراء الفرق اوناين، 
الخـــاص بســـائقي  والمؤتمـــر الصحافـــي 
 4 الجمعـــة  يـــوم  أمـــا  وان.  الفورمـــوال 
علـــى  الفعاليـــات  فســـتنطلق  ديســـمبر 
المضمـــار وذلك بجولتين للتجارب الحرة 
للبطولـــة العالميـــة للفورمـــوال وان، حيث 

تنطلق األولى في تمام4:30 مساء، بينما 
تنطلق التجارب الثانية في 8:30 مســـاء 
وذلـــك لمدة 90 دقيقة لكا التجارب، إلى 
جانب انطاق حصص تجارب البطوالت 
المساندة لتحدي البورش سبرنت الشرق 
األوســـط وذلك في تمام 2 مساء وبعدها 
تجـــارب بطولـــة الفورمـــوال 2، ومـــن ثـــم 
الحصـــة التأهيليـــة لبطولـــة الفورمـــوال 2 

وذلك في6:45 مســـاء، ومن ثم التجارب 
الثانيـــة لبطولة البـــورش في تمام 10:25 
مســـاء. وأعلنت حلبـــة البحريـــن الدولّية 
مؤخرا أّن سباقي جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج وجائزة رولكس الصخير 
الكبرى للفورموال وان ســـُتقامان من دون 
حضـــور الجماهيـــر. لكـــن ســـيكون هنـــاك 
مقاعد ســـوف تخّصص لعوائـــل العاملين 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي 
األخـــرى  المســـاندة  والجهـــات  الصحيـــة 
فـــي البحرين، وذلك عرفانًا لمســـاهماتهم 
والتزامهم الكبيـــر ضمن الجهود الوطنية 

المبذولة للتصدي للجائحة في المملكة.
حلبـــة  عـــن  المعلومـــات  مـــن  وللمزيـــد 
البحريـــن الدوليـــة يمكنكم زيـــارة الموقع 
أو   www.bahraingp.com الرســـمي 
االتصـــال على الخط الســـاخن -450000

.17-973+

الصخير - حلبة البحرين الدولية

حلبة البحرين تستعد لجائزة رولكس الصخير الكبرى
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أشــاد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســعادة الســيد محمــد 
حســن النصــف بحصول العبــة المنتخب الوطني لكرة القدم للســيدات 
القياســي  الرقــم  علــى   “  Deena Rahman “ و المدربة دينا رحمن
بموسوعة غينيس لتنفيذ أكبر عدد من ركالت الجزاء خالل 24 ساعة.

  جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال األمين 
العـــام  دينا رحمن والتي قدمت له 
نســـخة من الشـــهادة التي حصلت 
غينيـــس  موســـوعة  مـــن  عليهـــا 

لألرقام القياسية.
العزيمـــة  بـــروح  النصـــف  ونـــوه    
واإلصـــرار التـــي تحلـــت بهـــا دينـــا 
جديـــدا  إنجـــازا  لتحقـــق  رحمـــن 
ولســـجلها  البحرينيـــة  للرياضـــة 
 7876 نفـــذت  بعدمـــا  الشـــخصي 

ضربة جزاء مشيدا بما حققته من 
نجاح يعكس ما تتمتع به من رغبة 
التحديـــات  فـــي تخطـــي  صادقـــة 
اســـم  وتســـجيل  التفـــوق  بهـــدف 
مملكـــة البحريـــن فـــي الموســـوعة 
العالميـــة، مؤكدا بـــأن مبادرتها من 
شأنها أن تحفز المزيد من الفتيات 
لتطويـــر قدراتهـــن وخـــوض مثـــل 
هـــذا التحدي لإلرتقـــاء بإمكاناتهن 

الكروية. 

النصف يشيد بإنجاز “دينا” بعد دخولها موسوعة جينيس

حسن علي

عالي يطلب عباس بعرض يفوق البحرين
ــة ــف ــي ــوظ ــال ــون ب ــ ــره ــ ــة الـــثـــاثـــة م ــ ــديـ ــ ــه ألحـــــد األنـ ــالـ ــقـ ــتـ انـ

تلّقــى العــب منتخبنــا الوطني لكرة الطاولة المحترف بنــادي النجمة الحمراء الصربي 
محمد عباس ثالثة عروض محلية للعب في الموسم الحالي 2020 – 2024.

 وقـــال عباس لـ “الباد ســـبورت” إن ناديه 
األم ســـار طلـــب االســـتفادة مـــن خدماتـــه 
في الموســـم المقبل، كما أن نادي البحرين 
دخـــل  فيمـــا  لـــه،  التجديـــد  فـــي  يرغـــب 
نـــادي عالـــي على خـــط التفـــاوض وطلب 
االســـتعانة به، الفًتـــا النظر إلـــى أنه العب 

حر واألندية تتواصل معه مباشرة.
 وأوضـــح عبـــاس أن جميع العروض جادة 
وأن اختيـــار أحدها مرهون بحصوله على 
متطلباتـــه وفي مقدمتهـــا الوظيفة ليؤمن 
مســـتقبله، مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــازال ينتظر 
إكمال إجراءاته التي بدأها نادي البحرين 
لـــه منـــذ الموســـم  مشـــكوًرا بعـــد انتقالـــه 
الماضـــي ولكنه لم يحرز أي تقدم ملموس 

في هذا الملف.
وتابـــع “لقـــد لعبـــت الموســـم الماضـــي مـــع 
ا ألن  البحريـــن بمبلغ مالي منخفض نســـبيًّ
األهم كان بالنســـبة لي هو الوظيفة وكنت 
آمـــل إنهـــاء إجراءاتي خال فترة ليســـت 
بالطويلة.. وفي هذا الموســـم أجد نفســـي 
ا ألن أرفع ســـقف صفقـــة االنتقال  مضطـــرًّ
ألنني لم أحصل على الوظيفة والقرار بيد 

النادي..”
وذكر عباس أن نادي ســـار هو اآلخر طلب 
خدماته وهناك ضغوط كبيرة عليه للعودة 
مجدًدا إلى ناديه األم وهو بحاجة لمعرفة 
تفاصيـــل العـــرض ومـــدى إمكانيـــة النادي 
لتحقيـــق متطلباته مبدًيـــا اعتزازه بالنادي 

الـــذي تربـــى وترعرع فيه. وكشـــف عباس 
ا أكبر من  بأن نـــادي عالي قّدم عرًضـــا ماليًّ
البحرين لانتقال إليه، ولكن قيمة الصفقة 
ســـتكون مقاربـــة لنـــادي البحرين في حال 

حصولـــه على مكافـــآت الفوز مـــع األخير.  
وذكـــر أنه في حال عدم توصله التفاق مع 
ا  أحد األندية الثاثة فإنه ســـيكون مضطرًّ

لاستمرار مع ناديه الصربي.

نجم كرة الطاولة محمد عباس

تتواصل اليوم األربعاء منافسات 
الدور ثمن النهائي لمســـابقة كأس 
الملـــك، لكرة القـــدم، وذلك بإقامة 

لقاءين عند 5.45 مساًء.
ويلعـــب الحـــد مـــع قالـــي علـــى 
اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
واألهلـــي مع االتفاق على اســـتاد 

األهلي.
وبالعـــودة إلـــى المبـــاراة األولـــى، 
مـــن  فريقيـــن  ســـتجمع  فإنهـــا 
األمـــر  مختلفتيـــن،  درجتيـــن 
الـــذي ســـيحتم على الحـــد اللعب 
ويقـــود  فقـــط.  واحـــد  بمحتـــرف 
الطرفين مدربان وطنيان: محمد 
الشـــمان مع الحد وصديق زويد 
مع الحـــد، وكان قالي تأهل لهذا 
الـــدور بتخطيه االتحاد في الدور 

التمهيدي.

ســـيدخل  الثانيـــة،  المبـــاراة  فـــي 
واحـــد  بمحتـــرف  أيضـــا  األهلـــي 
فقـــط؛ كونـــه ســـياقي االتفـــاق، 
ويقـــود األهلي المدرب البوســـني 
المـــدرب  واالتفـــاق  علـــي،  أميـــر 
عبدالوهـــاب.  مرتضـــى  الوطنـــي 
وكان االتفـــاق تأهـــل لهـــذا الـــدور 

بتخطيه سترة في التمهيدي.

لقاءان في ثمن النهائي

البستين” أو  “الحالة  وينتظر  ولوكاس  الرميحي  بهدَفي  البديع  هزم 

الرفاع الشرقي إلى ربع نهائي “أغلى الكؤوس”

مـــن  الشـــرقي  الرفـــاع  فريـــق  تمكـــن 
هزيمـــة نظيـــره البديـــع بهدفيـــن دون 
رد فـــي المباراة التي جمعتهما مســـاء 
الثاثـــاء علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة 
الرياضيـــة ضمـــن دور الـ 16 لمســـابقة 

كأس جالة الملك.
وأحـــرز هدفـــي الرفـــاع الشـــرقي كل 
من محمـــد الرميحي في الدقيقة )6(، 
ولوكاس في الدقيقة )32(، وبذلك بلغ 
الفريق دور ربع النهائي ويلتقي الفائز 

من لقاء البسيتين والحالة.

مجريات المباراة

لم يعِط الشـــرقي نظيره البديع فرصة 
لدخول أجواء اللقاء، وهز شباكه في 
وقـــت مبكـــر، بعدمـــا اســـتغل المهاجم 

محمد الرميحي دربكة دفاعية وسدد 
الحـــارس  يســـار  علـــى  قويـــة  الكـــرة 
محمـــود العجيمي )6(. مضت الدقائق 
بمنتصـــف  ســـجال  فـــي  والفريقـــان 
الملعـــب مع أفضلية نســـبية للشـــرقي 
من حيث االنتشـــار والســـعي إلضافة 

الهـــدف الثانـــي، إال أنه افتقد اللمســـة 
تحســـنت  المقابـــل  وفـــي  األخيـــرة. 
أحـــوال البديع مـــع منتصف الشـــوط، 
الســـريع  االرتـــداد  عبـــر  مـــن  وتمكـــن 
والوصـــول لمرمى حمد الدوســـري إال 
أن كراته هي األخرى افتقدت الدقة.

كـــرة  أول  شـــهدت   )28( الدقيقـــة 
خطـــرة للبديع عبر التمريـــرات البينية 
لتصـــل إلـــى دانيال ليســـددها وتعتلي 
العارضة. ليأتي الرد الشرقاوي بأقدام 
لـــوكاس بالهدف الثانـــي بعد تمريرات 

مثالية داخل منطقة البديع )32(.
وفـــي الشـــوط الثاني، انحصـــر اللعب 
في وســـط الملعب مع أفضلية للبديع، 
ولكـــن دون خطـــورة تذكـــر. الشـــوط 
برمتـــه لـــم يشـــهد إال محاولـــة واحدة 
للبديع وهي كرة خليل سلمان الثابتة 
التـــي تصـــد لهـــا الدوســـري وارتـــدت 
منـــه، إال أن تســـديدة المتابعة اعتلت 
الدقائـــق  لتمضـــي   ،)67( العارضـــة 
المتبقيـــة علـــى مـــا هي عليـــه وتنتهي 

المباراة.
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علي مجيد

صعبة ــاراة  ــ ــب ــ م فـــي  ــة  ــي ــك ــال ــم ال ــاب  ــسـ حـ عــلــى  ــل  ــأهـ تـ

النجمـــــة إلى ربــــع النهائــــــي

تأهــل النجمــة إلــى ربــع نهائــي كأس جاللــة الملــك، لكــرة القدم، بعــد أن تخطى 
النجمــة بهدفين مقابل واحــد، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين، الثالثاء، 
على استاد األهلي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس.

وتمكن النجمة من حصد بطاقة التأهل 
بإخراجه المالكية عبر هدفين سجلهما 
إيمانويـــل وآرثـــر، فيما ســـجل فيكتور 
هدف المالكية الوحيد، في لقاء صعب 
اتســـم باإلثـــارة والنديـــة بينهمـــا حتى 

الدقائق األخيرة.
ربـــع  الـــدور  فـــي  النجمـــة  وســـيلعب 
النهائـــي مع المتأهل مـــن مباراة الرفاع 
والخالديـــة التي ســـتقام يـــوم الجمعة 
المقبـــل. بالعـــودة إلـــى مبـــاراة النجمـــة 

والمالكيـــة، فإن النجمـــة حقق أفضلية 
كبيـــرة فـــي الشـــوط األول  وتمكن من 
تســـجيل هـــدف الســـبق عبـــر متابعـــة 
إيمانويـــل لكـــرة ثابتـــة ارتـــدت من يد 
حارس مرمى المالكية يوســـف حبيب 
عنـــد الدقيقة ٢٤. وفي الشـــوط الثاني 
نجـــح البرازيلـــي آرثـــر فـــي مضاعفـــة 
الهـــدف  بتســـجيله  لفريقـــه  النتيجـــة 
الثاني عند الدقيقة ٧٠، قبل أن يقلص 
المالكية النتيجة بهدف لاعب فيكتور 

فـــي الدقيقة ٨٠، ولـــم تفلح محاوالت 
المبـــاراة  لتنتهـــي  للتعديـــل؛  المالكيـــة 

لصالح النجماويين.

أدار المبـــاراة الحكـــم عيســـى عبدهللا، 
نـــواف شـــاهين وعبدالـــرزاق  وعاونـــه 

األحمد، والحكم الرابع خليل فارس.

من لقاء النجمة والمالكية

من لقاء الرفاع الشرقي والبديع

أحمد مهدي

أحمد مهدي



حققــت مملكــة البحريــن المركــز األول والثانــي عربيــا علــى مســتوى 
السيدات والثالث عربيا على مستوى الرجال، خالل مشاركة المنتخب 

الوطني في بطولة آسيا االفتراضية للبومسي. 

  وقد أحرزت الالعبة فجر البنعلي 
والخامـــس  عربيـــا  األول  المركـــز 
آسيويا في منافســـات فئة سنيور 
حصلـــت  فيمـــا  للســـيدات،  تـــو 
الالعبـــة دينا محبـــوب على المركز 
الثاني عربيا والســـابع آســـيويا في 
المنافســـات ذاتهـــا. وعلـــى  صعيد 
ســـامي  الالعـــب  الرجـــال، حصـــل 
حســـين على المركـــز الثالث عربيا 
والسابع آسيويا في منافسات فئة 

ماستر وان. 
  مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس االتحاد 
عبـــدهللا  للتيكوانـــدو  البحرينـــي 

عيســـى الـــدوي: “إن النتائـــج التي 
حققهـــا أفـــراد المنتخـــب الوطنـــي 
للبومســـي بقيادة المـــدرب توفيق 
نويصـــر في هـــذه البطولـــة القارية 
تبشـــر بالخيـــر،  خصوصا مع تطور 
رياضـــة البومســـي فـــي البحريـــن. 
وأن البطوالت االفتراضية القارية 
والدوليـــة فرصـــة كبيـــرة لالعبـــي 
مســـتوياتهم  لتطويـــر  المنتخـــب 
مـــن  الحيـــاة  لعـــودة  واالســـتعداد 
االعتياديـــة،  للبطـــوالت  جديـــد 
والتـــي نتطلع من خاللهـــا لتحقيق 
اإلنجـــازات للرياضـــة البحرينيـــة”، 

مشيدا بمشاركة الحكم  البحريني 
الدولـــي محمد بن جمال في إدارة 
منافسات هذه البطولة اآلسيوية. 
  وأضـــاف أن االتحـــاد البحرينـــي 
الخطـــة  للتيكوانـــدو يســـير وفـــق 
التـــي رســـمها المجلـــس البحريني 
ســـمو  برئاســـة  القتاليـــة  لأللعـــاب 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، 
مســـتوى  ورفـــع  اللعبـــة  لتطويـــر 
ومنتســـبيها،  أفرادهـــا  وكفـــاءة 
وتعزيـــز حضورهـــا قاريـــا ودوليـــا 

من خالل المشـــاركة فـــي مختلف 
البطوالت، والســـعي نحـــو الظهور 
المشـــرف والمنافســـة على تحقيق 

النتائج المشرفة. 
  وقـــال: “إن االتحـــاد يعكف حاليا 
الموســـم  روزنامـــة  وضـــع  علـــى 
الرياضـــي الجديـــد، والذي يتضمن 
تدعـــم  محليـــة،  بطـــوالت  إقامـــة 
اللعبة وتسهم في اكتشاف المزيد 
من العناصر المميزة على مســـتوى 
اللعبـــة، والتـــي يمكـــن االســـتفادة  
منهـــا وضمها للمنتخبـــات الوطنية 
المقبلـــة”،  المشـــاركات  أجـــل  مـــن 
أن  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مؤكـــدا 
االتحاد مســـتمر في وضع الخطط 
والبرامـــج التـــي مـــن شـــأنها دعـــم 
استمرارية وتطوير اللعبة لتحقيق 

مزيد من النجاحات.

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

البحرين األولى للسيدات والثالثة عربيا للرجال

تقّدم عضو مجلس إدارة شــركة يوســف بن أحمد كانو، نبيل خالد كانو، بأســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة، بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة طيران الخليج للفورموال 1 لعام 2020.

الباهـــرة  بالنجاحـــات  كانـــو  وأشـــاد 
المتتالية التي حققتها ســـباقات جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
للفورمـــوال1 “موطن رياضة الســـيارات 
في الشـــرق األوسط” والتي بات يشهد 
لهـــا القاصـــي والداني بهـــذه اإلنجازات 
التي تحققت عن جدارة نتيجة متابعة 
خاصـــة مـــن ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى رئيس الوزراء صاحب الســـمو 

آل  بـــن حمـــد  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفة، وحرص ســـموه على إقامة هذا 
الحدث الرياضـــي بإجراءات احترازية 
الصحـــة  تضمـــن  وقائيـــة  وتدابيـــر 
والســـالمة للجميع، ودور ســـموه الكبير 
في إبـــراز الصـــورة الحضارية للبحرين 
العالميـــة  ومكانتهـــا  ريادتهـــا  وتأكيـــد 

كموطن للسالم والتسامح.
وقـــال كانـــو إنـــه بالرغـــم مـــن الظروف 

االستثنائية التي يشهدها العالم بسبب 
علـــى  لكـــن  كورونـــا،  فيـــروس  تفشـــي 
قـــدر أهـــل العـــزم تأتـــي العزائـــم، حيث 
اســـتطاعت مملكتنا الحبيبة أن تضيف 
ســـطًرا جديـــًدا فـــي ســـجل إنجازاتهـــا 
التنمويـــة والحضاريـــة، وتعكـــس أيًضا 
وتحقـــق  للدولـــة،  المشـــرف  التنظيـــم 
نجاحـــات علـــى المســـتوى اللوجســـتي 
قصيـــرة،  زمنيـــة  فتـــرة  فـــي  والطبـــي 

والتـــي جـــاءت ثمـــرة جهـــود مخلصـــة 
وعمـــل دؤوب وشـــراكة حكوميـــة مـــن 
قبل جميع الجهـــات والهيئات من أجل 
رفـــع علم البحرين شـــامًخا في المحفل 

العالمي. 
 وعّبـــر كانو عن فخره واعتزازه بجهود 
المارشـــال البحرينـــي والفـــرق الطبيـــة 
ورجـــال الدفـــاع المدنـــي علـــى أدائهـــم 
االحترافـــي في إنقاذ الســـائق غروجان 
الـــذي تعرض لحـــادث كارثي مع اندالع 
النيـــران فـــي ســـيارته التـــي انشـــطرت 
للحواجـــز  واختراقهـــا  قســـمين  إلـــى 

المعدنيـــة، األمـــر الذي أشـــاد بـــه جميع 
الفرق العالمية المشـــاركة في الســـباق، 
باإلضافة الى ســـرعه استبدال الحاجز 
المعدنـــي إلكمـــال الســـباق، وأكـــد كانـــو 
أن المشـــرفين والقائميـــن علـــى حلبـــة 
البحريـــن الدوليـــة للســـباقات يتمتعون 
مـــع  للتعامـــل  واســـتعداد  بجاهزيـــة 
يملكـــون  وباتـــوا  الطارئـــة  الحـــوادث 
الخبـــرة الواســـعة واالحترافيـــة العالية 
وأصبحـــوا  التنظيمـــي  المجـــال  فـــي 
ـــا فـــي عالـــم  نموذًجـــا يحتـــذى بـــه دوليًّ

رياضة السيارات.

ــم” ــ ــزائـ ــ ــعـ ــ ــا: “عـــــلـــــى قــــــــدر أهــــــــل الــــــعــــــزم تـــــأتـــــي الـ ــ ــًم ــ ــه ــ ــل ــ ــت ــ ــس ــ م

نبيــــل كانـــــو يشيــــد بنجـــاح سبـــاق “الفورمــوال 1”

نبيل كانو
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في آسيوية 
البومسي 
االفتراضية

كرم االتحاد البحرينـــي لكرة القدم، 
المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة  موظفاتـــه، 
البحرينيـــة، والـــذي يصـــادف األول 

من شهر ديسمبر لكل عام.
أقامتـــه  حفـــل  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
اإلدارة التنفيذيـــة باالتحـــاد، أمس، 

االتحـــاد  رئيـــس  مـــن  بتوجيهـــات 
الشـــيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة.
وسلم األمين العام لالتحاد إبراهيم 
للموظفـــات  التكريـــم  البوعينيـــن 
تقنيـــة  قســـم  رئيـــس  بحضـــور 

المعلومات مجدي الدوسري.

اتحاد الكرة يكرم موظفاته

المحرق يواجه النجمة وداركليب يلتقي النصر
ــلــكــرة الــطــائــرة ــد ل ــ ــدوري عــيــســى بـــن راش ــ ــة الــخــامــســة لـ ــول ــج ال

يســـعى المحـــرق “حامل اللقب” لمواصلة سلســـلة 
ألنديـــة  راشـــد  بـــن  عيســـى  بـــدوري  انتصاراتـــه 
الدرجـــة األولـــى للكـــرة الطائـــرة عندمـــا يواجـــه 
النجمة اليوم األربعاء الســـاعة 7:30 مساء، ضمن 
منافســـات الجولـــة الخامســـة من المســـابقة على 
صالة عيســـى بن راشـــد، فيمـــا تحتدم المنافســـة 
بيـــن النصر وداركليب فـــي المواجهة األولى التي 
ستقام الساعة 6:00 مساء لعدم تلقي أي خسارة 

جديدة.
 المحرق يتقاســـم صـــدارة الترتيب مع األهلي )9 
نقـــاط( وقد حقق ثالثة انتصارات متتالية بقيادة 
ويشـــكل  المرباطـــي،  محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
محترفـــه الكاميرونـــي “كودي” أحـــد أهم مفاتيح 
الفـــوز إلى جانـــب فاضل عبـــاس ومحمد يعقوب 

فـــي األطراف، ويتميـــز الفريق بالقـــوة الهجومية 
واالرساالت المؤثرة.

 النجمـــة بقيادة المدرب الوطني فؤاد عبدالواحد 
لـــم يتعـــّرض هـــو اآلخـــر ألي خســـارة ويملك في 

رصيـــده 8 نقاط بالمركز الثالث لكنه خســـر نقطة 
أمام النصر وسيسعى لتحقيق الفوز معتمًدا على 
محترفه البرازيلي “كوســـتا” والنجاعة الهجومية 

لعلي محمد وباقي الضاربين.
وفي المواجهة األخرى، يطمح داركليب الرابع )6 
نقاط( لعدم التعرض لخسارة جديدة حيث يعول 
مدربه البرازيلي “سيرجيو” على األداء الجماعي 
والتوهـــج الهجومي لعلي ابراهيـــم بمركزي 1 و2 

وخبرة حسن عباس وايمن عيسى في االرتكاز.
أمـــا النصـــر الخامـــس )4 نقـــاط( بقيـــادة المـــدرب 
الوطنـــي حســـن علـــي فإنـــه تعـــرض لخســـارتين 
لكنـــه قدم عروًضا رائعـــة بتألق يونس عبدالكريم 
وحســـن ضاحي وصبيح ابراهيم، وهو قادر على 
اإلطاحة بمنافســـه، علما بأن الفريقين يلعبان من 

دون محترف أجنبي.

األربعاء 2 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الثاني 1442 - العدد 4432

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

وافقــت الجمعيــة العموميــة لإلتحاد البحريني أللعاب القوى عــل انضمام ناديي عالي 
وبوري رسميا إلى مظلة االتحاد بإجماع من قبل كافة األندية األعضاء.

الجمعيـــة  اجتمـــاع  خـــالل  ذلـــك  جـــاء    
االثنيـــن  مســـاء  عقـــد  الـــذي  العموميـــة 
الماضـــي بقاعة جلجامـــش بفندق جولدن 
نائـــب  الدوســـري  خالـــد  برئاســـة  توليـــب 
رئيـــس االتحاد وبحضـــور أعضاء مجلس 
إدارة االتحـــاد وممثلـــي األنديـــة األعضاء 
وممثلـــي اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية كال 
مـــن أخصائيا االتحـــادات الرياضية محمد 
ســـلمان وفـــي بوعـــالي إلـــى جانـــب ممثل 
شركة طالل أبوغزالة للتدقيق المحاسبي.

  وشـــهد االجتمـــاع تزكيـــة ســـعادة الســـيد 
برئاســـة  جـــالل  بـــن  عبداللطيـــف  محمـــد 
االتحاد للـــدورة االنتخابية القادمة 2020 
- 2021 لعدم تقدم أي مرشـــح لمنافســـته، 
كما تمـــت تزكيـــة مجلـــس اإلدارة الجديد 
رسميا وهم كال من خالد الدوسري، محمد 

عبدالعزيـــز، رقيـــة الغســـرة، خالـــد فـــارس 
القطامـــي، محمـــد أحمدي، محمد يوســـف 
الشـــهابي، بـــدر ناصـــر محمـــد، محمد علي 

محمد.
  وخـــالل االجتمـــاع تـــم اعتمـــاد محضـــر 
العموميـــة  للجمعيـــة  الســـابق  االجتمـــاع 
غيـــر العاديـــة لإلتحاد والمنعقـــد بتاريخ 2 
يونيو 2019، كما تم اعتماد التقرير الفني 
والتقريـــر   2020  -  2016 لعـــام  واإلداري 

المالي والحساب الختامي لعام 2019.
  وشـــهد االجتماع عدة مداخالت من قبل 
األنديـــة األعضـــاء، حيث أشـــاد أمين ســـر 
نـــادي أم الحصـــم عبـــدهللا جمعـــة فيـــروز 
بالجهـــود التـــي يبذلها االتحاد في ســـبيل 
االرتقـــاء بالمنتخبـــات الوطنيـــة وتحقيق 
اإلنجـــازات المشـــرفة للوطن، مشـــيرا إلى 

أهمية تخصيص مبالغ لدعم األندية كذلك 
وعـــدم تخصيـــص الميزانيـــة للمنتخبـــات 
الوطنية فقـــط والالعبين المحترفين، كما 
تقدم نـــادي أم الحصم بمقترح إلدراج بند 
مقترح )دعم لعبة ألعاب القوى( ســـواء من 
الجهات الرســـمية أو الخاصة إلعداد فرق 
األنديـــة، ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهد 
المبـــذول من قبـــل لجنة التســـويق لتعزيز 

إيـــرادات االتحاد وتوزيع جـــزء منها على 
األندية.

أميـــن ســـر    وفـــي معـــرض رده أوضـــح 
االتحـــاد يوســـف أحمـــد أن دعـــم رياضـــة 
ألعـــاب القـــوى فـــي األنديـــة وفقـــا للوائـــح 
واألنظمـــة المعمـــول بها هو من مســـئولية 
وزارة شـــئون الشباب والرياضة، واالتحاد 
حـــرص علـــى تقديم كافـــة أشـــكال الدعم 

للكوادر الفنية بالفرق المحلية وسيســـعى 
في المســـتقبل لدعم األندية بما يتناســـب 
مـــع الموارد واإلمكانات المتاحة معربا عن 

تقديره لجهود األندية الوطنية.
  وحظـــي االتحـــاد بإشـــادة جميـــع األندية 
األعضاء والذين تقدمـــوا بخالص التهاني 
مجلـــس  وأعضـــاء  لرئيـــس  والتبريـــكات 
اإلدارة الجديد مشيدين بما حققه االتحاد 

من إنجازات متميزة رفعت اســـم المملكة 
عاليا.

  كمـــا أعـــرب ممثلـــي نـــادي بـــوري وعالـــي 
عـــن بالـــغ شـــكرهما وتقديرهمـــا للجمعيـــة 
العمومية واالتحاد لقبـــول عضويتهم في 
إضافـــة  يشـــكلوا  االتحـــاد متطلعيـــن ألن 
جديـــدة فـــي أم األلعاب ورفـــد المنتخبات 

بأفضل المواهب والخامات.

ــام بـــــــــــوري وعـــــــالـــــــي لــــعــــضــــويــــة االتــــــــحــــــــاد رســــمــــًيــــا ــ ــ ــم ــ ــ ــض ــ ــ ان

تزكية رئيس وأعضـــاء مجلس إدارة “ألعـــاب القــــوى”

جانب من االجتماع

حسن علي

سبورت



احذر من بعض األعداء السريين في مكان 
عملك.

من األفضل أن تكمل جميع مهامك جيًدا في 
الوقت المحدد.

كن حذًرا جًدا أثناء التعامل مع األدوات 
الكهربائية في المطبخ.

يبدو أن هناك عدم توازن بين حياتك الشخصية 
والمهنية.

هناك العديد من األعمال التي استطعت بالفعل 
إنجازها.

قد تكون هناك مكافأة مادية لك من قبل 
رؤسائك.

أنت تمتلك مزاجا جيدا اليوم نتيجة للنجاحات.

تبدو هذه األيام في أوج تألقك العملي والنجاح.

اتقانك وتفانيك في عملك يجعالنك دائًما في 
المقدمة.

صحتك البدنية والنفسية على ما يرام هذه 
الفترة.

كن حذرا فما يتعلق بأمورك العاطفية الفترة 
المقبلة.  

ال تأجل خطوات تندم على تأجيلها وتتعثر 
بعدها.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تبدأ الفنانة التونســية درة تصوير فيلــم “الكاهن”، الذي 
يشــاركها بطولتــه النجــم إياد نصــار بعــد انتهائها من 
تصوير مشــاهدها األخيرة من حكاية “أول السطر” من 
مسلســل “إال أنا”. ويواصل صناع الفيلــم التحضيرات 

ومعاينة أماكــن التصوير ووضع الخطوط العريضة قبل 
انطالق تصويره، بقيادة المخرج عثمان أبولبن، في الشــهر 

المقبــل. فيلــم “الكاهن” يشــارك فيه الفنــان الكبير حســين فهمي وفتحي 
عبدالوهاب ومحمــد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشــاركة بالبطولة 

هاني سالمة.

انتهى الفنــان عبدالله التركماني من تصوير مسلســل “عالقون” 
مــن تأليف نوف فرحان، وإخراج عباس اليوســفي، وبطولة نخبة 
من الممثلين، منهم: بثينة الرئيســي، بشار الشطي، عبدالعزيز 
الحــداد، نور، صمود المؤمــن، عبدالله عبدالرضا، محمد عاشــور 

وحســن عبدالله. وقال التركماني “انتهيت من تصوير مسلســل 
عالقون، ولــم يتم تحديد موعد عرضه حتــى اآلن، لكن أتمنى أن ينال 

م أفضل ما لديــه”. وعن الدور  العمــل رضا المشــاهدين، فهو ممتع وشــيق، وجميعنــا قدَّ
الذي يلعبه، أوضح “أقدم شخصية دكتور جراحة قلب وقسطرة اسمه نادر، ولن أُفصح عن 
المزيد، حتى ال أحرق الشخصية والقصة، وأترك للمشاهد متعة متابعة أحداث المسلسل”.

أكد الفنان أحمد مجدي أنه اعتذر أخيًرا عن بطولة حكاية 
“أول الســطر” ضمن مسلســل “إال أنــا”، الذي يعرض 
حالًيا. وتشــارك فيه الفنانة درة بسبب ارتباطه بأعمال 
أخــرى، وكان يريد أخــذ فترة راحة بعــد تصويره أحداث 

الجزء الثاني من مسلســل “اآلنســة فرح”. وأشارت إلى 
أنه كان يتشــرف بالعمــل مع مخرج كبيــر بحجم محمود 

كامل والفنانة درة لكن لم يحدث نصيب. “أول الســطر” هي الحكاية األخيرة 
من حكايات الموســم األول من المسلسل، ويشــارك في بطولتها إلى جانب 

الفنانة درة.

أول السطرالتركماني و “عالقون”فيلم “الكاهن”
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نجم: أهمية الحفاظ على التراث الالمادي وجعله حاضًرا في ذاكرة األجيال
شــارك  األمين العام ألســرة األدباء والكتاب راشــد نجم مســاء اإلثنين أخيًرا 
بمداخلــة فــي تلفزيــون الشــارقة عبــر االتصــال عــن ُبعــد لبرنامــج “الشــارقة 
تحاور اآلخر”، الذي يقدمه اإلعالمي محمد ماجد السويدي، إذ كانت الحلقة 
تناقش موضوع “ملتقى الشارقة الدولي للراوي” بمناسبة مرور 20 عاما على 

انطالقته.

 وقــــــد اســـتـــضـــاف 
البرنامج عبدالعزيز 
ــم رئـــيـــس  ــ ــل ــســ ــمــ ــ ال
ــة  ــارقــ ــشــ ــ ــد ال ــهـ ــعـ مـ
لـــلـــتـــراث لــلــحــديــث 
على  ونــجــاحــه  الملتقى  فــكــرة  حــول 
الماضية، وكذلك  العشرين سنة  مدى 
ــى الــمــشــاريــع  ــ ــامـــج إلـ ــرنـ ــبـ تـــطـــرق الـ
ــدة الــتــي  ــ ــرائ ــ الــثــقــافــيــة الــكــثــيــرة وال
يتعلق  ما  سواء  الشارقة  بها  تضطلع 
األدب  أو  ــتــراث  ال أو  بالمسرح  منها 

والثقافة محليا وعربيا ودوليا، وكلها 
بمبادرات وتوجيهات ودعم من عضو 
الشارقة سمو  األعلى حاكم  المجلس 
الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بــن محمد 

القاسمي محليا وعربيا ودوليا.
وبما أن نجم من المشاركين باستمرار 
في هذا الملتقى الذي يسعى إلى لفت 
الشفهي  الـــمـــوروث  ألهــمــيــة  األنـــظـــار 
وضرورة االهتمام بحملته من الكنوز 
البشرية الحية، فقد تمت استضافته 
ــبــرنــامــج، حيث  ــذا ال ــعــد فــي هـ عــن ُب

تـــحـــدث عـــن أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على 
في  حاضرا  وجعله  الــامــادي  التراث 
وكذلك  والمعاصرة،  األجــيــال  ذاكـــرة 
بالحفاظ على ذاكرة المكان من خال 
تــرمــيــم وصــيــانــة الــمــبــانــي الــتــراثــيــة 
ــــك الـــزمـــن وتــكــريــم  كــشــاهــد عــلــى ذل

حفظة هذا التراث.
الــراوي  ملتقى  يأتي  أن  الافت  ومن 

ــام لــيــؤكــد أهــمــيــة الــتــراث  فــي كــل عـ
ــتــقــلــيــديــة  الـــشـــفـــهـــي والــــخــــبــــرات ال
الشعبية  والـــمـــمـــارســـات  والـــمـــعـــارف 
لــتــكــون ضــمــن قــائــمــة األولـــويـــات في 

العمل الوطني.
الــكــورونــا  لــظــروف جائحة  ونــظــرا 
والتي تجتاح العالم هذا العام، فقد 
الــشــارقــة  بمعهد  الــقــائــمــون  اضــطــر 

ــلـــتـــراث عـــلـــى تــنــظــيــم فــعــالــيــات  لـ
ــمـــرت لــمــدة  ــتـ ــي اسـ ــتـ ــتــقــى الـ ــمــل ال
الندوات  بين  ما  بالمزج  افتراضيا 
والــمــقــاهــي الــثــقــافــيــة والــفــعــالــيــات 

المعهد  منصة  عــبــر  بثها  تــم  الــتــي 
التواصل  وسائل  في  االفتراضية 
االجــتــمــاعــي االنــســتــغــرام وتــويــتــر 

وفيسبوك ويوتيوب.

محمد السويدي راشد نجم

2 ديسمبر

 1942
تشغيل أول مفاعل نووي في 

العالم بمدينة شيكاغو األميركية 
بإشراف العالم اإليطالي إنريكو 

فيرمي، الذي كان أستاًذا 
للطبيعة في جامعة 

روما، وشديد 
الحماس لكشف 

أسرار الذرة.

 1956
كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك وأميركا.

 1957
بدء العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة.

 2015
هجوم داٍم في والية كاليفورنيا األميركية يسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 10 آخرين.

 1885
والدة ورج مينوت، طبيب أميركي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1934.

 1930
والدة غاري بيكر، اقتصادي أميركي حاصل على جائزة نوبل في العلوم االقتصادية.

أعلن المخرج الكبير نايت شايماالن 
عن بدء تصوير فيلمه القادم 

وسيكون بعنوان “Old”، وشارك أيًضا 
بوستر للفيلم الذي سيعرض في 

يوليو 2021.  توصف القصة على 
أنها رعب يركز على مجموعة من 

األصدقاء الذين يجدون جثة على 
الشاطئ ويدركون ببطء أن هناك 

شيًئا خارًقا يحدث في المنطقة.

tariq_albahhar

برادة عوالي والحنين إلى “زمن الطيبين”

يختلــف جيــل الطيبيــن مــن زمــن لزمــن، ويحملــون معهــم أجمــل الذكريات 
والعادات الجميلة مع اختالف التفاصيل، وكل جيل في وقته يسمي نفسه 

بجيل الطيبين وهكذا تستمر الحياة.

الجيل  من  بانه  يعتقد  منا  شخص  وكــل 
كــانــوا  الــذيــن  الطيبين،  مــن  سبقه  ــذي  الـ
بسيطين في كل شيء حتى في األماكن 
التي كانوا يزورونها وتحمل رائحة الزمن 

الجميل.
الطيبين  مــن جيل  األمــاكــن  أجــمــل  ومــن 
فــي الــبــحــريــن هــي بــــرادة عـــوالـــي، التي 
يعرفها األجيال الطيبة ومازالت موجودة 
آخر  وفــي  جميلة.  ذكــريــات  بها  وترتبط 
أخذتني  الجميل  المكان  لهذا  لــي  زيـــارة 
ــوراء ســنــوات طويلة،  ــ الــذكــريــات إلــى ال

الديكور،  وبنفس  المكان  نفس  فالمكان 
البوابة  المكان  هــذا  ذكريات  أجمل  ومــن 
على  المعتمدة  الــخــارج  مــن  بــه  الخاصة 
سلم صغير وقضبان من الخشب األصلي، 
الــــذي مـــــازال فـــي مــكــانــه بــعــد كـــل هــذه 

السنوات.
حتى اإلعانات الشخصية فيه في نفس 
إلى  وصــوال  الرئيس  مدخله  عند  المكان 
والتي  بالخارج،  التي  الخشبية  الكراسي 
المشي  رياضة  رواد  اليوم  عليها  يجلس 
أو  الراحة  من  دقائق  ألخــذ  المنطقة  في 

شرب الماء.
الموظفين،  فــي  ربــمــا  الــواضــح  التغيير 
ــكــن روح  ــع الـــمـــعـــروضـــة، ل ــســل وبـــعـــض ال
المكان هو نفسه، خصوصا أن البرادة منذ 
عند  تستقبلك  القدم 
دخـــولـــك بــبــطــاقــات 
الـــتـــهـــنـــئـــة وبـــعـــض 
أقــــــــراص األغــــانــــي، 
ــي تــســتــمــر فــي  ــتــ ــ ال

الرغم من اختفائها عن بعض  بيعها على 
الناس.

أن هناك أشخاص عدة يحبون  اعلم 
ــادة بعض  ــ ــرادة عـــوالـــي إلعـ ــ ــارة بـ ــ زيـ
ــبــســيــطــة و”الـــطـــيـــبـــة”  ــات ال ــريــ ــذكــ ــ ال
ــط هــجــوم  ــن الــطــيــبــيــن، وســ مـــن زمــ
الكبيرة  والمجمعات  الهايبرماركات 

اعتقادي  في  والتي  جــدا،  المزدحمة 
بأنها للتبضع والتجارة أكثر من كونها 
الجيل،  لهذا  الطيبين  ذكريات  تحمل 
ــــذي عـــاش قبل  ــو ذلـــك الــجــيــل ال وهـ
يدخل  وقــد  عاما،  أربعين  أو  ثاثين 
معهم الذين عاشوا قبل عشرين وأنا 

افتخر بأني منهم.

أكدت المغنية األميركية سيلينا 
بالخجل  تشعر  ال  أنــهــا  غوميز 
من التحدث عن إصابتها بالقلق 
فترة  في  واالكتئاب  واإلحباط 
تشعر  أنها  منوهة  حياتها،  من 
وأكثر  أقوى  أصبحت  أنها  اآلن 

ثقة بالنفس.
وأضافت غوميز )28 سنة( أنها 
بها،  مرت  التي  األشياء  تتفهم 
وتدرك أنه ال يعيبها في شيء، 
تخطي  استطاعت  أنها  واألهــم 
تلك المرحلة بإرادتها ومساعدة 

ــا،  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ أمـــــهـــــا وأصـ
وأصـــبـــحـــت مــؤهــلــة 
ــقــل  ــن ت ــي  ــكــ ــ ل اآلن 
خــبــراتــهــا لــآخــريــن، 

على  وتساعدهم 
ثقتهم  اســتــرداد 

ــم،  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــأنـ ــ بـ
وهويتهم.

وأوضــــــــــحــــــــــت 
فــــي حــديــث 
بيبول  لمجلة 

فترة  في  أنها 
من الفترات تعلقت 

ــادت  ــ ــ ــام الــــحــــب، وك ــ ــأوهـ ــ بـ
أن  قبل  نفسها،  على  تقضي 
وتسترد  سريًعا  منها  تفيق 
نفسها، وتدرك أن الحب أخذ 
وعــطــاء، ومــن دونـــه تصبح 
ــعــاقــة أنــانــيــة ومــصــيــرهــا  ال

الفشل في النهاية.
اآلن  ــا  ــ ــه ــ أن إلــــــى  وأشــــــــــارت 
ازدهــــــارهــــــا  أوج  تـــعـــيـــش 
ــا، تــمــثــل وتــغــنــي  ــهـ ــاحـ ــجـ ونـ
أغنيات  وتسجل  وترقص 
خًطا  وأطلقت  جــديــدة، 
لمستحضرات  جــديــًدا 
التجميل، واألهم من 
أنها تشعر  هــذا  كــل 
بــالــرضــا والــســعــادة 
ــي  ــعــان ولــــــم تـــعـــد ت
كانت  كما  الــوحــدة 
رغم  الماضي  في 
كــثــرة مـــن كــانــوا 
يــحــيــطــون 

بها.
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سيلينا غوميز كئيبة من الحب

طارق البّحار



”Zain esports“ زين” تطلق عالمتها التجارية“
أطلقــت مجموعــة زيــن، شــركة االتصــاالت الرائدة فــي االبتــكارات الرقمية 
 Zain“ فــي أســواق الشــرق األوســط وإفريقيــا، العالمــة التجارية الجديــدة
esports” )للرياضة اإللكترونية(، لتفتح من خاللها سلســلة من المنافســات 
والمسابقات الرياضية اإللكترونية عبر اإلنترنت في أسواق الشرق األوسط.

بيـــان  فـــي  المجموعـــة  وكشـــفت   
العالمـــة  إطـــالق  أن  صحافـــي 
 Zain esports التجاريـــة الجديـــدة
سيتزامن معه تدشـــين أكبر مواسم 
المنافســـات اإلقليمية فـــي الرياضة 
شـــركة  تنظمهـــا  التـــي  اإللكترونيـــة 
“إي أيـــه ســـبورتس” علـــى مســـتوى 
 EA“ أســـواق الشـــرق األوســـط للعبة
Sports FIFA 21”، وهـــي المســـابقة 
األولـــى من نوعهـــا فـــي المنطقة، إذ 
ســـيتم تنظيمها بشـــراكة رسمية مع 
كل مـــن شـــركة “إي أيـــه ســـبورتس” 
فـــي  عالميـــًا  الرائـــدة   )EA Sports(

مجـــال الترفيـــه التفاعلـــي الرقمـــي، 
.”PlayStation”و

وذكـــرت المجموعـــة أن المنافســـات 
فعاليـــات  تنظيـــم  ستشـــهد  التـــي 
رئيسة متنوعة إلى جانب مسابقات 
مجتمعيـــة أصغـــر مع جوائـــز نقدية، 
تأتي عقب اإلطـــالق العالمي األخير 
 EA“ ولعبـــة   ،”PlayStation  5“ لــــ 
Sports FIFA 21”، وكانـــت األخيرة 
أطلقتهـــا شـــركة “إي أيه ســـبورتس” 
ضمـــن سلســـلة ألعـــاب “فيفـــا”، وهي 
تمثـــل الحلقـــة الــــ 28 ضمـــن سلســـة 
 9 فـــي  إطالقهـــا  جـــرى  إذ  “فيفـــا”، 

أكتوبر الماضي.
مـــن المقرر أن تشـــهد هذه النســـخة 
اإلقليمية من المنافسات اإللكترونية 
مؤهلـــة  تمهيديـــة  مباريـــات  إقامـــة 
خـــالل الفتـــرة بيـــن 1 - 5 ديســـمبر، 
علـــى أن تقـــام بعـــد ذلـــك مباريـــات 
التصفيـــات النهائيـــة فـــي الفترة من 
8 – 9 ديسمبر المقبل، و15 – 16 من 

نفس الشهر.
 Zain“ يذكـــر أن العالمـــة التجاريـــة
مـــع  تحالفـــت  الجديـــدة   ”esports

بطل مسابقة كأس العالم لكرة القدم 
 )FIFA eWorld Cup( اإللكترونيـــة 
الســـابق المواطن الســـعودي مساعد 
الدوســـري، في النســـخة األولية من 
 ”EA Sports FIFA 21 PS4 “ تحدي
الشـــرق أوســـطية، حيـــث ســـيتولى 

الدوســـري دعـــم زين فـــي الجوانب 
الترويجيـــة الخاصـــة بهـــذا الحـــدث 
وعاشـــقي  لمحبـــي  االســـتثنائي 
اإللكترونيـــة،  الرياضـــة  منافســـات 
عالوة على ذلـــك، تعاونت مجموعة 
زين فـــي إطالق منصتهـــا الرياضية 

اإللكترونية مـــع eGen، وهي وكالة 
الرياضـــات  واستشـــارات  لخدمـــات 

اإللكترونية.
لزيـــن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
“نحـــن  هـــوارد  دنـــكان  البحريـــن، 
إطـــالق  إزاء  للغايـــة  متحمســـون 
 ،Zain esports التجاريـــة  العالمـــة 
وهي الخطوة التي تمثل نقلة نوعية 
فـــي اســـتراتيجية زيـــن الرامية إلى 
التنوع واالســـتثمار خـــارج مجاالت 

خدمات االتصاالت التقليدية”.
تخـــدم  المبـــادرة  “هـــذه  وأوضـــح 
األهـــداف االســـتراتيجية لمجموعة 
زين، إذ ستساعد في تنمية مهارات 
الشباب الرقمية، وتعزيز االبتكارات 
علـــى  شـــبكاتها  عبـــر  التكنولوجيـــة 
الجيـــل الرابـــع والخامـــس واأللياف 

البصرية”.

كقوة إقليمية 
جديدة في الرياضة 

اإللكترونية
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أعلنت شـــركة كانو موتـــورز، الوكيل 
العالمـــات  أفخـــر  إلحـــدى  الرســـمي 
التجاريـــة للســـيارات والمتخصصـــة 
الســـيارات  خدمـــات  بتقديـــم 
الرياضيـــة والفاخـــرة، عـــن حصولها 
على عقـــد صيانة حصري لســـيارات 
باجانـــي فـــي المملكـــة. وقـــام صانـــع 
السيارات الفاخرة اإليطالي، باجاني 
أوتوموبيلـــي، باختيـــار كانو موتورز 
احترافيتهـــا  مســـتوى  علـــى  بنـــاًء 
المشـــهود لـــه، إذ ُعـــرف عنهـــا تقديم 
المســـتوى  عاليـــة  صيانـــة  خدمـــات 
لعالمـــات الســـيارات الفاخـــرة وذلك 
بفضل توظيفها أحدث المعدات في 

هذا المجـــال وما توفره من خدمات 
رعاية عمالء استثنائية، إذ تتماشى 
تجربـــة  مـــع  العوامـــل  هـــذه  جميـــع 
 Modenese Atelier مودينيز أتيلير
الخاصـــة.   وتم افتتاح كانو موتورز 
في توبلي العام 2017 على مســـاحة 
مصممـــة  وهـــي  مربـــع،  متـــر   3000
العالميـــة  المعاييـــر  مـــع  لتتناســـب 
القطـــاع. فهـــي تحـــوي مركـــز  لهـــذا 
Kanoo Per-  خدمـــة كانو المتطـــور

formance لخدمـــات مـــا بعـــد البيع 
المجهـــز بأحـــدث التجهيـــزات، الذي 
يعمـــل تحـــت إدارة فريق متخصص 

ومدرب وفق أعلى المستويات.

“كانو موتورز” ترحب بعالمة “باجاني” بالبحرين

وقــع اتفاقية مع بنك اإلســكان لمنح عــروض خاصة للعمالء

“البحرين الوطني” يوفر حلول التمويل لـ “دانات اللوزي”

الوطنـــي،  البحريـــن  بنـــك  وقـــع 
اتفاقية شـــراكة مع بنك اإلســـكان 
لمنـــح عمـــالء “البحريـــن الوطني” 
عـــروض تمويـــل عقاريـــة خاصـــة 
على الفـــرص الســـكنية المتوافرة 
بمشـــروع “دانـــات اللـــوزي” الكائن 

في مدينة حمد.
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  وُيقـــدم 
حلول التمويـــل العقاري الُمصممة 
خصوًصـــا للعمـــالء الذيـــن تنطبق 
برنامـــج  اشـــتراطات  عليهـــم 
مـــن  عـــدًدا  يمنحهـــم  إذ  مزايـــا، 
العروض الحصريـــة التي تتضمن 
التثميـــن  رســـوم  مـــن  إعفائهـــم 
ورســـوم ُمعاملة القـــرض، بجانب 
تقديـــم هديـــة ســـخية عبـــارة عن 
قســـيمة بقيمـــة 500 دينـــار ألول 
10 عمـــالء يبـــادرون لشـــراء فلـــل 
“دانات اللـــوزي”. وتمتاز القروض 
العقارية مـــن “البحريـــن الوطني” 
بمعـــدالت فائـــدة منخفضـــة تبـــدأ 
4 %، وبإجـــراءات موافقـــة  مـــن 
ســـريعة وأســـعار تنافســـية علـــى 
القـــروض األوليـــة والثانوية، ومع 
فتـــرة ســـداد تصـــل إلى 25 ســـنة 
على الفرص الســـكنية في “دانات 
الحلـــول  هـــذه  وتأتـــي  اللـــوزي”. 
التمويليـــة كجزء من التزام البنك 
الســـاعية  المملكـــة  رؤيـــة  بدعـــم 
لتلبيـــة طلبـــات المواطنيـــن علـــى 

العروض السكنية.
مـــن جانبـــه، قـــال وزيـــر اإلســـكان 
بنـــك  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
“نثمـــن  الحمـــر  باســـم  اإلســـكان، 
الفاعلة  والمســـاهمات  المبـــادرات 
التـــي تقودهـــا مؤسســـات القطاع 
المالـــي والمصرفـــي فـــي تمكيـــن 
حصـــول المواطنيـــن البحرينييـــن 
مـــن مســـتفيدي برنامـــج “مزايـــا” 
على التمويل الميسر لشراء فرص 
الســـكن االجتماعي. ونعتز بشكل 
خاص بالتعـــاون مع بنك البحرين 

لجنـــب  جنًبـــا  والعمـــل  الوطنـــي 
للوصـــول إلـــى أهدافنا المنشـــودة 
اإلســـكاني  بالملـــف  المرتبطـــة 
والمرتكـــزة على خدمـــة المواطن 
وضمـــان حصولـــه علـــى الوحـــدة 
الحتياجاتـــه  المالئمـــة  الســـكنية 
فلـــل  مشـــروع  ضمـــن  وتطلعاتـــه 

“دانات اللوزي”. 
هـــذه  حـــول  حديثـــه  وفـــي 
الشـــراكة، قال الرئيـــس التنفيذي 
جـــان  الوطنـــي،  البحريـــن  لبنـــك 
“لطالمـــا  دورانـــد  كريســـتوف 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  حرصنـــا 
الوطنـــي بـــأن نكـــون فـــي ُمقدمة 
للمبـــادرات االقتصادية  الداعمين 
واستمراًرا  للمملكة.  واالجتماعية 
لهـــذا النهج، نطمح عبر تعاوننا مع 

بنـــك اإلســـكان للمســـاهمة لتلبيـــة 
حلـــول  علـــى  المتزايـــد  الطلـــب 
وتحقيـــق  االجتماعـــي،  الســـكن 
أهداف الرؤية االقتصادية 2030 
الساعية لضمان توفر هذه الحلول 
الميسرة للمواطنين البحرينيين”.

وأبدى المدير العام لبنك اإلسكان، 
خالـــد عبدهللا، ســـروره بعقد هذه 
الشراكة مع بنك البحرين الوطني، 
وقال “اســـتطاع “مزايا” على مدى 
األعـــوام الماضيـــة، توفيـــر حلول 
تمويلية ميســـرة لشريحة واسعة 
مـــن المواطنين المســـتفيدين من 
البحريـــن  بنـــك  وكان  البرنامـــج. 
لهـــذا  المســـاندين  مـــن  الوطنـــي 
ويتجـــدد  باســـتمرار،  البرنامـــج 
دعم البنـــك له بتوفيـــره للقروض 

التمويليـــة الُمخصصة لمزايا على 
فلل مشروع “دانات اللوزي”، الذي 
يتميـــز بفرصه الســـكنية المتعددة 
والُمدرجـــة ضمـــن حلـــول الســـكن 
االجتماعـــي. وفـــي هذا الســـياق، 
أود التعبيـــر علـــى امتناننـــا الكبير 
للبنك ولجميع شركائنا في القطاع 
المصرفـــي علـــى التزامهـــم بدعـــم 
واالقتصـــاد  اإلســـكاني  القطـــاع 

البحريني مًعا”.
من جهته، قـــال الرئيس التنفيذي 
للخدمـــات المصرفيـــة لألفراد في 
الوطنـــي، صبـــاح  البحريـــن  بنـــك 
مكانتنـــا  مـــن  “انطالًقـــا  الزيانـــي 
المرموقـــة كالبنـــك المفضـــل لـــدى 
الجمهور بمملكة البحرين، نواصل 
فـــي بنك البحريـــن الوطني نهجنا 
رضـــا  ضمـــان  حـــول  المتمحـــور 
العمـــالء األعـــزاء جنًبـــا لجنب مع 
دعم مبـــادرات ورؤى المملكة، بما 
يســـهم بضمـــان تلبيـــة متطلبـــات 
وتطلعات الجمهور وتعزيز مركزنا 
لنكـــون أكثر قرًبـــا إليهـــم. ويتركز 
ســـعينا فـــي البنـــك بمنـــح العمالء 
والحلـــول  المنتجـــات  أفضـــل 
المتميزة الُمصممة إلثراء حياتهم 
هـــذا  ومـــن  أحالمهـــم.  وتحقيـــق 
المنطلـــق، نتطلـــع عبـــر تعاوننا مع 
بنك اإلســـكان لدعم نمو االقتصاد 
البحرينـــي وتلبية الطلب المتزايد 
علـــى حلـــول الســـكن االجتماعـــي 

في المملكة”.
الوطنيـــة  بمســـؤوليته  والتزاًمـــا 
للمبـــادرات  الداعـــم  ودوره 
يحـــرص  والهادفـــة،  اإليجابيـــة 
“البحريـــن الوطنـــي” علـــى توفيـــر 
عـــروض تمويـــل عقـــاري ميســـرة 
وذلـــك  البحرينييـــن،  للمواطنيـــن 
بالتوافق مع رؤية المملكة لتحفيز 
توافـــر حلـــول التمويـــل العقـــاري 
المتناســـبة مع متطلبات شـــريحة 

كبيرة من المواطنين.
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تلقــت Haval H9 الجديــدة كلًيــا العديــد من التحديثات على طرازها الحالي، والتي أعلنت عن وصول شــركة التســهيالت للســيارات 
الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمتــي Haval وGreat Wall Motor الرائدتيــن فــي البحريــن إلــى أســواق البحريــن وأســواق الشــرق 

األوسط.

مديـــر  قـــال  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
“إن  الوداعـــي  حســـين  المبيعـــات 
أهـــم التحديثـــات البصريـــة طالت 
المقدمـــة التـــي أصبحـــت جديـــدة 
بالكامـــل مـــع تصميم أكثـــر حداثة 
 LED بالمصابيـــح األمامية المميزة
ذات جودة فائقة وتضفي شخصية 
حصرية إلـــى جانب نظام اإلضاءة 
األمامـــي  المئـــزر  أن  كمـــا  الذكـــي، 
األجنحـــة  مـــع  يتكامـــل  الرياضـــي 
األماميـــة المميـــزة، والتـــي صارت 
أعرض لتستوعب عجالت بقياس 
18 بوصـــة المصّنعة مـــن األلمنيوم 

الخفيف والتي تمتاز بتصميٍم أنيق 
تنشـــئ اللمحة الديناميكية لعتبات 
األبواب الجانبية رابًطا بصرًيا بين 
مقدمـــة المركبة والمنطقة الخلفية 
لهـــا، إضافـــة الكـــروم علـــى امتداد 
عرض السيارة مما يرسي المعايير 
الجديدة التي تتبعها الشـــركة األم 
فـــي تصنيـــع   Great Wall Motor

سياراتها”.
ومـــع حزمـــة مـــن الترقيـــات التـــي 
تـــم تصميمها؛ بهـــدف جعل القيادة 
في المـــدن أكثر متعة من أي وقت 
الجديـــدة”   9 “أتـــش  فـــإن  مضـــى، 

يتطلعـــون  الذيـــن  أولئـــك  تجـــذب 
لقيـــادة مركبـــة تتمتع بقـــوة فائقة، 
لهـــا،  ومواصفـــات راحـــة ال مثيـــل 
فضـــال عن حضورهـــا الطاغي على 

الطرق.
أمـــا عـــن التصميـــم الداخلـــي فهـــو 
مـــن  كامـــل  طيـــف  علـــى  يشـــتمل 
ضمنهـــا  ومـــن  الفخمـــة  الخـــواص 
 PAPS ألنظمـــة  الثانـــي  الجيـــل 
مفتـــاح  دون  للســـيارة  للدخـــول 
للتشـــغيل  الواحـــد  الـــزر  ونظـــام 
وفتحـــة ســـقف بانوراميـــة فائقـــة 
العرض ومقاعد متعددة الوظائف، 

والعديـــد مـــن المزايا األخـــرى التي 
تتوافر في السيارات الفارهة ومن 
األمـــور المميزة المســـتحدثة أيضا 
جديـــدة  تخزيـــن  منطقـــة  إضافـــة 
كبيـــرة فـــي الكونســـول الوســـطي، 
إضافـــة إلى شاشـــة عـــرض رقمية 
الكونســـول  أعلـــى  فـــي  كبيـــرة 
فـــي  الذكـــي  والتحكـــم  الوســـطي 
عدادات السرعة والوسائط ونظام 

 .Apple Carplay الـ
فتتوافـــر  التكنولوجيـــا  عـــن  أمـــا 
فـــي هـــذه الســـيارة مـــا تنفـــرد بـــه 
إذ  مثيالتهـــا  فـــي  يتوافـــر  وال 
تتميـــز بالـــرادار األمامـــي التفاعلي 
ونظـــام الركـــن اآللـــي للســـيارة في 
طريـــق  “عـــن  المواقـــف  مختلـــف 
الرجـــوع للخلف أو على الجانبين”، 
مـــن  المميـــزة  الجلديـــة  والمقاعـــد 
تصنيع العالمة التجارية المعروفة 

عالمًيـــا “نابـــا” والمـــزودة بخاصيـــة 
التبريد والتدفئة والتدليك للسائق 
إلـــى  إضافـــة  األمامـــي،  والراكـــب 
كاميرا بانورامية برؤية 360 درجة 

والعديد من المزايا األخرى.
دعوتـــه  الوداعـــي  الختـــام،  وفـــي 
معرضهـــا  زيـــارة  الكـــرام  للزبائـــن 
الكائـــن في منطقـــة العكـــر لتجربة 
القيـــادة والتعـــرف عـــن قـــرب على 

أحدث طرازاتها.

المعايير الجديدة تجمع بين القوة والفخامة

“هافال البحرين” تطلق “H9 2021” بتحديثات استثنائية

حسين الوداعي
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طفل عظامه هشة ُيلهم “ناسا”
6 سنوات على  استحوذ طفل أيرلندي يبلغ من العمر 
في  أحالمه  شارك  عندما  التلفزيون،  مشاهدي  قلوب 
وكالة  اهتمام  وجــذب  فضائية،  مهمة  إلــى  االنضمام 

“ناسا”.
برنامج  في  كينغ ظهر  آدم  إن  ســي”،  بي  “بــي  وقالت 
أمله  األيرلندي، وتحدث عن  توي شو”  ليت  ليت،  “ذا 
وتلقى  يكبر.  عندما  البعثات  مراقبة  بمركز  العمل  في 
التلميذ ذات الهمم رسائل دعم من رواد فضاء رفيعي 
المستوى ووكاالت فضاء أميركية وأوروبية. وكتبت 
“ناسا” على “تويتر” “ننتظر بشوق انضمامه يوًما ما إلى 

فريق الحالمين لدينا”.
جًدا  الصغار  الضيوف  من  العديد  بين  من  آدم  وكــان 
الذين ظهروا في الحلقة الخاصة بعيد الميالد ألطول 
برنامج تلفزيوني في أيرلندا. وأصبح مختبر األلعاب 
العام عندما  آدم، من مقاطعة كورك، نجم عرض هذا 
تحدث عن طموحاته المهنية العالية. وسأله المضيف 
تكبر؟”.  عندما  تكون  أن  تريد  “مــاذا  توبريدي  رايــان 
فأجاب آدم: “كابكوم في ناسا“. ويشير هذا االختصار 
الذي يوفر رابًطا  الفضائية  بالمركبة  المتصل  إلى دور 
الفضاء.  ورواد  الطيران  في  التحكم  بين  لالتصاالت 

وسأله المضيف مستفسًرا “هل كنت تود أن تصبح رائد 
فضاء في مرحلة ما؟“. وأوضح آدم “حسًنا، ال يمكنني 
أنه  رائــد فضاء ألن عظامي هشة”، مضيًفا  أن أصبح 

يأمل في العمل مع التحكم في األرض.
على  واســع  نطاق  على  العرض  من  مقاطع  وانتشرت 
وسائل التواصل االجتماعي ووصلت إلى وكالة “ناسا” 
التي غردت “قلب آدم الطيب وروح المغامرة تلهمنا”. 
بشوق  ننتظر  وإننا  ناسا،  في  للجميع  مساحة  “هناك 
حتى ينضم يوًما ما إلى فريق الحالمين لدينا. سنكون 

بجانبه عندما يكون جاهًزا”.

الصيني  الصناعي  النشاط  حقق 
نموا بوتيرة تعد األسرع منذ أكثر 
مــن 3 ســنــوات فــي نــوفــمــبــر، في 
وقت واصل ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم تعافيه من أزمة كورونا.
ــري  ــ ــديـ ــ وتـــــعـــــافـــــى “مـــــــؤشـــــــر مـ
مقياًسا  يعد  الـــذي  الــمــشــتــريــات”، 
ــبــالد،  ــيــًســا ألنــشــطــة مــصــانــع ال رئ
بشكل كبير بعد التدابير المشددة 
ـــخـــذت لــلــحــد مــن تفشي  ــتــي اتُّ ال
 52,1 فبلغ  العام  مطلع  الفيروس 
ــان الــرقــم أعلى  ــذا الــشــهــر، وكــ هـ
في  تسجيله  تــم  ــذي  ــ ال ذاك  مــن 
ــزال  يـ وال   ،51,4 وبـــلـــغ  أكـــتـــوبـــر 
التي  نقطة   50 أعلى من مستوى 
النمو  بين  الــفــاصــل  الــحــد  تشّكل 

واالنكماش.
بيانات  األخــيــرة  األرقــــام  وتــعــيــد 
إلى  المشتريات”  مديري  “مؤشر 
في  عليها  كــان  التي  المستويات 

سبتمبر 2017.

عودة النشاط 
الصناعي الصيني

ــر مــن  ــثـ يــشــكــو أكـ
40 % من األلمان 
من زيادة األعمال 
بسبب  ــيــة  ــمــنــزل ال
ــا.  جــائــحــة كـــورونـ
استطالع  وأظــهــر 
لــــــلــــــرأي ُنــــشــــرت 
ــيــــوم  ــ نـــتـــائـــجـــه ال
ــهــــم  ــ االثـــــنـــــيـــــن أن

الوقت  معظم  الطعام  تناول  بسبب  المتسخة؛  األوانــي  تزايد  من  يشكون 
داخل المنزل، إلى جانب ازدياد عدد مرات التنظيف داخل المنزل.

وكانت اأُلسر التي لديها أطفال مثقلة بعواقب الجائحة على نحو خاص، 
إذ شكا ثالثة أرباعها من أعباء إضافية داخل المنزل، ألسباب ليس أقلها 

رعاية األطفال بشكل متكرر.
وفي المقابل، قال 9 % على األقل من الذين شملهم االستطالع إن جائحة 
كورونا جعلتهم أكثر وعيا بأن األعمال المنزلية ممتعة، وكان الرجال أكثر 

من النساء الذين شعروا بذلك.
ومع ذلك، وجد حوالي 15 % من الذين شملهم االستطالع أنهم في حاجة 
إلى الدعم في المنزل في ضوء العبء اإلضافي. وفًقا لتقييمهم الخاص، 
األطفال.  رعاية  أعباء  إلى تخفيف  آبــاء  أربعة  كل  بين  واحــد من  يحتاج 
المنزلية  المساعدة  ألعــمــال  احترامهم  “إن  آرائــهــم  المستطلع  ربــع  وقــال 

واألفراد الذين يمتهنونها، زاد في ضوء التجارب األخيرة”.

زيادة األعباء المنزلية في ألمانيا بسبب كورونا

اإلعالن عن افتتاح عالم ”سوبر نينتيندو“ على 
طريقة ”ديزني الند“ في اليابان العام المقبل.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تــســتــعــد الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هبة 
الطوجي إلقامة حفل فني في 18 
ديسمبر على أحد مسارح القاهرة 
ــرا  ــتـ ــسـ ــدة، بـــرفـــقـــة أوركـ ــ ــدي ــجــ ــ ال
أسامة  والمايسترو  حسن  هاني 
الرحباني. وستقدم هبة مجموعة 
من أغانيها التي يحبها المصريون 
مــثــل: “ســلــم عــلــى مـــصـــر”، و ”ال 
مين  ”خلص  و  نهاية”،  وال  بداية 
مع  حبيبي”،  ”يــا  و  بيختار”،  للي 
ذكــرهــا  عــلــى  تحفظت  مــفــاجــآت 
قــبــل اإلعــــالن عــنــهــا عــلــى خشبة 

المسرح.
اإلجــراءات  وفق  الحفل  وسيقام 
فايروس  مــن  للحماية  المتخذة 
االجتماعي  التباعد  مثل  كورونا، 

وارتداء الكمامة.
علما أن الفنانة والممثلة اللبنانية 
ــيــة جــديــدة  قـــدمـــت فــيــديــو أغــن
بطريقة الفيديو كليب على قناتها 

الخاصة في موقع يوتيوب.

العامة  االبتدائية  المدارس  ُتعيد 
 7 في  أبوابها  فتح  نيويورك  في 
ديسمبر، وكذلك مدارس األطفال 
تعلمية،  صعوبات  يعانون  الذين 
رغم االرتفاع الجديد في حاالت 
اإلصــابــة بــكــورونــا، وفــق مــا أعلن 
رئــيــس بــلــديــة الــمــديــنــة بــيــل دي 

بالسيو.
ــاء كــثــر  ــ ــ ــه آب ــواجــ ــت يــ ــ ــي وقـ ــ وفـ
صعوبات في التوفيق بين عملهم 
الجائحة،  خالل  أطفالهم  وتعليم 
تخلت البلدية عن إلزامية إغالق 
الـــمـــدارس االبــتــدائــيــة طــالــمــا أن 
كورونا  اختبارات  إيجابية  معدل 

ال يتعدى 3 % في فترة أسبوع.
وتبلغ نسبة االختبارات اإليجابية 
في نيويورك حاليا 3,1 %. وقال 
دي بالسيو أثناء مؤتمر صحافي: 
الــمــدارس ممكنة  إعـــادة فتح  إن 
ــة كــثــيــرة عــلــى أن  “ألن لــديــنــا أدلـ

المدارس آمنة جدا”.

الطوجي تتحدى 
كورونا

المدارس االبتدائية في 
نيويورك تفتح أبوابها

يـــســـاهـــم  أن  يـــمـــكـــن 
ــبــاذنــجــان فــي عــالج  ال
وأمــراض  السكري  داء 
الــــقــــلــــب واألوعــــــيــــــة 
الــدمــويــة، إضــافــة إلى 
نسبة  تقليل  في  دوره 
الــكــولــيــســتــرول الــضــار 
بالجسم، بحسب تقرير 
ــة أخــبــار  ــواب أوردتــــه “ب

السرطان ويحمي  أن يساهم في محاربة  الباذنجان يمكن  أن  إلى  أشارت فيه  اليوم”، 
من فقر الدم.

ويعد الباذنجان من الخضروات المفيدة للصحة ويتم تناوله منفردا أو ضمن العديد من 
الوجبات الغذائية، إذ يتم طهيه وتحضيره بأساليب عديدة يكون لها تأثير في فاعلية 
مضادات األكسدة، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن الباذنجان يحتوي على العديد من 
األلياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والفيتامينات مثل )سي - بي1 - بي 6 - 
فيتامين ك(، إضافة إلى حمض الفوليك والثيامين والنياسين والمعادن مثل البوتاسيوم 

والزنك والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس.
في  كبير  دور  لها  التي  لالكسدة  المضادة  المواد  من  العديد  على  الباذنجان  ويحتوي 
بصورة  الباذنجان  تناول  ويساهم  الصحية.  والمشاكل  األمــراض  من  العديد  محاربة 
كمية  على  الحتوائه  الــدم  في  السكر  نسبة  وضبط  السكري  مرض  عالج  في  منتظمة 
كبيرة من األلياف الغذائية والكربوهيدرات األقل قابلية للذوبان، التي تعمل على تنظيم 

عمل الجهاز الهضمي.

الباذنجان لعالج السكري

اعترف النجم جورج كلوني أثناء لقائه في برنامج “سي بي اس نيوز 
صنداي مورنينغ” األميركي أنه انحنى على ركبتيه لمدة 20 دقيقة أمام 

 أمل، لتقبل الزواج منه.
وأكد أن زوجته ووالدة توأمه غيرت حياته لألفضل منذ اللحظة األولى 

التي التقى بها.

الـــمـــرء  يــصــبــح  الـــصـــعـــب أن  ــن  مــ
مــــن نـــجـــوم الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي 
بأفغانستان، غير أن شير خان الذي 
أو  شوقي  كاكا  باسم  أيضا  يعرف 
“العم المختال” بالعاصمة األفغانية 
تحقيق  يستطيع  يكن  لــم  كــابــول، 
هذه النجومية بطريقة أخرى غير 

تلك التي اختارها.
يراني  “عــنــدمــا  ويــقــول شير خــان 
الــنــاس ســائــرا فــي شـــوارع كابول، 
يشير البعض تجاهي بإصبع اإلبهام 
والتقدير،  اإلعــجــاب  على  عــالمــة 
بينما يصيح البعض اآلخر بعبارات 
يــطــلــبــون  أو  والــتــشــجــيــع  الـــثـــنـــاء 
أن  والغريب  الصور معي”.  التقاط 
السبب في شهرة هذا الرجل الذي 

الــدعــابــة وإن كــان ال  بــروح  يتسم 
يخلو مــن وقـــار، هــو شــاربــه الــذي 
يبلغ طوله 60 سنتيمترا، الذي ربما 
يكون أطول شارب في أفغانستان 

كلها.
ــه أحــيــانــا يشعر  ــان: إنـ ويــقــول خــ
بــاإلرهــاق مــن جــراء كثرة طلبات 
ــاء  ــن ــفــي( مــعــه أث ــل ــتــصــويــر )ســي ال
العديد  يــقــف  إذ  ــزواج،  ــ الـ حــفــالت 
من الحاضرين في طوابير انتظارا 

اللتقاط صور معه.
ليضعه  شاربه  يلف  وهو  ويضيف 
إن “ضــيــوف حفالت  أذنــيــه،  خلف 
إليه  بأنظارهم  يتوجهون  الـــزواج 
ــى الــغــنــاء  ــ ــدال مـــن االســـتـــمـــاع إل ــ ب

ومشاهدة الرقص”.

“العم المختال” أفغاني يكرس حياته لشواربه

غرامة  اليوم  التنافسية  شــؤون  عن  المسؤولة  اإليطالية  الهيئة  فرضت 
10 ماليين يورو على “آبل” على خلفية تقديمها ادعاءات تجارية  قدرها 

مضللة بشأن مقاومة طرازات عدة من هواتف “آي فون” للمياه.
وأشارت الهيئة اإليطالية إلى أن المجموعة األميركية العمالقة في مجال 
الظروف  بعض  “في  فقط  تظهر  الميزات  هذه  أن  توضح  لم  التكنولوجيا 
مياه  استخدام  مع  المثال  سبيل  على  مخبرية  تجارب  خالل  المحددة”، 

عذبة “وليس في ظروف استخدام عادية”.
فون”  “آي  بهواتف  الــقــرار  ويرتبط 

و“8   ”8“ طـــــــــرازات  مــــن 
آر”  بــــالس” و“إكـــــس 
و“إكس أس” و“إكس 

و“11  ماكس”  أس 
و“11  بــرو”   11“ و 

برو ماكس”.

إيطاليا تفرض غرامات على “أبل” الفجر:  
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