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فـــي تصريـــح خاص له، أمس، أكـــد الرئيس األميركي 
المنتخـــب جو بايدن، أن إدارته ترفض حصول إيران 
على قنبلة نووية، قائًل: إن آخر شيء تريده الواليات 

المتحدة أن يعّج الشرق األوسط باألسلحة النووية.
وأضاف أن سياسته تؤيد وضع اتفاقات إضافية تعزز 

القيود على برنامجي طهران النووي الصاروخي.
وأشـــار فـــي حديثـــه مـــع صحيفـــة “نيويـــورك تايمـــز” 
األميركيـــة إلـــى أن العـــودة التفـــاق إيران النـــووي لن 

تكون سهلة.
وكان بايدن، قد أوضح ســـابًقا أن العودة إلى االتفاق 
النـــووي الذي انســـحب منـــه ترامب هـــي أحد أهداف 
إدارته األولى في الشـــرق األوسط، واضًعا الشرط أن 

تفي إيران بالتزاماتها.

ولم يبَق أمام ترامب، سوى 7 أسابيع في منصبه،  «
لكنه أعطى كبار مستشاريه الضوء األخضر لصد إيران 
والضغط على النظام بأي طريقة ممكنة، بشرط عدم 

المجازفة بحرب كاملة قبل تنصيب جو بايدن.

بايدن: لن نسمح إليران بالحصول على قنبلة ذرية
خطة مقبلة لخنق طهران.. وترامب يتمسك بمنع العودة لـ “النووي”

الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن

واشنطن ـ وكاالت

تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية 
ومجلـــس الوزراء برئاســـة ولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بشـــأن نقل اإلشـــراف على امتحانات 
الصـــف التاســـع والصف الثاني عشـــر 
إلى هيئـــة جودة التعليـــم والتدريب، 
تعمل هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
- خـــلل هـــذه الفتـــرة - بـــكل إخلٍص 
بهـــذه  تكليفهـــا  لحظـــة  منـــذ  وتفـــاٍن 
المسئولية الوطنية بما يحقق أقصى 

درجات الضبط واإلتقان.
للهيئـــة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقالـــت 
المشـــروَع  إنَّ  المضحكـــي  جواهـــر 
مراحـــل  أربـــع  علـــى  تنفيـــذه  ســـيتم 
تدريجية؛ تبـــدأ بالتهيئة للمتحانات 
الوطنيـــة، ثـــم مرحلة إعـــداد نظامها، 
تتلوهـــا مرحلـــة التطبيـــق التجريبي، 
وأخيـــًرا مرحلـــة تنفيذهـــا الفعلي في 

مدارس مملكة البحرين.

وأّكـــدت المضحكي، أن خطـــة الهيئة 
الزمنيـــة لتنفيـــذ االمتحانات الوطنية 
بـــدأت  قـــد  القادمـــة  األعـــوام  خـــلل 
جـــاٍر  العمـــل  إنَّ  حيـــث  العـــام،  هـــذا 
للحصول على االستشـــارات المحلية، 
والتأكد مـــن جاهزية البنيـــة التحتية 
واالحتياجات التقنية، تتلوها مرحلة 
إعـــداد نظام االمتحانات الوطنية من 
خلل استشارات فنية دولية، وإعداد 
وتجريبـــه  شـــامل،  إلكترونـــي  نظـــام 
خلل العـــام القـــادم 2021. واضافت 
فســـتنتقل   ،2022 العـــام  فـــي  “أمـــا 
الهيئة إلى مرحلة تطبيق االمتحانات 
تنفيذهـــا  خـــلل  مـــن  التجريبيـــة، 
المـــدارس  جميـــع  علـــى  ـــا  إلكترونيًّ
الحكومية ومن ثمَّ تصحيحها، وأخذ 
تغذيـــة راجعة مفيـــدة؛ لنصل مًعا إلى 
بشـــكل  ـــا  إلكترونيًّ تطبيقهـــا  مرحلـــة 
فعلي للصفين التاســـع والثاني عشـــر 

في العام 2023”.

االمتحانات الوطنية إلكترونًيا بحلول 2023
المنامة - بنا
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لمشاريع خدمية بالعاصمة

تشريع يتيح لموظفي الحكومة ممارسة األنشطة التجارية

قالـــت الوكيـــل المســـاعد للخدمـــات 
البلدية المشـــتركة شـــوقية حميدان 
تصميـــم  علـــى  تعكـــف  الوكالـــة  “إن 
فـــي  مشـــروعا خدميـــا   14 وتنفيـــذ 
محافظـــة العاصمـــة، وبلغـــت الكلفة 

التقديريـــة لـ 7 مشـــاريع منها حوالي 
4.7 مليون دينار”.

طلـــب  علـــى  ردهـــا  فـــي  وأشـــارت 
لمجلـــس أمانـــة العاصمة حـــول آخر 
مستجدات مشاريع الوكالة وخطتها 
للعاميـــن 2021 و2022، إلـــى وجـــود 
مشـــروعين مـــن بين هذه المشـــاريع 

تحت التنفيذ، هما مشروع الحديقة 
المائيـــة بكلفـــة مليونيـــن و634 ألًفـــا 
تجميـــل  ومشـــروع  دينـــاًرا،  و754 
ألًفـــا   740 بتكلفـــة  الفـــاروق  تقاطـــع 

و875 ديناًرا.
ولفتت إلى وجود 4 مشاريع بمرحلة 

المناقصات.

تشـــريعي  بتعديـــل  نـــواب   5 تقـــدم 
بإضافة مادة جديدة لقانون الســـجل 
الدولـــة  لموظفـــي  يســـمح  التجـــاري 
والعامليـــن في القطاع الحصول على 

سجل تجاري.
المقتـــرح  مقـــدم  بيـــن  جهتـــه،  مـــن 

النائـــب باســـم المالكـــي أن االقتـــراح 
فـــي  العامليـــن  للمواطنيـــن  يتيـــح 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص بمزاولـــة 
العمـــل التجـــاري، مـــن خلل الســـماح 
لهم باســـتخراج الســـجلت التجارية، 
التشـــريعات  مـــن  واالســـتفادة 
دعمهـــا  تقـــدم  التـــي  والمؤسســـات 

للمواطنين في مجال ريادة األعمال.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا التعديـــل يأتـــي 
بهـــدف تحســـين األوضاع المعيشـــية 
لموظفـــي الدولـــة، مـــن خـــلل توفير 
مصـــادر دخـــل أخـــرى لهـــم، وهـــو مـــا 
يصـــب بشـــكل مباشـــر فـــي تحســـين 

مستواهم المعيشي.

الصديق عمر الكبير

أبوظبي - وكاالت

أعلنـــت اإلمـــارات، أمـــس، إطلق 
القمـــر االصطناعـــي “عين الصقر” 
بنجاح إلـــى الفضاء، من المحطة 
الفرنســـية “غيانـــا” الواقعـــة على 
ألميـــركا  الشـــمالي  الســـاحل 
الصـــاروخ  بواســـطة  الجنوبيـــة، 

“سويوز” الروسي.
واســـتغرقت أول 3 مراحـــل مـــن 
و48  دقائـــق   8 مـــدة  اإلطـــلق 

بواســـطة  تنفيذهـــا  وتـــم  ثانيـــة، 
بالوقـــود،  المشـــتعلة  المحـــركات 
أمـــا المرحلـــة الرابعـــة فتمت عن 
طريق وحدة االرتفاع والتوجيه 
العلوي “FREGAT” لتوجيه القمر 
إلى مـــداره المنخفـــض المتزامن 
مع الشـــمس، وانفصـــل القمر عن 
مـــن  دقيقـــة   58 بعـــد  الصـــاروخ 

اإلطلق.

اإلمارات تطلق “عين الصقر” إلى الفضاء

“لـــو تموتيـــن.. مـــا أطلع لـــك جواز 
وال بطاقـــة”.. تلـــك كانـــت العبـــارة 
الصاعقـــة للفتـــاة التـــي تبلـــغ مـــن 
العمـــر 18 عاًمـــا فـــي آخـــر اتصـــال 
بينهـــا وبين والدتها قبل قرابة عام 
المشـــكلة أقصاهـــا  مضـــى، وتبلـــغ 
تعـــرف  ال  التـــي  للفتـــاة  بالنســـبة 
والدهـــا وتخلت عنهـــا والدتها بعد 
والدتهـــا، أنهـــا ال تعـــرف لوالدتهـــا 
رقـــم  أو  “ثابـــت”  إقامـــة  عنـــوان 
اتصـــال “ثابت”، ففي كل مرة تغير 

عنوانها ورقم اتصالها.
ولكن، ما هي قصة الفتاة  «

البحرينية التي عاشت 18 عاًما 
بكل قسوة بسبب حرمانها من 

حقوقها وهي تنتظر ربيعها 
التاسع عشر بأمل ورجاء ألن 

تنتهي معاناتها القاسية؟

فتاة تروي لـ “^” 
قصتها المؤلمة: 

والدتي تخلت عني
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الدولة توفر بعثات ومنًحا تتجاوز 2500 سنويا
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مشاريع استثمارية وسياحية مع إسرائيل

رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي 
مستقبال 

وزير الصناعة 
والتجارة 

والسياحة 

المنامة - بنا

قـــال وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايد 
الزيانـــي إن نجـــاح الزيـــارة مـــن شـــأنها أن تفتـــح 
آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون الثنائي المشـــترك 
بيـــن مملكة البحريـــن ودولة إســـرائيل، خصوصا 
مـــا يتعلـــق بالمشـــاريع التجاريـــة واالســـتثمارية 
مشـــاريع  وتنفيـــذ  الجانبيـــن،  بيـــن  والســـياحية 
مشـــتركة بينهما تلبي طمـــوح وتطّلعات البلدين، 
بمـــا يخدم مصالحهمـــا ويصب فـــي تعزيز عملية 

)٠٣(السلم واالستقرار في المنطقة.
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بالسبعة.. الحد يكتسح قاللياالفالم العربية ”تحارب“ لألوسكارانفجار مخازن أسلحة للحوثيين“سوليدرتي” ُتعّين مستشارين لالندماج مع “تآزر”ضبط المتسبب بالوفاة
تمكنت شرطة اإلدارة العامة  «

للمرور من القبض على سائق 
)30 عاما( إثر اصطدامه بشخص 
)31 عاما( كان يقود دراجة هوائية 

في منطقة الشاخورة مما تسبب 
في وفاته، وهرب من موقع 

الحادث.

تستمر شركة “سوليدرتي” البحرين  «
في المضي قدما نحو صفقة اندماج 
مع “تآزر”، إذ أعلنت أنها عينت “كي 

بي ام جي فخرو” مستشارا ماليا، 
و”حسن رضي ومشاركيه” مستشارا 
Lux actuaries & consul� “قانونيا و 

tants FZCO مستشارا اكتواريا.

أفادت مصادر يمنية، أمس، بوقوع  «
انفجار بمخازن أسلحة تابعة 

لميليشيات الحوثي االنقالبية 
داخل مطار صنعاء الدولي. وقالت 

المصادر إن “المطار أصبح ثكنة 
عسكرية لميليشيات الحوثي وحقل 

تجارب لألسلحة النوعية”.

لم تحظ المشاركات العربية في  «
جوائز االوسكار بنصيب كبير في 

الفوز منذ فوز فيلم ”زد“ الذي 
يعتبر الفيلم “العربي” الوحيد 

الفائز بالجائزة. وهذا العام 
تشارك العديد من األفالم العربية 

في السباق العالمي الكبير.

اكتسح فريق الحد نظيره  «
قاللي بسبعة أهداف دون رد 

في المباراة التي جمعتهما 
مساء األربعاء على استاد 

مدينة خليفة الرياضية 
ضمن دور الـ 16 لمسابقة 

كأس جاللة الملك.

مليــون دينــار
4.7

ABC المنامة - وزارة اإلسكانالمنامة - بنك

فـــاز “بنـــك ABC”، بلقب “بنـــك العام في 
البحريـــن” أثنـــاء حفـــل توزيـــع جوائـــز 
التابعـــة  المرموقـــة  بانكـــر”  “ذا  مجلـــة 
لمجموعـــة فاينانشـــال تايمـــز العالميـــة، 
والتـــي تهـــدف إلـــى االحتفـــاء باإلبداع 
والتميـــز فـــي القطـــاع المصرفـــي علـــى 

المستوى العالمي.

كشـــفت “ديار المحرق”، خلل جلسة إعلمية 
وجولـــة ميدانية حصرية، عـــن آخر تطورات 
المختلفـــة  المدينـــة  مشـــاريع  ومســـتجدات 
“النســـيم”،  أبرزهـــا:  الرئيـــس”،  “المخطـــط 
البراحـــة”،  “ســـوق  مـــارت”،  “تـــاي  “البـــارح”، 

“جيوان” و”حديقة الديار”، إذ تم تحقيق تقدم ملحوظ في نســـبة اإلنجاز على الرغم 
من تأثيرات الجائحة العالمية على مختلف الممارسات واألنشطة.

تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة ســـكنية، أعلن وكيل وزارة اإلســـكان 
الشـــيخ خالد بن حمود آل خليفة عن اســـتمرار الوزارة بتوزيع وحدات حي “القليعة” 
بمدينـــة شـــرق الحـــد على المســـتفيدين.  وصرح الشـــيخ خالد بن حمـــود آل خليفة أن 
توزيعات حي “القليعة” المســـتمرة تمثل أولى المشاريع المدرجة في الجدول الزمني، 
الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 

وتخصيص 5000 وحدة سكنية.

استمرار توزيع وحدات “حي القليعة”“ديار المحرق” تكشف تطورات “المخطط الرئيس”“ABC” يفوز بلقب “بنك العام في البحرين”
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هبة محسن من المحرق

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سعيد محمد

وزيرا الخارجية والتربية والتعليم يشاركان في الورشة عبر تطبيق “زوم”
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اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة أمـــس 
األربعـــاء، اللـــواء زاهـــد محمود 
وهـــو رئيـــس اللجنـــة البحرينية 
التعـــاون  مديـــر  الباكســـتانية 
بالقـــوات  الخارجـــي  العســـكري 
المســـلحة لجمهوريـــة باكســـتان 
اإلســـامية الصديقـــة، بحضـــور 
الفريـــق  الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر 
الركن عبدهللا بن حسن النعيمي 
ورئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 

الركن ذياب بن صقر النعيمي.
 وفـــي بداية اللقاء، رحب القائد 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة  العـــام 
الباكســـتاني  الوفـــد  برئيـــس 
مشـــيدًا  لـــه،  المرافـــق  والوفـــد 

المتميـــزة  الصداقـــة  بعاقـــات 
البحريـــن  مملكـــة  تربـــط  التـــي 
وجمهورية باكستان اإلسامية، 
مثمنـــًا عمـــق العاقـــات القائمـــة 
بيـــن البلديـــن ومـــا وصلـــت إليه 
فـــي شـــتى  تطـــور ونمـــاء  مـــن 
المجـــاالت خاصـــة فـــي مجـــال 

التعاون العسكري.
 حضر اللقاء اللواء الركن حسن 
محمد سعد مدير ديوان القيادة 
العامـــة، واللـــواء الركـــن بحـــري 
يوســـف أحمد مال هللا مســـاعد 
لإلمـــداد  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
والتموين، واللواء الركن بحري 
مديـــر  الجـــودر  عبـــدهللا  أنـــور 
الصيانة والتزويـــد الفني وعدد 
دفـــاع  قـــوة  ضبـــاط  كبـــار  مـــن 

البحرين.

البحريـــن  دفـــاع  بقـــوة  أقيـــم 
تخريـــج  حفـــل  أمـــس، 
العســـكرية  الـــدورات  إحـــدى 
المتخصصة، بحضور مساعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات 
اللـــواء الركـــن غانـــم إبراهيـــم 

الفضالة.
 وبعـــد تـــاوة آيات مـــن الذكر 
مســـؤول  قـــدم  الحكيـــم، 

الـــدورة إيجـــازا لمـــا اشـــتملت 
عليه مختلـــف مراحل الدورة 
مـــن مـــواد نظريـــة وتطبيقات 
عمليـــة متخصصـــة والنتائـــج 
التـــي تحققـــت من عقـــد هذه 
الـــدورة، بعدهـــا قـــام مســـاعد 
رئيس هيئة األركان للعمليات 
علـــى  الشـــهادات  بتوزيـــع 

الخريجين.

نماء في العالقات العسكرية مع باكستان

تخــريـــج دورة عسـكــريـــة
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جهود ســمو ولي العهد رئيس الوزراء مفخرة لكل البحرينيين

اإلمــارات فــي  الحضاريــة  للنهضــة  باإلعجــاب  ينظــر  العالــم 

حمد بن محمد: دعم جاللة الملك وراء تحقيق اإلنجازات

ناصر بن حمد: عالقاتنا الوثيقة نموذج يحتذى

تلقـــى عاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيتي 
تهنئة من ســـمو الشـــيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، رفع فيهما إلى المقام 
الســـامي وإلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناســـبة نجاح مملكة البحرين في اســـتضافة وتنظيم سباق 
جائـــزة طيـــران الخليج للفورموال1 لعام 2020.  وأكد ســـموه أن ما تحقق للمملكة 
مـــن نجـــاح يرجـــع الفضل فيه إلـــى هللا العلي القديـــر وإلى دعم واهتمـــام ورعاية 
جالـــة الملـــك، وإلـــى المتابعة المســـتمرة مـــن ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، مشـــيًدا بجهود سموه المتواصلة 
والحثيثة لتعزيز مكانة البحرين لدى األوساط العالمية وتفعيل المجال واألنشطة 
الرياضيـــة، التـــي تعد مفخرة لكل أبناء مملكة البحرين خصوًصا في ظل الظروف 
االســـتثنائية العالميـــة التي يمر بها العالم أجمـــع، داعًيا هللا أن يحفظ جالة الملك 

وأن يحفظ سموه ويمتعهم بالصحة والعافية وطول العمر.

هنـــأ ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، رئيس 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة الذكرى 
لليـــوم الوطنـــي لدولـــة اإلمـــارات  التاســـعة واألربعيـــن 
العربيـــة المتحـــدة كمـــا هنـــأ ســـموه نائـــب رئيـــس دولـــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
وولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب الســـمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة دبي ســـمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم.
وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تصريح 

بدولـــة  البحريـــن  مملكـــة  “ترتبـــط  المناســـبة  بهـــذه  لـــه 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بعاقات وثيقـــة وتاريخية 
فـــي مختلـــف المجاالت وتشـــهد العاقـــات األخوية في 
الفترة الحالية ازدهارا على مســـتوى التنسيق العام في 
المجـــاالت المتعـــددة األمر الذي يجعل مـــن العاقة بين 

البلدين الشقيقين نموذجا يحتذى به”.
وتابع ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن مناسبة 
العيـــد الوطني لدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة تعتبر 
فرصة مثالية لتســـليط الضوء على اإلنجـــازات الكبيرة 
التي حققها البلد الشـــقيق علـــى مختلف األصعدة حيث 
يتلمس أبنـــاء الخليج ومواطنو دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة مـــا وصلـــت إليـــه الدولـــة مـــن تطـــور وازدهار 
علـــى مختلـــف األصعـــدة خاصـــة  وإنجـــازات متتاليـــة 
الجوانب التنمويـــة واالقتصادية والعلوم والتكنولوجيا 
وهو األمر الذي تمثل بإطاق “مسبار األمل” كأول مهمة 

عربية  وإسامية الستكشاف كوكب المريخ”.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة “إن 
مناســـبة العيد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
تعتبر مناسبة نستعيد فيها بكل الفخر واالعتزاز السيرة 
لدولـــة االمـــارات والذيـــن  المؤسســـين  لآلبـــاء  العطـــرة 
صاغـــوا تطلعـــات أبنـــاء االمـــارات وجعلـــوا مـــن تعـــدده 
كيانًا سياســـيًا واحدًا يجمعهم التاريـــخ الواحد والهوية 
والمصيـــر المشـــترك، كمـــا أن الجميـــع ينظـــر باإلعجـــاب 
والتقديـــر للنهضـــة الحضاريـــة وللحركـــة التنموية التي 

تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة”.
وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن النقلة 
الحضارية التي شهدتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
جـــاءت نتاجـــًا للتخطيـــط الســـليم مـــن قيادتهـــا لتحقق 
الدولة بكافة مكوناتها مرتبة مرتفعة جدًا في مؤشرات 

التنمية جعلت منها متقدمة في جميع المجاالت”.
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عوالي - مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

سمو الشيخ حمدان بن محمد سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ محمد بن راشد سمو محمد بن زايد سمو الشيخ خليفة بن زايد

تشكيل مجلس إدارة صندوق األمل برئاسة المؤيد

سمو محافظ الجنوبية: جهود مشتركة لترسيخ دعائم األمن المجتمعي

يدعـــم طموحـــات الشـــباب البحرينـــي لتمّلـــك األعمـــال والشـــركات

ـــا ـــراز مكانـــة البحريـــن عالمًي رعايـــة ملكيـــة وحكوميـــة لـــكل مـــا مـــن شـــأنه إب

تنفيـــًذا لتوجيهات عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة بإنشاء صندوق األمل لدعم المشاريع 
والمبادرات الشـــبابية ويستثمر ويدعم طاقات وطموحات 
وابتـــكارات الشـــباب البحرينـــي إلنشـــاء وتمّلـــك األعمـــال 
والشـــركات، خدمـــًة لمجتمعهـــم وتحســـينًا لدخلهـــم ودعمًا 
للفـــرص الواعـــدة لجنـــي ثمار جهودهـــم، فقد أصـــدر ممثل 
جالة لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة، قرارا بتشـــكيل مجلـــس إدارة صندوق 

األمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية.
ونـــص قـــرار ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة على 
المؤيـــد،  أيمـــن  الشـــباب والرياضـــة  تـــرأس وزيـــر شـــؤون 
المجلـــس ويضـــم مجلـــس اإلدارة فـــي عضويتـــه الشـــيخ 

عبـــدهللا بـــن خليفـــة آل خليفة ممثـــا عن القطـــاع الخاص، 
وعبـــدهللا جهاد الزيـــن ممثا عن مكتب ســـمو ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشـــباب، وأحمد يوسف 
طالـــب ممثا عن مكتب ســـمو ممثل جالـــة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب، وعبدالرحمن عبدهللا الشافعي 
ممثـــا عن شـــركة بورصـــة البحرين، وســـمير زهيـــر أنطون 
اوجي ممثا عن القطاع الخاص، وعلي حبيب أحمد قاسم 
ممثا عن القطاع الخاص، على أن تكون مدة العضوية في 
مجلس اإلدارة ألربع ســـنوات. ويهـــدف صندوق األمل إلى 
رصـــد المهـــارات والكفـــاءات الوطنية لدعم أفكار الشـــباب 
ومهاراتهـــم ويعمل على اكتشـــاف وصقل وإبـــراز المواهب 
الشبابية وتمكين الشباب من تحقيق النجاح واالستمرارية 
بمـــا ينعكـــس إيجابـــًا علـــى مســـيرة المملكـــة الرياديـــة فـــي 

تفعيل دور الشـــباب البحريني وتعزيز إســـهامه في التنمية 
والدخـــول في عالم االقتصاد بكل ثقـــة واقتدار ووصولهم 
لبـــر األمـــان وإطـــاق مشـــاريع شـــبابية نحـــو العالميـــة مـــن 
خـــال وضـــع خطط إلشـــراك الكفاءات الوطنيـــة في جميع 
القطاعات لتكون شـــريكا اســـتراتيجيا بخبراتهم في صقل 
جيـــل المســـتقبل الواعد باإلضافة إلى القيام بالمشـــروعات 
االســـتثمارية والشـــبابية وتحقيق اإليـــرادات لتنمية ودعم 
القطـــاع الشـــبابي بشـــكل مســـتدام وتســـليط الضـــوء على 
اإلنجـــازات والمنجزيـــن فـــي المجـــال الشـــبابي وتحفيزهم 
بالمكافآت والجوائز وغيرها من وســـائل التشـــجيع المادية 
المشـــاريع  وتنميـــة  إنشـــاء  فـــي  والمســـاهمة  والمعنويـــة 
الشـــبابية، والتنسيق مع األجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ 

البرامج والمشاريع في هذا المجال.

التقـــى محافـــظ المحافظـــة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة، أثنـــاء 
مجلســـه األســـبوعي االفتراضـــي، الذي عقد 
بواســـطة تقنيـــة االتصال المرئـــي، عدًدا من 
األهالـــي، وذلـــك بحضـــور نائـــب المحافـــظ 
العميـــد عيســـى ثامر الدوســـري، وعـــدد من 

الضباط والمسؤولين من المحافظة.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحب ســـمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة بالحضـــور مـــن أبنـــاء 
المحافظة، مشـــيدا سموه بتوجيهات ورؤى 
القيـــادة الرشـــيدة فـــي المياديـــن واألصعدة 
كافة، مؤكًدا ســـموه أن نجاح تنظيم ســـباق 
جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 
للفورمـــوال واحـــد 2020، يعكـــس مـــا يوليـــه 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن اهتمـــام ورعايـــة 
كريمة لكل ما من شـــأنه إبـــراز مكانة مملكة 
البحريـــن إقليمًيـــا وعالمًيا، بصـــورة متميزة 
باعتبارهـــا موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي 

الشرق األوسط.
وأكـــد ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة 
الجهـــات  مختلـــف  مـــع  التنســـيق  اســـتمرار 
األمنيـــة لتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة، مـــن 
األمنيـــة  المبـــادرات  تبنـــي مختلـــف  خـــال 
واالجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير 
الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
في دعم وترســـيخ دعائم األمن المجتمعي، 
مشيدا ســـموه بالتعاون والتنسيق المشترك 
مـــع اإلدارة العامـــة للدفاع المدنـــي واإلدارة 
الفاعلـــة  ومشـــاركتهم  للمـــرور  العامـــة 
والمســـتمرة في مختلف الفعاليـــات األمنية 
والحمات التوعوية التي تنظمها المحافظة 

الجنوبية.

وأشار سمو المحافظ أن المحافظة تحرص 
وبشـــكل مســـتمر علـــى تعزيـــز التواصـــل مع 
اللقـــاءات  عقـــد  عبـــر  والمقيميـــن  األهالـــي 
االفتراضيـــة لرصـــد ومتابعـــة احتياجاتهـــم 
ولتحقيـــق تطلعاتهم فـــي مختلف المجات 

التنمويـــة والخدمية واالجتماعيـــة، والعمل 
على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف 
اجـــل  مـــن  الخدميـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
تحقيق التنمية الشـــاملة فـــي جميع مناطق 

المحافظة.

وفـــي ختـــام “المجلـــس االفتراضـــي”، أشـــاد 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  البـــارز  بالـــدور  الحضـــور 
المحافظـــة  محافـــظ  وتواصـــل  المحافظـــة 
الجنوبية المستمر أثناء المجلس االفتراضي 
وقنـــوات التواصـــل اإللكترونيـــة كافـــة التي 

اســـتحدثتها المحافظة؛ ســـعًيا منهـــا لتوفير 
بيئـــة آمنة للتواصل مع المجتمع، األمر الذي 
يؤكد على دور الشراكة المجتمعية والسعي 
والتنمويـــة  األمنيـــة  المبـــادرات  الســـتمرار 

وإبراز الصورة الحضارية للمحافظة.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية
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االنفتاح مع اسرائيل ينشط  حركة السياحة بين البلدين

الزياني: السالم يجلب األمل والفرص لشعوب الشرق األوسط

مستقبالً مــشــتــركــة  ــمــشــاريــع  ل تــتــطــلــع  ــة  ــي ــل ــي ــرائ اإلس ــة  ــؤول ــس ــم ال

البلدين بين  االقتصادي  للتعاون  ــاق  آف فتح  إسرائيل:  خارجية  ــر  وزي

أكد وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني أن القطاع الســياحي في 
مملكــة البحريــن يعــد مــن القطاعات النشــطة التي تتمتــع ببنية تحتيــة متميزة 
بفضــل االهتمــام الكبيــر بهــذا القطــاع مــن الحكومــة، مشــيرًا إلــى أن االنفتــاح 
السياحي مع دولة إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبالً في تنشيط أكبر للحركة 

السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة.

جـــاء ذلك خـــال توقيـــع البلدين على 
مذكـــرة تفاهم في المجال الســـياحي، 
بحضـــور وزيـــرة الســـياحة فـــي دولـــة 

إسرائيل أوريت كوهين .
البحريـــن  مملكـــة  إن  الزيانـــي  وقـــال 
تبذل جهودًا كبيرة في سبيل االرتقاء 
بالقطاع الســـياحي ورفده بالمقومات 
التـــي من شـــأنها أن تعزز مـــن المكانة 

الســـياحة المتميزة للمملكة، مؤكدًا أن 
االنفتاح الســـياحي مع دولة إســـرائيل 
في إطار إعان تأييد الســـام المبرمة 
بين الطرفين سيكون له بالغ األثر في 
إثـــراء القطـــاع الســـياحي ودعمه بين 

البلدين.
مـــن جانبهـــا، أشـــادت وزير الســـياحة 
اإلســـرائيلية بالســـمعة التي تتمتع بها 

مملكة البحرين في المجال السياحي، 
مؤكـــدة أن تعـــاون البلديـــن فـــي هـــذا 
المجـــال من شـــأنه أن يفتح مزيدًا من 

آفـــاق العمـــل المشـــترك، متطلعـــة إلى 
تعـــاون ومشـــاريع ســـياحية مشـــتركة 

خال الفترة المقبلة.

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزياني مع وزيــر خارجية 
دولة إسرائيل غابي أشكناز في القدس بمناسبة زيارة الوفد البحريني.

أّن  الزيانـــي  أكـــد  وخـــال االجتمـــاع، 
الحكومـــة تعمـــل دومـــا علـــى تحقيق 
مبادرة الســـام اإلقليمي التي يقودها 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وتأكيدهـــا  المملكـــة  مســـاعي  ضمـــن 
والتعايـــش  االنفتـــاح  علـــى  المســـتمر 
اللذيـــن لطالمـــا كانـــا جزًءا مـــن تاريخ 

البحرين.

وأشـــار الزياني إلـــى أن الزيارة الثانية 
تؤكـــد  إلســـرائيل  البحرينـــي  للوفـــد 
حـــرص المملكـــة علـــى تعزيز الســـام 
الذي يجلـــب األمل والفرص لشـــعوب 
ألجيـــال  األوســـط خصوصـــا  الشـــرق 
المســـتقبل، مؤكدا أهمية فتح الحوار 
والعاقات المباشـــرة بين المجتمعين 
الفاعليـــن،  واإلســـرائيلي  البحرينـــي 
واالســـتفادة من اقتصادهمـــا المتقدم 
التحـــّول  بنـــاء  علـــى  ســـيعمل  الـــذي 
اإليجابي الحالي في الشرق األوسط، 

وسيدعم استقرار وأمن المنطقة.
مـــن جانبـــه، رحـــب وزيـــر الخارجيـــة 
اإلســـرائيلي بالوفد البحريني برئاسة 
وزيـــر الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
مؤكـــدا أن هـــذه الزيـــارات المتبادلـــة 

التعـــاون  آفـــاق  فتـــح  فـــي  تســـهم 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن بمـــا يخـــدم 
مصالحهمـــا ويلبي طموحهما. مشـــيرا 
فـــي  التعـــاون  تعزيـــز  أهميـــة  إلـــى 

المجاالت االقتصادية المتنوعة.

المنامة  - بنا

تل أبيب - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

نيابـــة عن  وزير خارجية 
جمهورية الســـودان عمر 
إســـماعيل،  الديـــن  قمـــر 
وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
جمهوريـــة  خارجيـــة 
السودان،  السفير محمد 
شـــريف عبدهللا الحسن،  
بمكتبـــه بمبنـــى الـــوزارة، 
القائـــم باألعمـــال باإلنابة 
لســـفارة مملكـــة البحرين 
في الخرطوم، المستشار 
والـــذي  ربيعـــة،  عبـــدهللا 
خطيـــة  رســـالة  ســـلمه 
وزيـــر  مـــن  لـــه  موجهـــة 

الخارجية عبداللطيف الزياني.
تم خال اللقاء اســـتعراض العاقات األخوية الوطيدة القائمة بين 
مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وما تمتاز به من نماء 
مســـتمر، وبحـــث أوجه تعزيـــز وتطوير عاقات الصداقـــة والتعاون 

بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء،  مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة خارجية جمهورية 

السودان الشقيقة السفير أحمد عبدالرحمن سوار الذهب.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
بمكتبـــه  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
أمـــس،  للـــوزارة،  العـــام  بالديـــوان 
المديـــر التنفيـــذي للمعهـــد الدولـــي 
فـــي  االســـتراتيجية  للدراســـات 
الشرق األوسط السير توم بيكيت، 
الخارجيـــة  بحضـــور وكيـــل وزارة 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 

آل خليفة.
بحـــث  اللقـــاء  أثنـــاء  وجـــرى 
الترتيبـــات النهائية لإلعداد لمؤتمر 
تســـتضيفه  الـــذي  المنامـــة،  حـــوار 
مملكـــة البحريـــن فـــي الفتـــرة مـــن 
بالتعـــاون  2020م  ديســـمبر   6  -  4
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  مـــع 
االستراتيجية في الشرق األوسط.

اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايـــد الزياني مـــع وزير 
اإلســـرائيلي  اإلقليمـــي  التعـــاون 
القـــدس  فـــي  أكونيـــس  أوفيـــر 
بمناســـبة زيارتـــه لدولـــة إســـرائيل 
ضمن وفد يضم عددًا من الوزارات 

والمؤسسات الحكومية. 
وخـــال االجتمـــاع تم بحـــث أوجه 
مجـــاالت  فـــي  المشـــترك  التعـــاون 
التجارة واالستثمار والسياحة بين 
البلدين، وتحديد الفرص المتوقعة 

في هـــذه القطاعات الهامة، وســـبل 
تفعيـــل مذكـــرات التفاهـــم الموقعة 

في ضوء إعان تأييد السام. 
كمـــا تـــم بحث عـــدد مـــن المواضيع 
والتـــي  المشـــترك،  االهتمـــام  ذات 
تخدم تنمية العاقات االقتصادية، 
وفتح المجال أمام القطاع الخاص 
في مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
للتعاون وإقامة مشـــاريع مشتركة، 
خاصـــة مـــع مـــا يتمتـــع بـــه اقتصاد 
متقدمـــة  مقومـــات  مـــن  البلديـــن 
تســـاعد على تحقيق شـــراكات في 

مجاالت متنوعة.

وزير خارجية السودان يتسلم رسالة خطية من الزياني

بحث الترتيبات النهائية لمؤتمر حوار المنامة

تمكين شركات البلدين من إقامة مشاريع مشتركة

مشاريع استثمارية وسياحية مع إسرائيل في طريقها إلى النور
العادل السالم  وفق  المنطقة  استقرار  قوامه  الملكي  النهج  الزياني: 

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن 
نهج عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، قائم على 
رؤية جالته االستشرافية في تحقيق 
مســـتقبل آمـــن ومســـتقر فـــي المنطقة 
يتميز بالســـام العادل والشـــامل فيها. 
منوهـــًا حـــرص مملكـــة البحريـــن على 
االلتزام بالســـام كخيار اســـتراتيجي، 
تنطلق من خاله أطر المبادرات لتعزيز 
التعاون الدولي واالســـتقرار والســـام 
واالزدهـــار بمنطقـــة الشـــرق األوســـط. 
الوفـــد  إلـــى أن نتائـــج زيـــارة  مشـــيرًا 
البحرينـــي الثانية لدولة إســـرائيل من 
شأنها أن تســـهم  في تحقيق المصالح 
المشـــتركة بيـــن الجانبيـــن، خاصة في 

المجالين االقتصادي والسياحي.
جاء ذلك خال استقبال رئيس وزراء 
دولة إســـرائيل بنيامين نتنياهو  لوزير 
فـــي  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 

القـــدس بمناســـبة زيـــارة وفـــد مملكـــة 
البحرين.

دولـــة  وزراء  رئيـــس  رّحـــب  حيـــث 
البحرينـــي  الوفـــد  بزيـــارة  إســـرائيل 
لبـــاده، مؤكدًا أهمية هـــذه الزيارة في 
تعزيـــز التعاون المشـــترك بيـــن البلدين 
وتنميـــة الســـام واألمن فـــي المنطقة، 
الزيـــارات  مـــن  مزيـــد  إلـــى  متطلعـــًا 

المتبادلة في المستقبل.
الصناعـــة  نقـــل وزيـــر  اللقـــاء  وخـــال 
والتجـــارة والســـياحة تحيات صاحب 
الجالة الملك المفدى وصاحب السمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس الوزراء إلى 
رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي. وقال إن 
نجاح هذه الزيارة من شـــأنها أن تفتح 
آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون الثنائي 

المشـــترك بيـــن مملكـــة البحرين ودولة 
إســـرائيل، خاصة ما يتعلق بالمشـــاريع 
التجاريـــة واالســـتثمارية والســـياحية 
مشـــاريع  وتنفيـــذ  الجانبيـــن،  بيـــن 
مشتركة بينهما تلبي طموح وتطّلعات 
البلدين، بمـــا يخدم مصالحهما ويصب 
فـــي تعزيز عملية الســـام واالســـتقرار 

في المنطقة.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يلتقي وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  زار 
الزيانـــي معـــرض  والســـياحة زايـــد 
االبتـــكار فـــي القدس ضمـــن زيارته 
الحاليـــة لدولـــة إســـرائيل. وخـــال 
مـــا  علـــى  الوزيـــر  اطلـــع  الزيـــارة 
معروضـــات  مـــن  المعـــرض  يضمـــه 
متنوعة، وأهم االبتكارات الحديثة 
المعروضـــة والتـــي تعكـــس تقدمـــًا 

علميًا الفتًا.
الوزيـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
الثانيـــة  بالزيـــارة  نقـــوم   “ الزيانـــي 
نـــرى  أن  إســـرائيل ويســـرنا  لدولـــة 
التنمـــوي  والحـــراك  التطـــور  مـــدى 
الـــذي ســـوف يســـهم فـــي عاقاتنـــا 
المســـتقبلية وفـــي االســـتفادة مـــن 

الخبرات المشتركة”.
البحريـــن  مملكـــة  “إن  وأضـــاف  
ومـــن خـــال التوقيـــع علـــى إعـــان 

تأييـــد الســـام تمضـــي بـــكل ثبـــات 
نحـــو تعزيـــز التعاون المشـــترك في 
كافـــة المجاالت مع دولة إســـرائيل، 
واالســـتفادة من الفرص المشـــتركة 

بما يخدم مصالح البلدين”.
بزيـــارات  البـــدء  أهميـــة  أكـــد  كمـــا 

مفتوحـــة بين المســـؤولين وممثلي 
الشركات والمؤسســـات في القطاع 
الخـــاص بين البلديـــن، وذلك لتعزيز 
وتبـــادل  االقتصاديـــة،  العاقـــات 
مشـــاريع  إلـــى  متطلعـــًا  الخبـــرات، 

مشتركة خال المستقبل القريب.

عّبر سفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركية الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة، عن اعتـــزازه بالتقدم 
بـــه  تحظـــى  الـــذي  والمطـــرد  المســـتمر 
التاريخيـــة  االســـتراتيجية  الشـــراكة 
القويـــة بين مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، نتيجًة للسياســـة 
الخارجيـــة الحكيمـــة والمتزنة لحكومة 
مملكـــة البحريـــن والتي أرســـى دعائمها 
النهـــج اإلصاحي لعاهـــل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 

خليفة.
وأشاد بالحوار االستراتيجي األول بين 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، والذي عقد يوم أمس األول 

الثاثاء، عبر تقنية االتصال اإللكتروني 
وزيـــر  فيـــه  شـــارك  حيـــث  المرئـــي، 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، ووزير 
خارجيـــة الواليات المتحـــدة األميركية 
مايـــك بومبيـــو، وكبـــار المســـؤولين من 

البلديـــن، والـــذي أتـــى تتويًجـــا لجهـــود 
مملكـــة  وســـفارة  الخارجيـــة  وزارة 
البحريـــن فـــي واشـــنطن لتعزيـــز أواصر 

الصداقة المتميزة بين البلدين.
وشـــدد الســـفير، في هذا الســـياق، على 
التـــي  االســـتراتيجية  الشـــراكة  أهميـــة 
بالواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  تربـــط 
فـــي  خاصـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
المجـــاالت الدفاعيـــة واألمنيـــة، والدور 
األساسي الذي تقوم به في صون األمن 
واالســـتقرار علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
الحـــوار  أن  إلـــى  مشـــيًرا  والدولـــي، 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجي 
والواليـــات المتحـــدة األميركية يشـــمل 

على عدة محاور رئيسية.

وزير الصناعة يزور معرض االبتكار اإلسرائيلي

عبداهلل بن راشد: سياسة البحرين المتزنة وراء الشراكة المتقدمة
تعزيز التعاون األمني واالستثماري مع أميركازيارات مفتوحة مع إسرائيل بين ممثلي الشركات

الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة
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بحرينيون: فرحتنا باليوم الوطني اإلماراتي تنبعث من “القلب”
ــر األخــــــــــوة مــــــتــــــجــــــذرة... وعــــيــــدهــــم عـــيـــدنـــا ــ ــاع ــ ــش ــ م

عّبـــر بحرينيون عن ســـعادتهم بمناســـبة 
الذكـــرى الــــ 49 لقيام االتحـــاد اإلماراتي، 
البحرينيـــة  العالقـــات  عمـــق  مؤكديـــن 
اإلماراتيـــة التـــي تعتبر نموذجـــًا يحتذى 
بـــه فـــي العالقات بيـــن الـــدول، ُمضيفين 
أن ذكـــــرى اليـــوم الوطنـــي اإلماراتي من 
المناســـــبات الغاليـــة والعزيـــزة على أهل 
البحريـــن جميعـــًا، منوهيـــن بمـــا تشـــهده 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــــن 

تطــّور وتنمية علــى مختلف األصعدة.

تالحم وتعاضد

وبهـــذه المناســـبة قال حـــارس المنتخب 
الوطنـــي حمـــد الدوســـري: نرفـــع أســـمى 
إلـــى دولـــة  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات 
الشـــقيقة،  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
قيادًة وحكومًة وشـــعبًا بمناسبة الذكرى 
الــــ 49 لقيـــام االتحـــاد تحت شـــعار “روح 
اللقـــاء  مـــن  اســـتوحي  الـــذي  االتحـــاد” 
التاريخـــي للمغفـــور لـــه بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان طيب 
الســـمو حـــكام  مـــع أصحـــاب  ثـــراه،  هللا 
اإلمارات الكرام، واإلعالن عن قيام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من 

ديسمبر 1971.
وأضـــاف: تتســـم العالقات بيـــن البحرين 
واإلمـــارات بالتالحـــم والتعاضـــد، وهـــي 
الزمـــن،  قديـــم  منـــذ  تاريخيـــة  عالقـــات 
فـــي  القيـــادة  ورؤيـــة  بحكمـــة  تعـــززت 
الدولتين الشقيقتين، وتترسخ يومًا بعد 
يوم بفضل ترابط الشـــعبين وما يربطهما 
من أواصر مشـــتركة، كما تعمل الدولتان 
الخارجيـــة،  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 
ومكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف، كمـــا ال 
يمكـــن لهـــذه العالقة المميـــزة أن تضعف 

بل تزداد قوة.
واختتـــم قائـــالً: نحتفـــي اليوم بمشـــاعر 
األخـــوة المتجذرة في نفوس الشـــعوب، 
حيـــث تجـــد المواطنين مبتهجيـــن بهذه 
المناســـبة التـــي تمثل عـــزة ومجد وفخر 

كل بحريني، فكل عام ونحن بخير.
نموذج األخوة

من جهتها، قالت الفنانة شـــفيقة يوسف: 

البحرينيـــة  العالقـــات  تميـــزت  لطالمـــا 
فـــي  نموذجـــًا  وأصبحـــت  اإلماراتيـــة، 
علـــى  المشـــترك  والحـــرص  األخـــوة 
صـــون األمن القومـــي العربي، وترســـيخ 
التسامح والتعايش السلمي بين األديان 

والثقافات ونشر مبادئ السالم.
وتابعت قائلة: يطيب لي أن ارفع أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات إلـــى حكومة 
االمـــارات وشـــعبها الشـــقيق والمقيميـــن 
علـــى أرضهـــا الطيبـــة بمناســـبة الذكـــرى 
الــــ 49 لقيـــام االتحـــاد االماراتـــي، الـــذي 
بـــه تفخـــر األمتـــان العربية واإلســـالمية، 
فمســـيرته االتحاديـــة التنمويـــة المباركة 
أرســـت قواعدها وواصلت طريق التقدم 
الحكيمـــة  القيـــادة  بفضـــل  واالزدهـــار 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات، ودعم أخيه 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 

مجلس الوزراء حاكم دبي.

مسيرة التقدم والتنمية

مظاهـــر  فقالـــت:  الرويمـــي  مـــروة  أمـــا 
االحتفـــال باليوم الوطنـــي اإلماراتي في 
مملكة البحرين عكست الصورة الجميلة 
التي انبعثت تلقائيا من قلب كل بحريني 
إلـــى اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة لتؤكد 
حجـــم الحب الكبيـــر الذي يكنه الشـــعب 

البحريني لإلمارات حكومًة وشعبًا.
وأضافـــت قائلـــة: لقـــد شـــهدت العالقات 
المميـــزة بيـــن دولـــة االمـــارات والبحرين 
تناميـــًا ملحوظـــًا خالل الفتـــرة الماضية، 
وتطابقـــت مواقـــف البلديـــن فـــي العديد 
مـــن الملفـــات والقضايـــا السياســـية، كما 
امتد التعاون المشـــترك ليشـــمل توسيعًا 

فـــي المبـــادرات الصحية بيـــن الدولتين، 
كبرنامج الضمـــان الصحي الوطني الذي 
وكفـــاءة  جـــودة  تحســـين  إلـــى  يهـــدف 
الخدمـــات الصحية المقدمـــة للمواطنين 

والمقيمين.
وتابعـــت قائلة: إن امتـــداد رحلة البلدين 
عبـــر  والتنميـــة  التقـــدم  نحـــو  الواثقـــة 
الســـنوات المضيئـــة الماضيـــة، تؤكد قوة 
التالحـــم والترابط الحكومي والشـــعبي، 
ونحـــن علـــى ثقـــة بـــأن المهـــام الكبيـــرة 
بثبـــات  المثمـــرة ســـتمضي  واإلنجـــازات 
وسترسم مســـتقبالً واعدًا يزخر بالعطاء 
للقيادتيـــن  الثاقبـــة  الـــرؤى  ظـــل  فـــي 

الرشيدتين.

المحبة في القلوب

من جانبه، قال اإلعالمي حمد الشـــمالن: 
الدولتيـــن  بيـــن  المتجـــذرة  األخـــوة  إن 
اليـــوم،  االحتفاليـــة  بالمظاهـــر  تتجســـد 
“كورونـــا”  جائحـــة  أزمـــة  مـــن  فبالرغـــم 
حـــدت  التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
مـــن االحتفاالت الخارجيـــة المعتادة في 
هـــذه المناســـبات، إال أن تبـــادل التهانـــي 
والتبريكات في اليوم الوطني اإلماراتي 
نجدهـــا أين مـــا ذهبنا، فالشـــوارع مزينة 
باألعـــالم اإلماراتية، والصحف الرســـمية 
مليئة بقصص نجاح البلدين وارتباطهما 
التواصـــل  وســـائل  وفـــي  الوثيـــق، 
االجتماعي يقـــّدم البحرينيـــون التهاني، 

فيما تبقى المحّبة كامنة في القلوب.
 وتابـــع قائـــالً: ســـعيدون بالذكـــرى الـ 49 
لقيام االتحاد االماراتي العربي الشـــقيق، 
ونرفع أســـمى آيـــات التهاني إلى صاحب 
الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيـــس دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 

وصاحب السمو الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبو ظبـــي نائب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة، وإلى أصحاب الســـمو 
أعضـــاء المجلس األعلـــى لالتحاد حكام 
اإلمـــارات، وإلى أوليـــاء العهـــود، ونواب 
اإلمـــارات  دولـــة  وإلـــى شـــعب  الحـــكام، 

العزيز.

الفرحة واحدة

وقالـــت المحاميـــة لولوة أحمـــد قائد: إن 
العالقــــــات القويــــــة التي تجمع البلديـــن 
واالجتماعـــي  الجغرافــــــي  والقــــــرب 
والثقافــــــي، ســــــاهم في تعزيـــز التقارب 
بيـــن الشـــعبين الشــــــقيقين منذ القــــــدم، 
اليـــوم  هــــــذا  فـــي  واحــــــدة  ففرحتنـــا 
الســــــعيد، ونعتز بالذكرى الـ 49 لتأسيس 
لـــكل بحرينـــي  االتحـــاد ونعتبـــره عيـــدًا 

وعربي.
وتابعـــت قائلـــة: تعتبـــر مملكـــة البحرين 
المتحـــدة  العربيـــة  االمـــارات  ودولـــة 
االتحـــاد  علـــى  مثـــال  خيـــر  الشـــقيقة 
الخليجي والوحدة العربية بين األشقاء، 
فســـجل العالقـــات األخوية بيـــن البلدين 

حافل باإلنجازات التاريخية.
البلديـــن  يجمـــع  كمـــا  بالقـــول:  وأنهـــت 
عريـــق وخصوصيـــة  تاريـــٌخ  الشـــقيقين 
فريـــدة في قوتهـــا ومتانتهـــا، إلى جانب 
القيـــم اإلنســـانية الحضاريـــة والراقيـــة، 
التـــي تعكس سياســـة حكيمـــة ومعتدلة، 
تدعـــم األمن والســـلم اإلقليمي والدولي، 
األديـــان  بيـــن  الســـلمي  والتعايـــش 

والثقافات والحضارات.

مروة الرويمي لولوة القائد حمد الدوسري حمد الشمالن شفيقة يوسف

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، 
تعيـــش  البحرينيـــة،  المـــرأة  أن 
عصرهـــا الذهبـــي فـــي عهـــد عاهـــل 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بفضل 
مـــا تتمتـــع بـــه مـــن دعـــم ورعايـــة 
واهتمـــام من قرينة العاهل رئيســـة 
للمـــرأة صاحبـــة  المجلـــس األعلـــى 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة، منوهـــا إلى أن 
واقـــع المـــرأة البحرينية فـــي وزارة 
الداخليـــة، وعطاءهـــا الالمحـــدود، 
ســـيظل دليال على دورها المتنامي، 
كونهـــا جزءا أساســـيا في المجتمع، 

عطاء وإنجازا.
وزيـــر  توجيهـــات  أن  وأوضـــح 
الداخلية الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
آل خليفة، تؤكد دائما تقديم الدعم 

للمـــرأة البحرينيـــة، بمـــا يعـــزز مـــن 
دورهـــا وتقلدهـــا مناصـــب رفيعـــة، 
وهـــو مـــا يتضح جليا فـــي مجاالت 
عمل الشـــرطة النســـائية، بل وعمل 
المرأة كضابطة وشرطية وموظفة 
مدنيـــة، حيث أثبتـــت جدارتها في 
العديد من إدارات وزارة الداخلية، 
تكريـــم  علـــى  تحـــرص  والتـــي 
لهـــذا  توثيقـــا  ســـنويا،  منتســـباتها 
العطـــاء وتحفيزا لهن على مواصلة 

العمل واإلنجاز.

العاصمـــة،  محافظـــة  حققـــت 
بنيلهـــا  مهمـــا،  دوليـــًا  إنجـــازًا 
جائـــزة “ســـتيفي” العالميـــة، عن 
العمـــالء بدورتهـــا  فئـــة خدمـــة 
الســـابعة عشـــرة، حيـــث تقـــدم 
للجائـــزة 3800 مرشـــحا من 60 
دولـــة، وتولـــى عمليـــة التحكيم 
270 محكمـــًا  تضـــم  لجنـــة،   12
دوليـــًا فـــي مختلـــف المجـــاالت 

االحترافية.
حجـــم  الجائـــزة،  وتعكـــس 
فـــي  والتحديـــث  التطويـــر 
البرامج والمشـــاريع المجتمعية 
أن  منطلـــق  مـــن  للمحافظـــة، 
مســـابقة ســـتيفي العالميـــة، من 
مجـــال  فـــي  المســـابقات  أبـــرز 
المؤسســـي  والتميـــز  اإلبـــداع 

واألعمال الدولية.
وبهذه المناسبة، أعرب محافظ 
محافظة العاصمة الشيخ هشام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة، عن 

اعتـــزازه بهذا اإلنجاز المشـــرف 
الـــذي يجســـد دعـــم وتوجيهات 
وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبدهللا آل خليفـــة لالرتقاء 
مـــن  المحافظـــة  فـــي  بالعمـــل 
خالل مـــد جســـور التواصل مع 
المواطنيـــن والمقيميـــن بهـــدف 
االهتمام باحتياجاتهم وتلبيتها 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات 
جهـــة  مـــن  االختصـــاص  ذات 
وتذليـــل الصعوبـــات التـــي قـــد 
تواجه األهالي من جهة أخرى.

وكيل “الداخلية”: البحرينية تعيش عصرها الذهبي بعهد جاللة الملك

“العاصمة” تفوز بجائزة “ستيفي” العالمية عن فئة خدمة العمالء

38 % من المدارس مهيأة الستقبال طلبة االحتياجات
عالجية لجلسات  وجــســديًّــا  نفسيًّا  المتضررين  تخضع  “التربية” 

نظمــت وزارة الخارجيــة أخيــرًا عبــر تطبيق زووم ورشــة العمل الســابعة 
“التعليم والمعرفة وحقوق االنسان” باللغتين العربية واالنجليزية، ضمن 
سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

مملكة البحرين.

وزيـــر  مـــن  كال  بمشـــاركة  ذلـــك  جـــاء 
الخارجيـــة عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني 
ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمي 
ووزير شـــئون مجلســـي الشـــورى والنواب 
غانـــم البوعينيـــن وعـــدد مـــن المختصيـــن 
والتربوييـــن،  واألكاديمييـــن  والباحثيـــن 
والمفوضيـــة  )اليونيســـيف(،  وممثلـــي 
الســـامية، وعدد من المنظمـــات الحقوقية 
والتعليمية والمراكز الدراســـية والبحثية، 

وغيرها.
وأكد وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزياني 
علـــى اســـتمرار الـــوزارة بتهيئـــة األرضيـــة 
للمـــرأة البحرينية في العمل الدبلوماســـي 
المناصـــب  بكافـــة  الدولـــي  وبحضورهـــا 

والمواقع”.
وقـــال باعتـــزاز “قطعـــت مملكـــة البحريـــن 
شوطا كبيرا في التعليم األساسي وتوفير 
أفضـــل الخدمـــات التربويـــة والتعليميـــة، 
حرصـــا مـــن الحكومـــة علـــى بنـــاء مجتمع 
متعلم، وعلى بناء العنصر البشـــري كثروة 

أساسية ودائمة، وهو ما كفله الدستور”.
مـــن جانبـــه، أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي بأن الـــوزارة تبـــذل جهدا 
والتـــي  والقيـــم  المفاهيـــم  لتعزيـــز  كبيـــرًا 
التربيـــة علـــى حقـــوق االنســـان  تتناولهـــا 
متضمنـــة بذلـــك مجموعـــة مـــن المفاهيـــم 
والقيـــم والمهارات منها الـــوالء واالنتماء، 
االختـــالف واالعتـــدال، احتـــرام القانـــون، 
الكراهيـــة  نبـــذ  والمســـؤولية،  الحريـــة 

والعنف، الحوار والتفاهم، وغيرها.
ويكمل النعيمي “كل هذه المفاهيم تحتاج 
للجهـــد والمتابعـــة، ويظهـــر هنـــا اآلن دور 
المدرسة والتي تتعامل مع الطفل لمراحل 
دراسية مختلفة وهي ليست سهلة ولكنها 
ممكنـــة اإلنجـــاز، واستشـــهد هنـــا بمقولـــة 
ارســـطو )إن التربية العقـــل من دون تربية 

القلب ليست تربية كاملة على اإلطالق(”.
حقـــوق  الـــوزارة  فـــي  نضـــع  “ال  وقـــال 
اإلنســـان ككتـــاب يمتحن بـــه الطالب، ألنه 
قمنـــا  لكننـــا  للنســـيان،  معرضـــا  ســـيكون 
-بالمقابـــل- بتوزيـــع هـــذه المفاهيـــم علـــى 
كافـــة المـــواد الدراســـية، لكافـــة المراحل، 
حتى المصطلحات التي تشـــير إلى العنف 
والتنمـــر حرصنـــا علـــى توضيحهـــا ألبنائنا 
الطلبـــة، وحســـب تقاريـــر التعليـــم للجميع 
البحريـــن  مملكـــة  حققـــت   ) 2007-2019 (
أهـــداف التعليـــم للجميـــع بشـــكل متقـــدم، 
وصنفت من بين الدول ذات األداء العالي 
)ترتيبها 38 بين دول العالم، وعددها 193 

دولة(”.
ويكمـــل النعيمي “وحســـب التقرير العربي 
للتنميـــة المســـتدامة العـــام 2015، وتقرير 
برنامـــج األمم المتحـــدة اإلنمائـــي للتنمية 
البشـــرية العام 2016، فإن مملكة البحرين 
البشـــرية  التنميـــة  ذات  الـــدول  ضمـــن 
مجموعـــة  تقريـــر  أظهـــر  كمـــا  المرتفعـــة، 
بـــأن   2019 العـــام  االستشـــارية  بوســـطن 
مملكة البحرين احتلت المركز األول عربيًا 
والثالـــث علـــى مســـتوى الشـــرق األوســـط 
وشـــمال افريقيـــا فيمـــا يخص المؤشـــرات 

المتعلقة بالتعليم”.
وفيمـــا يتعلق بقانون التعليـــم، قال الوزير 
النعيمـــي “نشـــير بفخـــر هنـــا إلـــى إلزاميـــة 
البحريـــن للتعليم، والتي إلثرها تم إنشـــاء 
قســـم خاص بضمان إلـــزام التعليم، وتتبع 
حـــاالت التســـرب أو الحرمـــان المتعمـــد أو 
اإلهمـــال مـــن متولـــي األمـــر )إعـــادة 124 
طالبـــا وطالبة إلـــى المقاعد بعـــد الحرمان 

من التعليم(”.
واســـتطرد “التوســـع مســـتمر في مشروع 
فـــي  الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  دمـــج 
المـــدارس الحكوميـــة، وتطويـــر الخدمات 

التعليمية المقدمة لهم، حيث بلغت نســـبة 
الدمـــج 38 % في العام الدراســـي -2019 
 2020، كمـــا يوفر لهم بعثات دراســـية. 38 
% مـــن مـــدارس البحريـــن اليـــوم مهيـــأة 
الســـتقبال الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة، بفصـــول مجهـــزة تضمـــن حقهم 
بالتعليـــم، معها كوادر قـــادره على التعامل 
معهـــم، ولقـــد تم تحويـــل عشـــرات الطلبة 
من ذوي االحتياجات الخاصة إلى فصول 
الدمـــج، ولدينا اآلن مـــدارس بدأت تخرج 
طلبة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة من 
صـــم وبكـــم وغيرهـــم، كمـــا تقدم الـــوزارة 
معلميـــن إشـــارة وغيـــره، وقائمـــة الشـــرف 
أخيـــرا مـــدرج بهـــا أســـماء طلبة مـــن ذوي 

االحتياجات الخاصة”.
ويقـــول “كمـــا أن هنالـــك ســـيارات خاصـــة 
لتوصيـــل الطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة إلـــى المـــدارس، ومـــن الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الـــوزارة الكتـــب الدراســـية 
2 مليـــون نســـخة(،  مـــن  )أكثـــر  المجانيـــة 
مجانـــًا  الوطنيـــة  المـــواد  كتـــب  وتوفيـــر 
للمـــدارس الخاصـــة ككتـــب اللغـــة العربية 
والتربية اإلســـالمية والمـــواد االجتماعية 
نســـخة  ألـــف   250( للمواطنـــة  والتربيـــة 

مجانية(”.

ويكمل”توفر الدولة بعثات ومنح دراسية 
تتجـــاوز 2500 بعثة لكل من تجاوز معدله 
بالتخرج من الثانوية العامة 90 %، وذوي 
االحتياجـــات الخاصة وأصحاب األمراض 
للدراســـة،  خاصـــة  قاعـــات  لهـــم  المزمنـــة 
وبفتـــره الجائحـــة يحـــرص المعلمين على 

التواصل معهم لضمان تعليمهم”.
ويتابـــع النعيمي”كما تحـــرص الوزارة على 
توفيـــر كافة الخدمـــات للطلبة منها خدمة 
المواصـــالت وبعـــدد 650 حافلة مدرســـية 
مجهـــزة لخدمـــة 37 ألـــف طالـــب، ومركـــز 
رعاية الطلبة الموهوبيـــن لجميع المراحل 
التعليميـــة، كمـــا وجـــه جاللـــة الملـــك الـــى 
فـــي جامعـــة  الدراســـية  الرســـوم  خفـــض 
البحرين بنسبة 94 %، وتوفير مواصالت 
مجانيـــة للجامعـــة )حوالـــي 2500 طالـــب 
يوميًا( ودعم الطلبة المحتاجين من خالل 
صنـــدوق الطالـــب”. بعدهـــا، عـــرض وزيـــر 
التربيـــة والتعليم فيديـــو لإلرهابيين وهم 
يقتحمـــون المـــدراس إبان أحـــداث 2011 
وهم يهربون الطلبة وينقلوهم بشـــاحنات 
مكشوفة إلى أماكن المظاهرات، وينزلون 
العلـــم الوطنـــي مـــن المـــدارس ويرفعـــون 

رايات لميليشيات إرهابية.

)تتمة التغطية بالموقع االلكتروني(

وطن تبنيه المرأة بجانب الرجل
إنـــه ال يخفـــى علينـــا جميعـــًا أن المـــرأة البحرينيـــة التـــي تشـــكل 
مكونًا أساســـيًا للمجتمع البحريني قد شـــاركت الرجل في تحقيق 
اإلنجازات لنهضة هذا الوطن العزيز على مر الســـنين وخاصة في 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ودعمه الالمحدود للمرأة ودورها في المجتمع، 
والرؤيـــة الطموحـــة التي نشـــهدها من ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة واهتمامه 
لكل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في كافة الميادين، حيث حققت 
المرأة البحرينية المشاركة الكاملة في عملية التنمية الوطنية في 
جميع المحافل، وإن تخصيص يوم الحادي من شـــهر ديســـمبر من 
كل عام لالحتفاء بالمرأة البحرينية ليؤكد على االهتمام والرعاية 
التـــي توليهـــا الحكومـــة الموقـــرة نحو النهـــوض بالمرأة فـــي كافة 

المجاالت.
لقـــد حققـــت المـــرأة البحرينية تحت قيـــادة ورعايـــة قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم بـــن حمـــد آل خليفـــة حفظهـــا هللا 
ورعاها إنجازات كبيرة وملموســـة في شتى المجاالت والميادين، 
ويأتي شـــعار يوم المرأة لهذا العـــام وهو )المرأة في المجال العمل 
الدبلوماســـي( تكريمًا للعامالت في هذا المجال الذي يعتبر واحدًا 
مـــن أهـــم المجـــاالت التـــي تمثلهـــا المـــرأة البحرينية أرقـــى تمثيل 
ووصلـــت فيه إلـــى أعلى المناصب االدارية مما يـــدل على ثقافتها 

الواسعة وعلمها الراسخ.
وبالحديث عن جهود صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة، فهي 
جهـــود دؤوبـــة ومتواصلة ومتميزة يبذلها المجلـــس االعلى للمرأة 
برئاســـة سموها ولها صدى واســـع وأثر كبير في األسرة البحرينية 
بشـــكل عـــام والمرأة بشـــكل خـــاص والتي أكـــدت مكانتهـــا بالعمل 
الجـــاد والعطـــاء المتميز الذي يلقى كل اإلشـــادة على المســـتويين 
اإلقليمـــي والدولـــي مما يدعونـــا للفخر واالعتزاز، ونحن بال شـــك 
نعتـــز ونفتخر بما تقوم به المرأة في هيئة الطاقة المســـتدامة في 
السعي لتحقيق األهداف الوطنية المنشودة في الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، وإن تلك المنجزات وغيرها لما كانت لتتحقق لوال 

حكمة قائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد.
أكـــرر تهنئتـــي للمـــرأة البحرينيـــة في هذا اليـــوم، ويحدونـــا األمل 
والرغبـــة في تطوير واقع المرأة البحرينية على كافة المســـتويات 
وتحويلهـــا إلى طاقة خالقة تعمل إلى جانب الرجل لتحقيق آمال 

المستقبل البحريني المشرق.
وكل عام ونساء البحرين بخير

بقلم الدكتور عبدالحسين ميرزا 
 رئيس هيئة الطاقة المستدامة

إبراهيم النهام

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن

الشيخ هشام بن عبدالرحمن

وزير الخارجيةوزير التربية والتعليم

محرر الشؤون المحلية



05 الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 - العدد 4433



فتاة تروي لـ “^” قصتها المؤلمة: والدتي تخلت عني
“لــو تموتيــن.. مــا أطلع لــك جــواز وال بطاقة”.. تلــك كانت العبــارة الصاعقة 
للفتــاة التــي تبلــغ مــن العمــر 18 عاًمــا فــي آخــر اتصال بينهــا وبيــن والدتها 
قبل قرابة عام مضى، وتبلغ المشكلة أقصاها بالنسبة للفتاة التي ال تعرف 
والدهــا وتخلــت عنهــا والدتهــا بعــد والدتهــا، أنهــا ال تعــرف لوالدتهــا عنوان 
إقامــة “ثابــت” أو رقــم اتصــال “ثابــت”، ففــي كل مــرة تغيــر عنوانهــا ورقــم 

اتصالها.

ولكـــن، ما هي قصة الفتاة البحرينية 
التـــي عاشـــت 18 عاًمـــا بـــكل قســـوة 
بســـبب حرمانهـــا مـــن حقوقهـــا وهي 
تنتظـــر ربيعهـــا التاســـع عشـــر بأمـــل 
ورجاء ألن تنتهي معاناتها القاسية؟

لــــ   وتســـرد الفتـــاة قصتهـــا الغريبـــة 
“البـــاد” موضحـــة أنهـــا عاشـــت بـــا 
والدين وال هوية وال طمأنينة ســـوى 

دفء خالتها التـــي توفيت في العام 
2010 التـــي تولت تربيتهـــا مع بناتها 
بعد أن تخلت عنها والدتها واختفت 
عن األنظار، فالفتاة المولودة بتاريخ 
2 أكتوبـــر 2002، عاشـــت فـــي كنـــف 

خالتها المرحومة.
 وتقول ابنة خالتها: “عاشت معنا منذ 
والدتها، وكنا نظنها “شقيقتنا”! إال أن 

الحقيقـــة المفاجئـــة هـــي أن والدتي 
أبلغتنـــا  موتهـــا،  وقبـــل  هللا،  رحمهـــا 
بالحقيقة: “هي ليســـت أختكم.. إنها 
ابنـــة خالتكـــم.. وأنـــا توليـــت تربيتها 

بعد أن تخلت عنها والدتها”.
لم تدخل الفتاة الروضة وال المدرسة 
فهـــي ال تملـــك ســـوى شـــهادة مياد! 
وطـــوال الســـنوات الماضيـــة، وحين 
تســـتخدم  الطبـــي  للعـــاج  تحتـــاج 
الرقـــم الســـكاني المدون في شـــهادة 
ميادهـــا، وتقـــول “تعرضـــت جـــراء 

ذلك إلى كثير من المواقف الصعبة.. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، حيـــن أجريت 

فحـــص “كورونـــا”، كان علـــي أن أبرز 
بطاقتي الشخصية، وألنني ال أملكها، 

استخدمت الرقم الشخصي المدون 
واضطـــررت  الميـــاد،  شـــهادة  فـــي 

للقول بأن بطاقتي مفقودة”.
والكتابـــة،  القـــراءة  الفتـــاة  تعلمـــت 
والفضـــل فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى بنات 
خالتهـــا اللواتـــي توليـــن تعليمهـــا في 
المنزل، وهي تتمنى اليوم أن تواصل 
تعليمها، وتحصل على رخصة قيادة 
طبيعـــي،  بشـــكل  حياتهـــا  وتعيـــش 
بعـــد أن “تثبـــت هويتهـــا”، وفـــي هذه 
النقطة تحديًدا، تحركت أســـرتها مع 
إحـــدى المحاميـــات لرفـــع دعوى في 
المحكمـــة المختصة من أجل الســـير 
فـــي إجـــراءات حصـــول الفتـــاة على 

جواز السفر وبطاقة الهوية.

المواطنة الشابة تعيش على أمل صفحة جديدة في حياتها

ال تعرف والدها 
منذ 19 عاًما

local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظةسيدعلي المحافظة

سعيد محمد

ــم: بـــاســـم الــمــالــكــي،  ــواب، هــ ــ ــ تـــقـــدم 5 ن
عــبــدهللا الـــــــذوادي، عــبــدهللا الـــدوســـري، 
بتعديل  قــمــبــر(،  وعــمــار  الكوهجي  حمد 
لقانون  جــديــدة  مــادة  بإضافة  تشريعي 
الدولة  لموظفي  يسمح  التجاري  السجل 
والــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــحــصــول على 

سجل تجاري.
النائب  المقترح  مــقــدم  بين  جهته،  مــن 
يــتــيــح  ــراح  ــ ــتـ ــ االقـ الـــمـــالـــكـــي أن  بـــاســـم 
العام  القطاعين  العاملين في  للمواطنين 
الــتــجــاري، من  بــمــزاولــة العمل  والــخــاص 
السجات  باستخراج  لهم  السماح  خال 
التشريعات  مــن  واالســتــفــادة  التجارية، 
والمؤسسات التي تقدم دعمها للمواطنين 

في مجال ريادة األعمال.
يأتي بهدف  التعديل  أن هذا  إلى  وأشــار 
لموظفي  المعيشية  ــاع  األوضــ تحسين 
ــة، مــن خــال توفير مــصــادر دخل  ــدول ال
مباشر  بشكل  ما يصب  لهم، وهو  أخــرى 

في تحسين مستواهم المعيشي.
التعديل  هذا  على  الموافقة  أن  وأوضــح 

يسهم بدعم الشباب واستثمار طاقاتهم، 
المعيشي  واقعهم  على  بالنفع  يعود  مــا 
واقــتــصــاد الــمــمــلــكــة، مــن خـــال تنشيط 
القدرة  مستوى  ورفــع  التجارية  الحركة 
ــتــــاءم مــــع مــخــتــلــف  ــ ــة، بـــمـــا ي ــيـ ــرائـ ــشـ الـ
الــمــتــغــيــرات والــــظــــروف والــتــحــديــات 

االقتصادية التي تمر بها المملكة.
ــن مــبــدأ  ــمــقــتــرح يــنــطــلــق مـ وذكـــــر أن ال
ــة الــمــجــتــمــعــيــة عــبــر الــتــنــســيــق  ــراكـ الـــشـ
المسبق بين عدد من الجهات الحكومية 
بــالــمــقــتــرح،  ــتــي رحــبــت  ال الــعــاقــة  ذات 
التعاون  مبدأ  تفعيل  يعكس  الــذي  األمــر 

والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين 
ــتــي تــصــب في  فـــي ســـن الــتــشــريــعــات ال
أوضاعهم  وتحسين  المواطنين  صالح 

المعيشية.
هذا  تطبيق  إن  بالقول:  المالكي  وأنهى 
التأكيد  مع ضــرورة  يتعارض  ال  المقترح 
ــوفــيــر ضـــمـــانـــات تــمــنــع تــضــارب  ــى ت عــل
المواطنين  سيشجع  أنــه  كما  المصالح، 
لــانــخــراط فــي الــعــمــل الــحــر، وتحصيل 
مــصــادر دخــل إضــافــيــة، وتــدفــع الشباب 
ــداع  ــ نــحــو االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس واإلبـ

والعمل في السوق المفتوحة.

باسم المالكي

المالكي: توفير مصادر دخل مالئمة للمتغيرات االقتصادية
تشريع يتيح لموظفي الحكومة ممارسة األنشطة التجارية

للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  قالـــت 
البلدية المشـــتركة شوقية حميدان “إن 
الوكالـــة تعكف على تصميم وتنفيذ 14 
مشروعا خدميا في محافظة العاصمة، 
وبلغـــت الكلفـــة التقديرية لـ 7 مشـــاريع 

منها حوالي 4.7 مليون دينار”.
وأشـــارت في ردها علـــى طلب لمجلس 
أمانـــة العاصمـــة حول آخر مســـتجدات 
للعاميـــن  وخطتهـــا  الوكالـــة  مشـــاريع 
2021 و2022، إلـــى وجود مشـــروعين 
من بين هذه المشـــاريع تحـــت التنفيذ، 
همـــا مشـــروع الحديقـــة المائيـــة بكلفة 
دينـــاًرا،  و754  ألًفـــا  و634  مليونيـــن 
الفـــاروق  تقاطـــع  تجميـــل  ومشـــروع 
دينـــاًرا.  و875  ألًفـــا   740 بتكلفـــة 
ولفتـــت إلـــى وجود 4 مشـــاريع بمرحلة 
المناقصـــات تمثلـــت في ممشـــى الزنج 
بكلفـــة 185 ألـــف دينار، وحديقة ســـند 
دينـــار،  ألـــف   150 بكلفـــة   743 مجمـــع 
وتقاطـــع ميناء ســـلمان بكلفة 400 ألف 
دينـــار، وواجهة مرفـــأ البحريـــن المالي 
بكلفـــة 100 ألف دينار. وأضافت أن من 

بين المشـــاريع المستقبلية هي مشروع 
ســـوق جدحفص، إذ ما زال في مرحلة 
التصميم، وبلغت كلفته التقديرية 500 

ألف دينار.
وتحدثـــت عن وجود 7 مشـــاريع أخرى 
فـــي مرحلـــة التصميـــم لـــم تحـــدد بعـــد 
مشـــروع  وهـــي  التقديريـــة،  كلفتهـــا 
الواجهـــة البحريـــة للعاصمـــة، وممشـــى 
ســـاحل توبلـــي، وملعـــب ســـترة مجمع 
 ،721 604، وحديقـــة جدعلـــي مجمـــع 
مجمـــع  وتجميـــل  البحريـــن،  وخليـــج 
338، وتوســـعة ممشـــى األميـــر ســـعود 
الفيصـــل. وفيمـــا يتعلق بشـــروع تنمية 
المدن والقرى للصيانة وعوازل األمطار 

أن  أفـــادت  و2022،   2021 للعاميـــن 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي لـــم 
تعتمد ميزانيتها حتى أكتوبر الماضي. 
تشـــمل  الميزانيـــة  هـــذه  أن  وبينـــت 
الصيانـــة والترميم وعوازل األمطار بما 

في ذلك الحاالت الطارئة.
ولفتـــت إلـــى أن إجمالـــي عـــدد طلبـــات 
الصيانة والترميم لهـــذا العام بلغت 49 
طلبـــا، تم تنفيذ 18 طلبا، وجار تنفيذ 4 
طلبـــات، فيما يوجـــد 19 طلبـــا بانتظار 
البدء بالتنفيذ، و8 طلبات في إجراءات 
ودعـــوة  المناقصـــات  وفتـــح  الترســـية 
المقاوليـــن أو إعـــادة طـــرح المناقصـــة. 
واختتمـــت حميـــدان أن الوكالـــة نفذت 
30 طلبـــا مـــن إجمالـــي طلبـــات عوازل 
األمطـــار البالغة 39 طلبا، منها 9 طلبات 

قيد اإلجراءات.

حميــدان: ميزانية “المدن والقرى” للســنة المقبلة لم تعتمد بعد
4.7 مليون دينار لمشاريع خدمية بالعاصمة

آل شهاب: البحرينية الدبلوماسية مثقفة وراقية وذكية
قالت عضو مجلس أمانة العاصمة مها آل شهاب “إنه على الرغم من مرور 
12 عاما على تخصيص يوم لالحتفال بيوم المرأة البحرينية من كل عام، 
إال أن ألــق هــذه المناســبة لم يخُب كلما مضت الســنين وكلمــا زاد االنتظار 
لالحتفــال بهــذه المناســبة، خصوًصــا المــرأة البحرينيــة فــي القطــاع الــذي 

سيكرم”.

وتابعت “شـــرفت قرينة جالة الملك 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
بتخصيـــص هذا اليـــوم لعطاء المرأة 
مختلـــف  فـــي  وتميزهـــا  البحرينيـــة 
البحرينيـــة  فالمـــرأة  المجـــاالت، 
تحظى بدعـــم ال محدود من القيادة 
مختلـــف  إلـــى  أوصلهـــا  الرشـــيدة، 
المناصـــب القياديـــة وفتح لهـــا آفاق 
واســـعة لتعمـــل بشـــراكة فاعلـــة مـــع 

الرجل في بناء المملكة”.
 وأكملت “أن هذه المســـؤولية كبيرة 
ومهمـــا تقلـــدت المـــرأة مـــن مناصب 
اتخـــاذ القـــرار إال أنـــه ال يزال ســـقف 
آفـــاق  إلـــى  لنصـــل  عاليـــا  الطمـــوح 
فـــي  أنـــه  موضحـــة  رحابـــة”،  أكثـــر 
مجـــال العمـــل الدبلوماســـي المنظم 
الـــذي مضـــى عليه 51 عامـــا، نرى أن 
البحرينيـــة وصلـــت لمناصـــب المرأة 
الجيـــدة لصنـــع القـــرار، ففـــي 1999 
تقلـــدت أول امـــرأة منصب ســـفيرة، 

البحرينيـــة  تقلـــدت   2017 وفـــي 
منصـــب وكيـــل وزارة خارجيـــة وهو 

األول على المستوى العربي.
البعثـــات  مـــن  “كثيـــر  وواصلـــت 
ســـيدات  فيهـــا  اآلن  الدبلوماســـية 
فـــي  كفاءتهـــن  أثبتـــوا  بحرينيـــات 
هـــذا المجـــال الشـــديد الخصوصيـــة 
فهـــو مجـــال حيـــوي دقيـــق يتطلـــب 
االندماج في مجتمعـــات جديدة مع 
الحرص على إبراز الجانب الحضاري 

والثقافـــي للبحرين وإبـــراز منجزات 
المشروع اإلصاحي لجالة الملك.

وأضافت نبارك للمرأة البحرينية في 
مجال العمل الدبلوماسي يومها في 
هذا العام، وال شـــك أن في ظل هذه 
األزمـــات العالميـــة التي تحدث وفي 

جائحـــة كورونـــا كان لهـــا دور كبيـــر 
وفاعـــل وجهـــود كبيـــرة فـــي حلحلة 
القضايـــا والمشـــاكل العالقـــة بســـبب 

الجائحة.
وتابعـــت “المـــرأة البحرينيـــة تمتلـــك 
الحضـــور والثقافـــة والعلـــم والرقـــي 

والـــذكاء وهـــي مواصفـــات للنجـــاح 
في أي قطاع، خصوصا الدبلوماسي 
والمرونـــة  الحنكـــة  يتطلـــب  الـــذي 
وســـرعة البديهـــة والحضـــور، وكلهـــا 
صفات تمتلكها البحرينية التي نأمل 
أن يـــزداد عـــدد ممثاتهـــا فـــي هـــذا 

القطاع خارج مملكة البحرين.
وختمت آل شـــهاب حديثهـــا مباركة 
للمـــرأة البحرينيـــة هذا العطـــاء غير 
المحـــدود، وإصرارهـــا علـــى التفوق 
والتميـــز والحضـــور الفاعـــل، وقالت 
“إن المـــرأة قويـــة يناط بهـــا كثير من 
المســـؤوليات فـــي مجال األســـرة أو 
طموحـــة  امـــرأة  فكونـــي  خارجهـــا، 
وقويـــة وفخـــورة بهويتهـــا وجديرة 
بدعـــم القيـــادة وعلـــى قـــدر تحمـــل 

المسؤولية دائما”.

مها آل شهاب

شاكرة سمو قرينة 
العاهل على تخصيص 

يوم لالحتفاء بعطاء 
المرأة

شوقية حميدان

سعيد محمد

تنفيذ 19 طلب 
ترميم وصيانة و30 
طلًبا لعوازل األمطار

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل أنـــه في 
فـــي  الســـواحل  خفـــر  جهـــود  إطـــار 
التصدي للمخالفـــات المتعلقة بالصيد 
واألدوات المســـتخدمة فيـــه، تمكنـــت 
الدوريـــات البحريـــة من ضبـــط قارب 

فـــي منطقة غـــرب قطعة العـــرج على 
بصيـــد  لقيامهـــم  أشـــخاص،   4 متنـــه 
الروبيان بواســـطة شباك الجر القاعية 
)الكوفة( الممنوع استخدامها، استناًدا 
إلـــى القرار الـــوزاري رقم )205( لســـنة 

2018، المعنـــي بمنـــع الصيـــد البحـــري 
بواسطة شباك الجر القاعية )الكراف(.
وأضـــاف قائد خفـــر الســـواحل أنه تم 
اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الازمة 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

ضبط 4 صادوا الروبيان بـ “الكراف”

المنامة - وزارة الداخلية

الســـواحل  خفـــر  قائـــد  اســـتقبل 
اللـــواء ركن بحري عاء ســـيادي، 
البحريـــة  القـــوات  قائـــد  مســـاعد 
المشتركة لشـــئون االقليم العقيد 
الركن بحري مبـــارك علي الصباح 

والوفد المرافق له.
ســـيادي  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
بمســـاعد قائـــد القـــوات البحريـــة 
المشـــتركة والوفـــد المرافـــق لـــه، 
حيث تم مناقشـــة أوجه التعاون 

بيـــن  المشـــترك  التنســـيق  و 
الجانبيـــن فـــي مختلـــف مجاالت 
التدريـــب  مجـــال  فـــي  وخاصـــًة 
وبنـــاء القـــدرات والســـبل الكفيلة 

بدعمها وتعزيزها.

التعاون مع “القوات البحرية المشتركة”

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  شـــرطة  تمكنـــت 
للمرور من القبض على ســـائق “ 30 
عامـــا” إثر اصطدامه بشـــخص “31 
عاما” كان يقود دراجة هوائية في 
منطقة الشـــاخورة مما تســـبب في 

وفاته، وقـــام على إثرهـــا بالهروب 
من موقع الحادث.

وأوضحـــت اإلدارة أنـــه فور وقوع 
الحـــادث، باشـــرت شـــرطة المـــرور 
إجراءاتهـــا فـــي البحـــث والتحري 

والتـــي أســـفرت عن تحديـــد هوية 
حيـــث  عليـــه،  والقبـــض  المذكـــور 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
إلـــى  القضيـــة  وإحالتـــه  الازمـــة 

النيابة العامة.

القبض على سائق تسبب في وفاة قائد دراجة

ناشـــد المواطـــن محمـــد الدمســـتاني 
وزارة اإلســـكان الحصول على وحدة 
ســـكنية لذوي االحتياجـــات الخاصة 

والنظر في حالته االستثنائية.
“البـــاد”  لصحيفـــة  المواطـــن  وقـــال 

إن طلبـــه اإلســـكاني يعود لــــ 12 عاما 
المســـتمرة  مراجعاتـــه  وإن  مضـــت، 

للوزارة لم تنته بشيء إيجابي.
وناشـــد الوزارة للحصول على وحدة 
بمشـــروع اللـــوزي )المخطـــط الثاني( 

بمنطقة دمســـتان حيث مـــن المتوقع 
ويحـــوي  قريبـــا،  فيـــه  البـــدء  يتـــم 
المشـــروع وحـــدات مخصصـــة لذوي 
االحتياجات الخاصة فضا عن كونه 

أحد أفراد القرية.

الدمستاني معاق وينتظر بيًتا منذ 12 عاًما
ليلى مال اهلل
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علي الفردان

ــكار ــز االبتـ ــي تحفيـ ــاون فـ ــبل التعـ ــث سـ ــات لبحـ تفاهمـ

“البرنامج اإلنمائي” و“BIBF” يدعمان التنمية المستدامة

وقـــع كل مـــن برنامـــج األمـــم المتحدة 
البحريـــن  ومعهـــد   ”UNDP“ اإلنمائـــي 
 ”BIBF“ للدراســـات المصرفية والمالية
مذكرة تفاهم لبحث ســـبل التعاون في 
تحفيـــز االبتكار ودعم أهـــداف التنمية 

المستدامة في البحرين وخارجها.
المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  وســـيقدم 
اإلنمائـــي الدعم الفني وتنمية القدرات 

من خالل مشـــاركة المعرفة والمهارات 
التخصصيـــة للمعهد مع االســـتفادة من 
بينمـــا  للمؤسســـة.  الدوليـــة  الخبـــرات 
ســـيقوم المعهد بإشـــراك برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي فـــي المبادرات التي 
تهـــدف إلـــى دعـــم التنـــوع مـــن خـــالل 
برامـــج مجلـــس اإلدارة، بمـــا فـــي ذلك 
معايير االختيار والدورات التدريبية. 

و أّكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد البحريـــن 
 ،”BIBF“ للدراسات المصرفية والمالية
أحمد الشيخ، على أن هذا التعاون يعد 
خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وقطـــاع 
فـــي  الهـــام  لدورهـــا  وذلـــك  التعليـــم، 
تحقيق هـــذه األهداف. وأضاف “يولي 
المعهـــد اهتمامًا كبيرًا بترســـيخ مبادئ 

التنمية المستدامة وتعزيزها”. 
وقـــال الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج األمم 
المملكـــة،  فـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
ســـتيفانو بتيناتـــو “إننـــا ســـعداء بهـــذه 
مـــع  تعـــاوٍن  إلـــى  ونتطلـــع  االتفاقيـــة 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية 
والماليـــة، ليـــس فقـــط لتعزيـــز أهداف 

التنمية المستدامة”.

المنامة - بيت األمم المتحدة

المنامة - بورصة البحرين

 5 أسهم تدعم 
صعود بورصة البحرين

لــبــورصــة البحرين  الــعــام  الــمــؤشــر  ارتــفــع 
أمس، وذلك بالتزامن مع نمو 5 أسهم من 
الــقــيــاديــات، وكــان فــي صــدارتــهــم صعود 
البحرين،   - الُمتحد  األهــلــي  البنك  سهم 
السوق،  لبيانات  ووفًقا   .%  1.28 بنسبة 
فقد زاد المؤشر بنسبة 0.81 %، بما ُيعادل 
 1493.98 لمستوى  ليصل  نقطة   11.93
نقطة في جلسة   1482.04 ُمقابل  نقطة، 
 2.95 تــداول  البورصة  وشهدت  الثالثاء. 

مليون سهم، بقيمة 1.03 مليون دينار.

المنامة - مجموعة البركة

أكدت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف 
علـــى تصنيفات العملـــة األجنبيـــة الحالية 
“BBB- / A3” وتصنيـــف العملـــة المحليـــة 
الدولـــي  المســـتوى  علـــى   ”BBB / A2“
الممنوحـــة لبنـــك البركـــة الجزائر)“البنك”(. 
وفي الوقت نفســـه، تم أيًضا الحفاظ على 
 A+“ التصنيـــف على النطاق الوطنـــي عند

النظـــرة  أن  الوكالـــة  A1 /”. وذكـــر تقريـــر 
المســـتقبلية للتصنيفات المخصصة للبنك 
ال تـــزال “مســـتقرة”. كمـــا تـــم رفـــع درجـــة 
المضـــارب للبنـــك لتصل إلـــى النطاق “-71

75” من “66 70-”. 
 تأّســـس بنـــك البركـــة الجزائـــر فـــي العـــام 
وخدمـــات  منتجـــات  ويقـــّدم   .1991
مصرفيـــة تجاريـــة للعمـــالء فـــي الجزائر، 
وهـــو أحـــد البنـــوك اإلســـالمية الرائدة في 

البـــالد. والبنـــك هو وحـــدة مصرفية تابعة 
لمجموعة مصرفية إســـالمية رائدة تتخذ 
مـــن البحريـــن مقـــّرًا لهـــا، وهـــي مجموعـــة 
البركـــة المصرفيـــة، والتـــي تمتلـــك حصـــة 
أغلبيـــة في البنك بنســـبة 55.65 %. بينما 
يحتفـــظ بنـــك الفالحـــة والتنميـــة الريفية 
)“BADR”( الحكومـــي ببقية أســـهم البنك. 
وقد أشـــارت الوكالة إلـــى أّن المكانة التي 
تتمتـــع بها المجموعة وانتشـــارها الواســـع 

منحتهـــا  التـــي  للتصنيفـــات  داعمـــًا  ُتعـــدُّ 
الوكالة لبنك البركة الجزائر. 

فيما يتعلق بتصنيف درجة المضارب، ذكر 
تقريـــر الوكالة أّنـــه تمت مراجعـــة الدرجة 
المضـــارب لبنك البركـــة الجزائر لتصل إلى 
نطاق “ 75-71 “ من “ 70-66 “، مّما يعكس 
يتـــّم  حيـــث  مناســـبة،  ائتمانيـــة  معاييـــر 
تحديـــد وحماية حقـــوق مختلف أصحاب 

المصلحة بشكل كاف. 

وقـــال الرئيس التنفيـــذي لمجموعة البركة 
بنـــك  إدارة  مجلـــس  ورئيـــس  المصرفيـــة 
البركة الجزائر، عدنان يوســـف، إّن “إعادة 
التأكيـــد علـــى التصنيفـــات هـــو دعـــم آخر 
لـــأداء المتنامـــي لبنـــك البركـــة الجزائـــر. 
وقد أظهر تقييم الوكالة لدرجة المضارب 
اإلجماليـــة للبنـــك التحســـن الملحـــوظ في 
جـــودة مديـــر األصـــول، وإطـــار الحوكمـــة 
والحوكمـــة الشـــرعية للبنـــك. وهذا يشـــير 

إلـــى المعاييـــر القويـــة التـــي يتبعهـــا البنك 
حوكمـــة  ممارســـات  مـــن  والمســـتمدة 
القويـــة  الشـــرعية  والحوكمـــة  الشـــركات 

لمجموعة البركة المصرفية”.

فـــاز “بنـــك ABC”، بلقب “بنـــك العام في 
البحرين” أثناء حفل توزيع جوائز مجلة 
“ذا بانكـــر” المرموقـــة التابعـــة لمجموعة 
والتـــي  العالميـــة،  تايمـــز  فاينانشـــال 
تهـــدف إلى االحتفـــاء باإلبـــداع والتميز 
فـــي القطـــاع المصرفـــي على المســـتوى 

العالمي.
وجـــرى اإلعـــالن عـــن فـــوز البنـــك بهـــذه 

الجائـــزة المرموقـــة خـــالل حفـــل خاص 
أقيـــم هذا العـــام على منصـــة افتراضية 
بســـبب الظـــروف التي فرضتهـــا جائحة 

كوفيد - 19. 
وُتجري المجلة تقييمًا شامالً للبنوك من 
حوالـــي 150 دولـــة بناًء علـــى مجموعة 
شـــاملة مـــن المعايير المعتمـــدة، كاألداء 
المالـــي، وتطبيـــق التكنولوجيـــا، وتعزيز 
االبتكار، واالســـتجابة لتداعيات جائحة 

كوفيد19-. واستغرقت عملية التحكيم 
الصارمة التي أشرفت عليها لجنة مؤلفة 
مـــن كبار محـــرري صحيفة “فاينانشـــال 
تايمـــز” أكثـــر مـــن 5 أشـــهر، مـــا يجعـــل 
هـــذه الجائزة من أهـــم الجوائز وأكثرها 
مصداقيـــة في القطاع المصرفي. وهذه 
هـــي المرة الثانية التي يفـــوز فيها “بنك 
ABC” بهذه الجائزة، بعد أن ســـبق وفاز 

بها أيضًا في العام 2017. 

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
بنـــك ABC، الصديـــق عمـــر الكبيـــر “إننا 
بهـــذه  مجـــددًا  بفوزنـــا  للغايـــة  ســـعداء 
مـــن  الرغـــم  علـــى  المرموقـــة،  الجائـــزة 
األزمـــة الخانقـــة التـــي تعصـــف بعالمنـــا 
نتيجـــة تفشـــي جائحة كوفيـــد - 19. إذ 
 ،ABC إن الرؤيـــة التـــي ينتهجهـــا بنـــك
والتزامه الدائم تجاه مســـاهميه وجميع 
األطـــراف المعنيـــة، وريادتـــه في مجال 

التحـــول الرقمـــي، كل ذلـــك مكنـــه مـــن 
مواصلة النمو والصمود خالل هذا العام 
االســـتثنائي المليء بالتحديات. وليس 
أدل علـــى ذلـــك من هـــذه الجائـــزة التي 
تأتـــي اليـــوم لتؤكـــد ما ســـبق وشـــهد به 
نظراؤنـــا في القطاع ووكاالت التصنيف 

العالمية ”. 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مجلـــة ذا بانكر 
لعـــام  الجوائـــز  توزيـــع  حفـــل  أقامـــت 

 2 فـــي  افتراضيـــة  علـــى منصـــة   2020
ديســـمبر 2020، وحضره كبار الرؤســـاء 
القطـــاع  فـــي  التنفيذييـــن  والمديريـــن 

المصرفي من جميع أنحاء العالم.

أكدت “ديار المحرق”، أن معدل بناء وتطوير مشــاريع المخطط الرئيس لم يتأثر كثيًرا نظير كوفيد - 19، إذ تبنت الشــركة نهًجا أكثر ابتكاًرا 
ومرونة للحفاظ على استدامة أعمالها في المشروع. 

جـــاء ذلك خالل جلســـة إعالميـــة وجولـــة ميدانية 
حصريـــة نظمتهـــا الشـــركة لنخبـــة مـــن اإلعالمييـــن 
والمؤثريـــن على وســـائل التواصـــل االجتماعي في 
مختلـــف أنحـــاء “ديـــار المحـــرق”، أمـــس األربعـــاء، 
والتـــي تـــم خاللهـــا اتخاذ كافـــة إجراءات الســـالمة 

والتدابير الوقائية لضمان سالمة الحضور. 
وكشـــفت الشـــركة خالل الجولة عن آخـــر تطورات 
ومســـتجدات مشـــاريع المدينـــة المختلفـــة أبرزهـــا: 
“النســـيم”، “البـــارح”، “تاي مـــارت”، “ســـوق البراحة”، 
“جيـــوان” و “حديقـــة الديـــار”، إذ تم تحقيـــق تقدًما 
ملحوًظا في نســـبة اإلنجاز على الرغم من تأثيرات 
الممارســـات  مختلـــف  علـــى  العالميـــة  الجائحـــة 

واألنشطة. 
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد العمادي، في 
مقدمة مستقبلي الضيوف في مكتب مبيعات “ديار 
المحـــرق”، إذ اســـتعرض آخر مســـتجدات المخطط 

الرئيـــس، وتـــال ذلـــك زيـــارة ميدانية ألبرز مشـــاريع 
“ديار المحرق” للتعرف عليها من قرب. 

وقـــال العمـــادي “لقـــد واجهنا عـــدة تحديـــات جراء 
جائحـــة كوفيـــد - 19 إال أننـــا بفضـــل هللا ســـبحانه 
فقـــد بذلنا قصارى جهدنا لتســـخير جميع اإلمكانات 
المتوفـــرة لدينـــا لتســـهيل الصعوبات وذلـــك حرًصا 
منـــا على اســـتمرارية األعمال واســـتكمال مشـــاريع 
المخطـــط الرئيســـي فـــي الوقـــت المحـــدد. وبالنظر 
للظـــروف التي شـــهدناها خالل العام الجـــاري، فإننا 
فخورين بمعدل ســـير أعمال البناء والتشييد كونها 
لـــم تتخلف كثيـــًرا عن الجـــدول الزمنـــي الموضوع 
ســـابًقا. ومع بدء عـــودة الحياة تدريجًيـــا لطبيعتها، 
بعـــزم،  بدأنـــاه  مـــا  ُقدًمـــا الســـتكمال  نتطلـــع  فإننـــا 
ومواصلـــة رحلة البنـــاء والتطوير بـ”ديـــار المحرق” 
واالســـتمرار بتنميـــة مســـيرتها المليئـــة باإلنجازات 

الُمشرفة”. 

وكشـــف العمـــادي “بـــأن تكلفـــة المرحلـــة الثانية من 
البارح ســـتصل الـــى 8 مليون دينـــار بحريني وتبدأ 
العام المقبل وتســـتغرق 18 شهر تقريبا وتستوعب 
شـــرائح أوســـع من المجتمع البحرينـــي والخليحي.
المتوقـــع  مـــن  فانـــه  التايلنـــدي  للســـوق  وبالنســـبة 
افتتاحـــه مـــع بدايـــة علـــم 2021 ويتكـــون من 135 
محال وتكلفته تصل الى 7 مليون  دينار بحريني”. 
واطلـــع الـــزوار خـــالل الجولـــة على موقع مشـــروع 
“جيـــوان” الـــذي تـــم اإلعـــالن مؤخـــًرا عـــن اكتمـــال 
المرحلـــة األولـــى منه بنســـبة 100 % وبدء عمليات 
التســـليم للُمالك من شـــهر نوفمبر الماضي من العام 
الجـــاري، كما اكتملت المرحلة الثانية بنســـبة 98 % 
مع بـــدء عملية تســـليم الفلل. أما بالنســـبة للمرحلة 
الثالثة للمشـــروع، فقد اكتملت بنســـبة 69 %، ومن 
المتوقع إتمام جميع األعمال فيها في مايو 2021. 
وشـــملت الجولة الميدانية مشروع “سوق البراحة”، 

ويعّد أحد أهم األســـواق المخصصة لبيع المنتجات 
الشـــعبية بمرافق حديثة ووحدات جاهزة للتأجير. 
كما تم الكشـــف أيًضا عن مشـــروع “حديقـــة الديار” 
الـــذي تم إنجـــازه بالكامـــل وتبلغ إجمالي مســـاحته 
32,800 متـــر مربـــع، ومـــن المزمـــع افتتاحـــه قريًبا. 
ســـتضم الحديقـــة العديـــد مـــن المرافـــق المتنوعـــة 
والمالئمـــة لمختلف الفئـــات العمرية وتوفر أكثر من 
200 موقـــف للســـيارات. وتشـــرف “ديـــار المحـــرق” 

“البـــارح”  بمشـــروع  العمـــل  اســـتكمال  علـــى  حالًيـــا 
الســـكني، إذ بدأ تسليم فلل المرحلة األولى وسيتم 
تدشين المرحلة الثانية في 2021. وتتولى الشركة 
أيًضـــا تنفيذ مشـــروع “النســـيم”، الذي يمتـــاز بكونه 
مجتمًعـــا ســـكنًيا قائًما بذاته يقع على مســـاحة تبلغ 
328,000 متـــر مربـــع، بينما ُيعد ســـوق “تاي مارت” 
أول وجهة تســـوق مســـتلهمة من الطابـــع التايلندي 

في المنطقة.

عدنان يوسف

الصديق عمر الكبير

ـــرة... ورفــــــع درجــــــة الـــمـــضـــارب لــلــبــنــك ـــق ـــت ــس ــرة مـ ــظـ ــع نـ ــ م

مـــــن “ذا بـانـكـــــــر” تقــديـــــــًرا الستــراتيجيتــــــــه القــويـــــــة للنمــــــو

رغـــم تأثيـــرات “كورونـــا” وأثنـــاء جولـــة لإلعالمييـــن

“اإلسالمية الدولية” تؤكد التصنيف االئتماني لـ“البركة الجزائر”

“ABC” يفــوز بلقـب “بنـك العـام فـي البحـريـن”

“ديار المحرق” تكشف آخر تطورات مشاريع المخطط الرئيس

“سوليـدرتــي” تعيــن مستشــاريــن لالندمــاج مــع “تــآزر”
تســـتمر شركة “ســـوليدرتي” البحرين في 
المضـــي قدمـــا نحـــو صفقـــة اندمـــاج مـــع 
“تآزر” لتكـــون ثاني عملية كبرى لتوســـيع 
الشـــركة بعـــد االســـتحواذ علـــى الشـــركة 

“االهلية” للتأمين قبل عدة سنوات.
وأفصحـــت “ســـولديرتي” عـــن تطـــورات 
جديـــدة فيمـــا يتعلـــق بعملية االســـتحواذ 
لمســـاهميها، إذ أبلغت مســـاهمي الشـــركة 

بأنها عينت عددا من المستشارين لأمور 
الماليـــة والقانونيـــة واالكتواريـــة لبحـــث 
اإلجـــراءات  وفـــق  االســـتحواذ  عمليـــة 

المتبعة في هذا السياق.
وكشفت الشركة عن تعيين شركة “كي بي 
ام جـــي فخرو” مستشـــارا ماليا، و”حســـن 
قانونيـــا  مستشـــارا  ومشـــاركيه”  رضـــي 
 Lux actuaries & consultants“ وشركة
FZCO مستشـــارا اكتواريـــا وذلـــك لتولي 
مهـــام إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة علـــى 

عمليـــة الدمج المقترح مع “تآزر”.  وأكدت 
الشركة أن عملية الدمج المقترحة تعتمد 
على موافقة الطرفين على نسبة مقايضة 
متفـــق عليها بصـــورة متبادلـــة، باإلضافة 
إلـــى موافقـــة المســـاهمين، كمـــا وتخضـــع 

أيضـــا لموافقة مصـــرف البحرين المركزي 
والجهات الرقابية ذات العالقة.

وأوضحـــت الشـــركة أنه ســـيتم اإلفصاح 
عن معلومات جوهرية أخرى في الوقت 
الدمـــج  هـــذا  تطـــورات  عـــن  المناســـب 

المقترح وفقا لقانون الشركات التجارية، 
اإلفصـــاح  ومعاييـــر  لمتطلبـــات  ووفقـــا 
مصـــرف  قبـــل  مـــن  الصادريـــن  والنشـــر 
الشـــركات  وقانـــون  المركـــزي  البحريـــن 
التجاريـــة. وفـــي نوفمبر الماضـــي، وافق 
للتأميـــن  “تـــآزر”  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
بصورة مبدئيـــة على خطاب النوايا الذي 
قدمته “ســـوليدرتي” لدمـــج عملياتها في 
البحرين مع “تآزر”. وكانت “ســـولديرتي” 
أرســـلت في 25 اكتوبـــر الماضي، خطاب 

النوايـــا بشـــأن عمليـــة دمـــج عملياتها مع 
“تآزر”، حيث إن الدمج المقترح سيتضمن 
فقط العمليات الخاصة بالبحرين لشـــركة 
تـــآزر )األصول والمســـؤوليات القانونية(، 
كمـــا سيشـــمل خصوًصـــا بعـــض األصـــول 
واالســـتثمارات المتعلقـــة بهـــذه العمليات 
الموجودة خارج المملكة. وســـتتم عملية 
الدمـــج عبـــر إصـــدار أســـهم عاديـــة فـــي 
“سوليدرتي” بنسب مقايضة متفق عليها 

بصورة متبادلة.

ـا   “كـي بـي أم جـي” مستشـاًرا مالّيً
ا و“حسن رضي” قانونّيً

ABC المنامة - بنك

هبة محسن من المحرق

الشركة تطلع اإلعالميين على مشاريعها



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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القيد: 131960   -  التاريخ: 2020-11-29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة السجل

إعالن رقم )111( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
مالــك شــركة شــاه جالل لألبــواب الجرارة ش.ش.و المســجلة بموجــب القيد رقم 
إلــى شــركة ذات  131960، طالبــا تحويــل الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار، بين كل من:
SHAH JALAL SIRAJUL SIRAJUL ISLAM.1

FARUK EDRIS MIAH MIAH.2
JAEAD OHID BAPARI BAPARI.3

 

القيد: 76482    -    التاريخ :2020/12/01 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم )000( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة غليديا لخدمات المواقع  ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم 
2-76482 ، طالبين حل الشركة وتحويلها  إلى كفرع في المؤسسة فردية المسماة 
دبليــو دياليتــس للشــوكوالتة والمســجلة تحت القيــد رقــم 120477 ومملوكة من 
الســيد مهــا ســلمان مهنا المهنا الدوســري وتعيين الســادة مها ســلمان مهنــا المهنا 
الدوســري للقيام باجراءات التحويل. لتصبح تحت اســم تجاري غليديا لخدمات 
المواقــع . فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى االدارة المذكــورة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تارخ نشر هذا االعالن.

تاريخ :2020/2/4
)CR2020- 19420( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم ٕالينــا المعلــن ادنــاه : ســكينه ياســين جاســم مهــدي بطلــب تحويــل المحــل 
التجــاري التالــي ٕالــى عبدهللا عبدالرضا عبود جاســم البحرانــي فعلى كل من لديه 
ٔاي اعتــراض قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري رقم القيد   
صالون سحر الرجال للحالقة    1-46791
صالون سحر الرجال للحالقة     2-46791

تاريخ الطلب: 2020/11/30 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020- 166868  (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة المرحــوم / الســيد مهــدي كاظــم ســلمان كاظــم بطلــب تحويــل 
المحالت التجارية التالية إلى السيد/السيدة : السيد  صالح مهدي كاظم سلمان
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 رقم القيد   
ذي سويت كورنر كافيه    6-15879

تاريخ الطلب: 2020/11/30 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2020- 168058  (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا فتحيــه احمــد عبدهللا احمد الشــتر ال اســود بطلب تحويــل المحالت 
التجارية التالية إلى السيد/السيدة : ابراهيم احمد عبدهللا الشتر ال اسود

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 رقم القيد   
دلمون للكمبيوتر    1-112783

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية
شركة فيزارا انترناشيونال ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد / هرشــاران كولديــب قابــل ســتنى باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة 
شــركة فيــزارا انترناشــيونال ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســٔيوليه محــدوده 
بموجب القيد رقم 128923-1 طالبا ٕاشــهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

hgقيد: ٧٦٤١١   -   التاريخ: ١-١٢-٢٠٢٠
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 0000 لسنة 2020
 بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة

انتيغرياشن سيرفيسيز اند تكنولوجيز القابضة

بٔانــه قــد تقــدم  بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة  تعلــن ٕادارة التســجيل 
ٕاليها اصحاب شــركة انتيغرياشــن سيرفيســيز اند تكنولوجيز القابضة المســجلة 

بموجب القيد رقم ٧٦٤١١،  بطالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة انتيغرياشن سيرفيسيز اند تكنولوجيز القابضة

الى: شركة انتيغرياشن سيرفيسيز اند تكنولوجيز ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تاريخ: ١٢/١/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
١٦٧٦٩٥ - CR2020 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينا المعلن أدناه بطلب اســم التجــاري، فعلى كل من لديه أي 
اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

قيد رقم: ٥٧٣٧٥-1
اسم التاجر: عبدالجليل احمد علي المطوع

االسم التجاري الحالي: مركز عجيب للتخفيضات
االسم التجاري المطلوب: محالت عجيب للتخفيضات

الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 - العدد 4433 08



Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.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 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  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 

Just cup cake 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35135500  or  AHMED.LAWRY@GMAIL.COM 

MAZYON PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39639797  or  maraseel.off@gmail.com 

WADI ALSALAM GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39439498  or  ABO.SAJJAD@HOTMAIL.COM 

DARNA VEGETABLES & FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322775 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

ABDULLA ALI ABDULLA FAREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17676468  or  ABDU2000@BATELCO.COM.BH 

Zamil Trade and Services 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF PLANNING & DESIGN 
 suitably qualified applicants can contact

 39628320  or  BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  info.cozydecor@gmail.com 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PEST CONTROL WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17643606  or  AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

CENTRAL CAFE AND RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17263271  or  CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

YOUSIF NIMA MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115611  or  ZAINABALIMOHAMEDAHMED@GMAIL.COM 

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39555002  or  JOUBAR.BH@GMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

BROSTED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

Shabab albusaiteen market 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

ATHENS SUPER MARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17261222  or  CHARLESALUKKA@GMAIL.COM 

ALAAREDAH TRADING & LEATHERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39909939  or  TAHRANCARPET@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

AL JAREEDHA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36789277  or  MUNAALKHAJA1@GMAIL.COM 

Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C 
Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

TEA JUNCTION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

Brothers cargo 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 39460089  or  WEDAD.HABIB.ABDULLA@GMAIL.COM 

SKY COMPUTERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33551766  or  Skybhcomputer@gmail.com 

HEATED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36669292  or  oldmaaaan@hotmail.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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

Naya beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33005350  or  nayasaloon04@gmail.com 

ARABIAN EXPRESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37393035  or  UMALI7UBBALI@GMAIL.COM 

ACACIA BEAUTY CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36006991  or  JAFFER.MOOSA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39272791  or  RAWANS17@YAHOO.COM 

MOON STAR CLEANING CONSTRUCTION CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 16199376  or  MOONSTARC.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17681066  or  INDUSBAHRAIN@GMAIL.COM 

Kodavari restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17333545  or  JALGHAWI@GMAIL.COM 

GOLDEN HAND CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36723677  or  GOLDENHAND.BH@GMAIL.COM 

Silver hand carpentry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36723677  or  GOLDENHAND.BH@GMAIL.COM 

Bab alridha markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992587  or  MR.ALGHANAMI@HOTMAIL.COM 

NEW GREEN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36760055  or  MIAN33859525@GMAIL.COM 

Ali Abdulla Ali Malalla Contracting Co.Spc 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

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

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Kazoza Restaurant & Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(ICE-CREAM) 
 suitably qualified applicants can contact

 34446843  or  ABTAHA@BONYANLIMITLESS.COM 

NEW SUNLIGHT GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33516978  or  CHJAVED973@GMAIL.COM 

FARHAT AFZA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39604949  or  MALIK_ST84@YAHOO.IT 

DanOwa Sofi Tech w l l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 17643371  or  DANOWAGROUP@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

ALHAMMALI EVENTS ORGANIZATION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33555166  or  ALH312321@GMAIL.COM 

UNIVERSAL NEON CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13105585  or  VENKATUV1995@GMAIL.COM 

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

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

WAVES Sound for Cars Accessories Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17794697  or  SOUNDWAVESBH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33921167  or  SANSAFTRADING@GMAIL.COM 

Al Baz Technical Services SPC owned by Munir Ahmad 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 39153232  or  ALBAZ.BAH@GMAIL.COM 

Living In Wonderland W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33488881  or  INFO@LIWONDERLAND.COM 

SILGA,  S.L. (Foreign Company Branch) 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17252929  or  J.A.CRESPO@SILGA.ES 

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

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

Bora Bora Restaurant S.P.C Owned by Faisal Abdulla Hasan Isa Alj 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BOUNTIFUL MULTIPLEX AUDITING SOLUTIONS AND CONSULTANCY CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17664926  or  SHEHINSHA@GMAIL.COM 

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

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66981730  or  R.FERNANDEZ@ARANER.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255980  or  ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM 

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 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

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

BRITISH LINE FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39290005  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

NOOR ALEYON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

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

Healthy Calorie delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33358885  or  info@harvard.com.bh 

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 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

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 

DIAMOND SHINE CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35607784  or  shahwaqas8@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36292663  or  admin@zinc-bh.com 

BALJIT SERVICES AND AC REPAIRING S.P.C. Owned by BALJIT SINGH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35101234  or  SINGH72045@GMAIL.COM 

SKY BLUE MOON Construction of Floating structures S.P.C Co. Owne 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_1428@YAHOO.COM 

INSPIRAGO REAL ESTATE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33434525  or  M_HASSAN81@HOTMAIL.COM 

ZAHIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C OWNED BY ZIAUL ISLAM INTERIOR D 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36690268  or  IZIAUL599@GMAIL.COM 

RED CROISSANT CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact
 36632263  or  ALAWEYAT@GMAIL.COM 

Danat Dareen 2 Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616667  or  FADHELZAYER@GMAIL.COM 

THAQEB  CONSULTING & TRAINING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

ASPANGJ manufacturing CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39993879  or  MIKESPENJIAN@GMAIL.COM 

Al Maqsad Contracting and General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17325339  or  ENGAMR332@GMAIL.COM 

ABUDAUD TECHNICAL SERVICES CO S.P.C OWNED BY PERVAIZ MASIH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36666104  or  budaudbattie@gmail.com 

BISFAWI INDO BAHRAIN CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33862221  or  USMANBAH46@GMAIL.COM 

AKRAM MOBILE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33502876  or  AKRAM150470@GMAIL.COM 

ARCHE DECORATION S.P.C Owned by MOHAMED WAEL EL HAJJ 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 38476213  or  WAELLHAJJ@GMAIL.COM 

RAJ BHOJ RESTAURANT AND CATERING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36450005  or  TEACHEER12@GMAIL.COM 

HUSNAIN ASLAM FOR MACHINERY AND EQUIPMENT BAHRAINI PARTNERSHIP C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33436364  or  RJANI55555@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN JASSIM ATEEQ /  DARB ALZAMN 10863 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36663252  or  ABDULRAHMANATEEQ79@GMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  jaradahfishingnet@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 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

  RIGGER 
 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

  LIGHT VEHICLE 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 

PENNE NAPOLI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

Wadi AlSalam Plastic Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17274030  or  HASSAN@WADIALSALAM.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 

MELYAA ACCOUNTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17541400  or  AMALSAYED11@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 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

Charcoal Gourmet Burger Snack 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

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

ALI ABDULHUSAIN ISA AHMED / ZUBARAH / 7423 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39669117  or  EDRISIGROUP@GMAIL.COM 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

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

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

KHALIL ALI AKBAR LARI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311178  or  anisa@larigroup.com.bh 

Kooheji Jewellery S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (PURCHASING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17530411  or  ISHAQ@KOOHEJI.NET 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM 

ALNIMAH FOODSTUFF CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292393  or  ALWALIOFC@HOTMAIL.COM 

RASHID ABDULQADER ALROWAIE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17326332  or  ROWAI@HOTMAIL.COM 

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

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

TOWER MARKETING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742427  or  alburj@batelco.com.bh 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JEWELLERY ENAMELLING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.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 

AL AHLAM ALUMNIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

INTELLEX INFORMATION TECHNOLOGY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17896666  or  ALI@INTELLEX-IT.COM 

OMAIMA ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36449388  or  BAHCDA2011@GMAIL.COM 

RAJAB RESTAUANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39097220  or  RAJAB1954@YAHOO.COM 

WASILAH FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17773857  or  BATOOLSAYEDALI52@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 

AL MANAMA CENTRE FOR HIRING HEAVY MACHINERY 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17550011  or  azizbr@gmail.com 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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 

MARMAR ELECTRONIC REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684000  or  M.NAJAF@LIVE.COM 

AL HILAL DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 36666212  or  BENTALDEERA@HOTMAIL.COM 

ALBAKOORA ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39644577  or  hassan.abdulla1964@gmail.com 

Naigat foundation for modern buildings completion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255335  or  adelalmudawib@hotmail.com 

Kottaram restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39412355  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

Golden Oasis Visitor Assistance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

AL NAJAH CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268333  or  aaziz020@gmail.com 

AMBIANCE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660440  or  KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM 

NOOR ALJINAN SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 38889558  or  Mmarhoon70@gmail.com 

EBRAHIM AL AALI CONTRATING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644121  or  a.yaoob75@gmail.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691527  or  alkhalifa.hisham@gmail.com 

RANOOSH GOURMET 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36734343  or  RANOOSH.TEN@GMAIL.COM 

ALMALLAS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39461267  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

CAPITAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

 17292323  or  CAPITALBAHRAIN@GMAIL.COM 

MUNICH CONSTRUCTION EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39477811  or  MUNICHCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

ABU SALAH GATE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

BUTALAL FOODSTUFF IMPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39625000  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

SAAR COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39699702  or  A.BUYOUSIF@HOTMAIL.COM 

2022 gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 36161323  or  SABREYA_1967@HOTMAIL.COM 

MANILA BUILDING MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17281154  or  manilacontracting@gmail.com 

ALSANAFER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39470757  or  info@awtadi.com 

AL AMEED TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17277750  or  ALDALYAH@HOTMAIL.COM 

FLAG PIRAT FOR FIXING FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

IRIDIUM COMMUNICATIONS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 39699443  or  IRIDIUMCO@GMAIL.COM 

Dar alsaada for food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17443799  or  alsaadaplstic123@gmail.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

CITY DILU JEWELLERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17210066  or  gaurav_sagar@hotmail.com 

MUHBIYAN PAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17714710  or  MUHEBYIANGROCERY@GMAIL.COM 

BABY LIVE CHILDRENS EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39874483  or  KH.ALJABRY@HOTMAIL.COM 

SOUTHERN TOURISM COMPANY B S C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840461  or  s.antony@southerntourismbh.com 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

Almotamad gate contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656905  or  almotamad2020@GMAIL.COM 

NOOR AL EYMAN AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17442629  or  AXSOO1991@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

A N B MANAGEMENT CONSULTANCY CO.BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33249930  or  AZHARKHAN7301@GMAIL.COM 

NADHAM ALDEEN CLOAKS TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33117280  or  SHAHINABANO1955@GMAIL.COM 

SEDAIF FOR FIBERGLASS AND PLASTIC FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39875247  or  SUDAIFFIBERGLASS@YAHOO.COM 

SKY - ZONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37353660  or  babaromar@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

RUFADA IRONING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33313137  or  NAJ2013NA@GMAIL.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

SAYED METAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39050100  or  ALIAHMEDNUSHKI@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM) - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 16632842  or  ziad.bouars@veolia.com 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

NASS SCAFFORM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

Abrar juice express 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39442151  or  AHMEDKUAIT@GMAIL.COM 

NEW SHAHAR BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17642485  or  VAYALAYI@GMAIL.COM 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

KAREEMAT AHAL AL BAIT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33332240  or  Sadadyi@gmail.com 

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

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

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C 
Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C 

has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17564855  or  FRAMALHEIRA@DALKIA.AE 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.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 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

ZARENAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 39542025  or  danger36336@hotmail.com 

Mahid services For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

FORSAN AL NAMOTHAGIA FOODS & CONSUMER PRODUCTS CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17004501  or  hk@forsan.com.sa 

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 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH  
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خطة مقبلة لخنق طهران.. وترامب يتمسك بمنع العودة لـ “النووي”

بايدن: لن نسمح إليران بالحصول على قنبلة ذرية

إيران تحدد “مرتبطين” باغتيال فخري زادة.. وتجهز “الرد”

فــي تصريــح خــاص لــه، أمــس األربعــاء، أكــد الرئيــس األميركــي المنتخــب جو 
بايدن، أن إدارته ترفض حصول إيران على قنبلة نووية، قائًل: إن آخر شــيء 

تريده الواليات المتحدة أن يعّج الشرق األوسط باألسلحة النووية.

تـــؤيـــد وضــع  وأضــــــاف أن ســيــاســتــه 
اتــفــاقــات إضــافــيــة تــعــزز الــقــيــود على 

برنامجي طهران النووي الصاروخي.
ــه مــــع صــحــيــفــة  ــثـ ــديـ وأشــــــــار فــــي حـ
ــى أن  “نــيــويــورك تــايــمــز” األمــيــركــيــة إل
العودة التفاق إيران النووي لن تكون 

سهلة.
يشار إلى أن بايدن من المقرر أن يتسلم 
منصبه في 20 يناير، يواجه عدًدا من 
التحديات التي باتت واضحة، وأهمها 
كيفية التعامل مع إيران، خصوًصا بعد 
اغتيال العالم النووي اإليراني محسن 

فخري زاده، قبل أيام في طهران.
وكان بايدن، قد أوضح سابًقا أن العودة 
إلى االتفاق النووي الذي انسحب منه 
ترامب هي أحد أهداف إدارته األولى 
في الشرق األوسط، واضًعا الشرط أن 

تفي إيران بالتزاماتها.

بايدن أن  الرغم من ذلك، أعلن  وعلى 
االتفاق يحتاج إلى تعديالت، كما أكد 

أنه ال يؤيد رفع العقوبات.
وقال: إن العودة إلى االتفاق ستكون 
المتابعة”،  لمفاوضات  انطالق  “نقطة 
ذلـــك  بـــعـــد  ســتــعــمــل  ــن  ــطـ ــنـ واشـ وإن 
الــنــووي  االتــفــاق  لتعزيز  الحلفاء  مــع 
األخــرى  القضايا  ومعالجة  وتــمــديــده 
ذات االهـــتـــمـــام. وكــتــب عــلــى مــوقــع 
سبتمبر  في  اإللكتروني  “ســـي.إن.إن” 
الماضي “إذا اختارت إيران المواجهة، 
عـــن مصالحنا  ــلــدفــاع  ل مــســتــعــد  ــا  فــأن

الحيوية وقواتنا”.
بــالــمــقــابــل، أوضــــح قــــادة إيـــــران بعد 
اغتيال فخري زاده، أن بقاء النظام هو 
على  حريصين  وكانوا  األول،  هدفهم 
تقلب  أن  يمكن  التي  المخاطرة  عــدم 
واستعادة  العقوبات  رفــع  في  آمالهم 

ــة الرئيس  الــصــفــقــة، بــعــد انــتــهــاء واليـ
ترامب. ومنذ اإلعالن عن فوز المرشح 
باالنتخابات  بايدن،  جو  الديمقراطي، 
ــات الــمــتــحــدة،  ــــواليــ ــاســيــة فـــي ال ــرئ ال
عن  المعبرة  اإليرانية  المواقف  توالت 
مــا قد  تغير  فــي  أمــل  بــبــوادر  تمنيات 
األميركية تجاه  اإلدارة  يطال سياسة 

طهران.
ــرانــي،  ــرب نــائــب الــرئــيــس اإلي فــقــد أعـ
إسحاق جهانغيري، عن “أمله بأن يرى 

المتحدة  الواليات  سياسة  في  تغييرا 
في  الــدولــيــة”،  بالمعاهدات  ــتــزام  واالل

إشارة إلى االتفاق النووي.
أن  يــرون  المراقبين  العديد من  أن  إال 
تعامل سيد البيت األبيض الجديد مع 
الملف اإليــرانــي لــن يــكــون ســهــال، كما 
اإلمساك  يتطلب  إذ  سريًعا،  يكون  لن 
فيه  خــطــوات  على  ــدام  واإلقــ بالملف 
ــم ال  ــهـ ــاًل عــــن أنـ ــت، فـــضـ ــوقــ ــ بـــعـــض ال
ــا مـــن قبل  ــذرًيـ يــتــوقــعــون تــغــيــيــًرا جـ
الــجــديــدة  اإلدارة  تــكــن  أيـــا  واشــنــطــن 

تجاه طهران. 
يذكر أن إيران وافقت في االتفاق مع 
الواليات المتحدة والدول الكبرى على 
الــنــووي  برنامجها  عــلــى  قــيــود  فـــرض 
مقابل تخفيف العقوبات. لكن الرئيس 
ــرامــب، انسحب  ــد ت ــال األمــيــركــي، دون
مــن االتــفــاق الــعــام 2018 واصــًفــا إيــاه 
من  الــعــديــد  يعالج  لــم  ــه  وأنـ بالسيئ، 
الــقــضــايــا، مــنــهــا الــصــواريــخ وزعــزعــة 

األمن.

أكد المتحدث باســم الحكومة اإليرانية، علي ربيعي، أمس األربعاء، أن وزارة 
األمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زاده.

إلى ذلك، قال ربيعي، إن “التحقيقات 
تــجــري  زاده  فــخــري  اغــتــيــال  حـــول 
إعــداد  الــجــوانــب، وسيتم  مــن جميع 
التحقيقات”،  انتهاء  بعد  الرد  طبيعة 
اإليــرانــيــة  األمـــن  “وزارة  أن  مــؤكــدا 
تــعــرفــت عــلــى أشـــخـــاص عــلــى صلة 
األشــخــاص  وحـــددت  زاده،  باغتيال 
ــذيـــن أحـــضـــروا الـــمـــعـــدات لــلــقــيــام  الـ
بعملية االغتيال”، وذلك حسب وكالة 

“تسنيم” اإليرانية.

وكان علي شمخاني، سكرتير مجلس 
ــن الــقــومــي اإليـــرانـــي، أعــلــن أن  األمــ
أجــهــزة الــمــخــابــرات اإليــرانــيــة كانت 
الــحــادث  وقـــوع  باحتمال  علم  على 
فخري  محسن  قتل  عملية  ومــكــان 
مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن  ولم  زاده. 
عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم 

اإليراني النووي البارز.
ــيــــس الــــــــوزراء  ــ ورفـــــــض مـــكـــتـــب رئ
ــلـــي بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ اإلسـ

وفي  االغتيال،  عملية  على  التعليق 
الــمــتــحــدة رفــضــت وزارة  ــات  ــواليـ الـ

الدفاع )البنتاغون( التعليق.
فخري  غربية  دول  وصفت  وطالما 

إلنتاج  ســري  برنامج  قائد  بأنه  زادة 
قنبلة ذرية، توقف عام 2003، وتتهم 
طهران  المتحدة  والواليات  إسرائيل 

بمحاولة إعادة تشغيله في السر.

واشنطن ـ وكاالت

طهران ـ وكاالت

جو بايدن

أبوظبي - وكاالت

الصقر”  “عين  االصطناعي  القمر  األربعاء، إطالق  أمس  اإلمــارات،  أعلنت 
الساحل  الواقعة على  “غيانا”  الفرنسية  المحطة  الفضاء، من  إلى  بنجاح 

الشمالي ألميركا الجنوبية، بواسطة الصاروخ “سويوز” الروسي.
وتم  ثانية،  و48  دقائق   8 مــدة  اإلطــالق  من  مراحل   3 أول  واستغرقت 
تنفيذها بواسطة المحركات المشتعلة بالوقود، أما المرحلة الرابعة فتمت 
عن طريق وحدة االرتفاع والتوجيه العلوي “FREGAT” لتوجيه القمر إلى 
مداره المنخفض المتزامن مع الشمس، وانفصل القمر عن الصاروخ بعد 
58 دقيقة من اإلطالق. ومّر “عين الصقر” بعدة مراحل حتى الوصول إلى 
مرحلة اإلطالق، حيث استغرق تصنيعه 5 سنوات، علما أن المشروع نفذه 
في  المسلحة  القوات  من  وطنية  وكفاءات  خبرات  يضم  إماراتي  فريق 

مجال إدارة المشاريع الضخمة وهندسة األنظمة العسكرية والفضائية.
وتم دمج خبراء وفنيين مواطنين وأجانب في مجال التصنيع الفضائي، 
مع نخبة من المهندسين اإلماراتيين الشباب، حسبما ذكرت وكالة األنباء 

اإلماراتية “وام”.

اإلمارات.. إطالق “عين الصقر” إلى الفضاء

باريس ـ أ ف ب

ــاســة الــفــرنــســيــة، أمــس  ــرئ قــالــت ال
لم تنفذ أي إجراءات  إنه  األربعاء، 
الفرنسية  الطريق  بموجب خارطة 
المقترحة لمساعدة لبنان على حل 
أزمــتــه الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، 
مشددة على أنه لن يتم تقديم دعم 
تشكيل  “حتى  للبنان  ــي  دول مالي 

حكومة”.
للمساعدات،  مؤتمر  انعقاد  وقبيل 
أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن 
الضغط  “ستواصل  العالمية  القوى 
لبنان،  في  السياسية”  الطبقة  على 
ــات الــضــروريــة  ــالحــ لــتــنــفــيــذ اإلصــ
للنهوض بالبلد من األزمة السياسية 
واالقتصادية الخانقة التي يمر بها، 

االنفجار  بعد  زادت  والــتــي 
وقــع في  الـــذي  الضخم 

ــأ بــــيــــروت فــي  ــرفــ مــ
أغسطس الماضي.

أجل  الثقة من  إلى  “تحتاج  وتابع: 
والثقة  المال،  إقــراض  أو  اقتراض 
لــيــســت مــــوجــــودة.. ســنــظــل هــكــذا 
مــا دامـــت ال تــوجــد حــكــومــة ذات 

مصداقية”.
واســتــطــرد بــالــقــول: “مـــا لــديــنــا من 
يــزداد  الوضع  بــأن  يفيد  معلومات 
أســوأ،  مشاكل  نحو  ويتجه  ســوءا 
وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق 
المصرف  حــســابــات  )فـــي  حقيقي 

المركزي(”.
ويرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــن الـــعـــام لــأمــم  ــ ــي ــرون واألمــ ــاكــ مــ
ــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس،  ال
جديدا  افتراضيا  دوليا  مؤتمرا 
مـــــن أجـــــــل “دعــــــــم الـــشـــعـــب 
من  أشهر   4 بعد  اللبناني”، 
ــار الـــمـــدمـــر في  ــجـ ــفـ االنـ

مرفأ بيروت.

فرنسا: لبنان لم يلتزم بـ”خارطة الطريق”

عواصم ـ وكاالت

توطينهم  فــي  تركيا  مساعي  فشل  بعد 
ــادت دفــعــات جــديــدة  ــيــجــان، عـ فــي أذرب
ــذيــن يــعــمــلــون لحساب  مــن الــمــرتــزقــة ال
أنــقــرة إلـــى األراضــــي الــســوريــة قادمين 
الحكومة  رفضت  حيث  أذربــيــجــان،  من 
كاراباخ،  ناغورني  في  إبقاءهم  األذريــة 
لحقوق  الــســوري  المرصد  أورد  مــا  وفــق 

اإلنسان، أمس األربعاء.
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن 
أكثر من 900 مسلح سوري موال لتركيا، 
عادوا إلى بالدهم بعد توقف القتال في 
شهدت  التي  كــارابــاخ،  ناغورني  منطقة 
وأذربــيــجــان،  أرمينيا  بين  مسلحا  نــزاعــا 
في دليل جديد على استمرار التدخالت 
ــرى،  ــ ــؤون الـــــدول األخـ ــ ــتــركــيــة فـــي شـ ال
لخدمة  آلخر  مكان  من  المرتزقة  ونقلها 

مصالحها.
الرحمن  عبد  رامــي  المرصد  مدير  وقــال 

إن المقاتلين العائدين، عادوا إلى مناطق 
الموالية  الفصائل  سيطرة  تحت  واقعة 
ألنقرة في شمال سوريا، من بينها عفرين 

والباب وجرابلس.
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وأكــد 
من  مسلحا   293 مقتل  بريطانيا،  ومقره 
أصل 2580 أرسلوا لدعم باكو في القتال.
ــان اتــفــاقــا  ــجـ ــيـ ووقـــعـــت أرمــيــنــيــا وأذربـ
روسية في  بوساطة  النار  إطــالق  لوقف 

في  القتال  من  أسابيع   6 بعد  نوفمبر،   9
نــاغــورنــي كـــارابـــاخ.  وبــمــوجــب االتــفــاق، 
تــســتــعــيــد أذربــــيــــجــــان ثـــــالث مــنــاطــق 
منذ  األرمـــن  االنفصاليون  عليها  سيطر 

التسعينيات.
المسلحين  مئات  بإرسال  تركيا  واُتهمت 
الــســوريــيــن لــلــقــتــال إلـــى جــانــب الــقــوات 
رغم  ليبيا،  في  فعلت  كما  األذربيجانية، 

نفي أنقرة ذلك.

أكثر من 900 مقاتل سوري يعودون إلى ديارهم من قره باغ

بعــد توقف النزاع المســلح فــي منطقة ناغورنــي كاراباخ
مرتزقة تركيا يعودون لسوريا.. أذربيجان لفظتهم

عواصم ـ وكاالت

ــعــاء،  األرب أمـــس  يمنية،  مــصــادر  أفــــادت 
بــوقــوع انــفــجــار بــمــخــازن أســلــحــة تابعة 
داخــل  االنــقــالبــيــة  الــحــوثــي  لميليشيات 

مطار صنعاء الدولي.
وقالت المصادر إن “مطار صنعاء الدولي 
أصبح ثكنة عسكرية لميليشيات الحوثي 

وحقل تجارب لأسلحة النوعية”.
الموالية  الحوثي  ميليشيات  وتــواصــل 
واستهداف  اليمن،  في  التصعيد  إليــران 
الــمــدنــيــيــن والــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة، حيث 
في  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة  قــالــت 
رسالة إلى مجلس األمن الدولي، إن هذه 
هجوم  عن  المسؤولة  هي  الميليشيات، 
صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات 
ــدة، وقـــع في  الــبــتــرولــيــة فـــي مــديــنــة جــ

الثالث والعشرين من نوفمبر.
الخاص  المبعوث  دان  آخـــر،  جــانــب  مــن 
اليمن،  إلى  المتحدة  لأمم  العام  لأمين 

مارتن غريفثس، جرائم القصف الحوثي 
محافظتي  في  مدنيين  استهدف  الــذي 
مدنيين  مقتل  إلى  وأدى  والحديدة  تعز 
غريفثس،  وقــال  ونــســاء.  أطــفــال  بينهم 
بما  الــمــدنــيــيــن،  مـــن  ــعــديــد  ال مــقــتــل  “إن 
يتضمن 11 طفالً حتى اآلن، في الحديدة 
القليلة  األيـــــام  فـــي  ــعــز  وت ــهــمــي  ــدري وال
هذه  ووصــف  مــفــزع”.  أمــر  لهو  الماضية 
الخسائر باألمر المفزع، قائال إن “القانون 
الـــنـــزاع بحماية  أطــــراف  يــلــزم  الـــدولـــي 

قــواعــد  ــهــا  ل الـــحـــروب  ــمــدنــيــيــن، وإن  ال
المبعوث األممي بمواصلة  أيضا”. وتعهد 
مساعيه “من أجل التوصل التفاق وقف 
إطالق نار شامل، ُيلزم األطراف بخفض 
على  الــمــخــاطــر  وتقليل  الــعــنــف  تصعيد 
اليمن”.  أنحاء  كافة  المدنيين في  أرواح 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  وأعلنت 
“يونيسف”، الثالثاء، مقتل 11 طفال يمنيا 
منفصلين  بهجومين  أيــام   3 غضون  في 

في محافظتي تعز والحديدة.

انفجار بمخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي

غريفثس يدين جرائم الميليشيات ويتعهد بالسعي لوقف التصعيد
انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء

دبي ـ العربية.نت

ــارزة  ــددت زعــيــمــة تــركــيــة بـ شــ
أكثر  منذ  القضبان  خلف  تقبع 
مــن 4 ســنــوات عــلــى أن حــزب 
“الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة” الــحــاكــم 
على حزب  الــقــضــاء  فــي  فشل 
المؤيد  الديمقراطي”  “الشعوب 
كـــانـــت تشغل  ــذي  ــ الـ ــراد،  ــأكــ ــ ل
المشاركة  الرئيسة  فيه منصب 
حين اعتقلها األمن التركي يوم 
الرئيس  مــع   2016 نوفمبر   4
المشارك األسبق للحزب، صالح 
الدين دميرتاش وقادة آخرين.

ــيــســة الــمــشــاركــة  ــرئ وقـــالـــت ال
الـــســـابـــقـــة لـــحـــزب “الـــشـــعـــوب 

ــي”، فـــيـــغـــن  ــ ــراطــ ــ ــ ــق ــ ــ ــم ــ ــ ــدي ــ ــ ال
يوكسكداغ، إن “الرئيس 

التركي رجب طيب 
ــان  أردوغـــــــــــــان كــ
حزبنا  إنهاء  يريد 

أن  يعتقد  وكـــان  كــلــي،  بشكل 
حــصــول ذلـــك ســهــل بــعــد زّجــنــا 
في السجون، لكن هذا األمر لم 

يتم”.
وأضافت في تصريحات أدلت 
محاميتها  عبر  سجنها  من  بها 
ــيــة.نــت”:  ــعــرب وخـــّصـــت بــهــا “ال
“لدى حزبنا هيكلية مؤسساتية 
ــدة جــمــاهــيــريــة، لــذلــك  ــاعــ ــ وق
نــحــصــل خـــــالل االنـــتـــخـــابـــات 
أصـــوات  مــن  10 و13 %  بــيــن 
استطعنا كسر  ولهذا  الناخبين، 
شـــوكـــة الـــحـــزب الـــحـــاكـــم في 
صيف  البرلمانية  االنــتــخــابــات 
حصلنا  حــيــن   2015 الـــعـــام 
وأفقدناه  مقعًدا   80 على 
التي  النيابية  األغلبية 
قبل  بــهــا  يتمتع  ــان  كـ

ذلك الحين”.

زعيمة تركية بارزة تهاجم أردوغان وحزبه
رام اهلل ـ أ ف ب

ــعــامــة لــلــشــؤون  أكــــد وزيــــر الــهــيــئــة ال
الشيخ،  حسين  الفلسطينية،  المدنية 
أكثر  إسرائيل  األربعاء، تحويل  أمس 
المستحقات  تشّكل  دوالر،  مليار  من 
ــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــضـــرائـــب، إلــى  ــمــال ال
حــســاب الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعد 
حوالي أسبوعين على عودة التنسيق 

األمني بين الجانبين.
ــه عبر  ــي مــنــشــور لـ ــشــيــخ فـ ــال ال ــ وقـ
ــر”: “الــحــكــومــة  ــتـ ــويـ حــســابــه عــلــى “تـ
المستحقات  كافة  تحّول  اإلسرائيلية 
المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب 
السلطة الفلسطينية والبالغة أكثر من 
“فرانس  نقلت  حسبما  دوالر”،  مليار 

الفلسطيني  الجانبان  وكــان  بــرس”. 
ــي، قــد أكـــدا في  ــيــل واإلســرائ

وقـــت ســابــق مــن الشهر 
ــاري، اســتــئــنــاف  ــ ــجـ ــ الـ
بعد  بينهما،  التنسيق 

“رســائــل  الفلسطيني  الــجــانــب  تلقي 
بكافة  إسرائيل  التزام  تؤكد  رسمية” 

االتفاقيات الموقعة بينهما.
في  حسابه  على  الشيخ  قــال  ووقتها 
التي  االتــصــاالت  ضــوء  “على  تويتر: 
التزام  بشأن  الرئيس،  سيادة  بها  قام 
معنا،  الموقعة  باالتفاقيات  إسرائيل 
ــا مــن رســائــل  ــ واســتــنــادا إلـــى مــا وردن
التزام  تؤكد  رسمية مكتوبة وشفوية 
العالقة  مسار  بذلك، سيعود  إسرائيل 

مع إسرائيل كما كان”.
الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  وذكــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة أن 
للعودة  مستعدة  الفلسطينية  “القيادة 
ــلـــى أســــاس  إلـــــى الـــمـــفـــاوضـــات عـ
حيث  من  أو  الدولية،  الشرعية 
بالتزام  أو  المفاوضات  انتهت 
ــل بـــاالتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــي ــ ــرائ إســ

الموقعة”.

إسرائيل تحول مليار دوالر للسلطة الفلسطينية

مصر: فتح معبر رفح 
3 أيام أسبوعيا

ــلـــطـــات الـــمـــصـــريـــة الــســمــاح  قــــــررت الـــسـ
الــحــدودي مع  رفــح  بــاســتــمــرار فتح معبر 
األسبوع،  في  أيام  ثلثة  لمدة  غزة  قطاع 
ديــســمــبــر، وفقا  مــن منتصف  ــدءا  بـ ــك  وذلـ
المصدر،  وفق  ذلــك،  يأتي  بالمعبر.  لمصدر 
طبقا لتنسيق جرى بين السلطات المصرية 
والسلطة الفلسطينية المتمثلة في سفارة 
فتح  يــعــاد  بمقتضاه  بــالــقــاهــرة،  فلسطين 
أسبوعيا  مــتــواصــل  بشكل  ــبــري  ال المعبر 
في  الفلسطينيين  المسافرين  جميع  لعبور 

كل االتجاهين.

من تشييع محسن فخري زاده

القاهرة ـ وكاالت
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سارقو التاريخ... سرقة كل شيء
عندمـــا قـــال رب العـــزة والجاللـــة في محكـــم كتابـــه العزيز “هللا 
أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته” فإنـــه أراد إرســـال رســـالة للعالمين 
وللناس بكل طوائفهم ومشـــاربهم بأنه اختار لهم أعظم األسباب 
واألجواء لكي يؤمنوا برســـالته، ولكي ال تكون للناس حجة على 
هللا بعـــد ذلـــك، وقـــد تحقق ذلك بفضـــل من هللا، وقـــد اختار هللا 
عز وجل صفوة البشـــر محمد بن عبدهللا العربي، عليه وعلى آله 
الطيبيـــن الطاهرين أفضل الصالة والســـالم، واختـــار القرآن بلغة 
عربية، واختار شـــعبا لكي يحمل الرســـالة وينشـــرها للعالمين، أي 
العرب، خاتم األعراق البشـــرية التي حملت أمانة نشر هذا الدين 

والدفاع عنه وإدخال البشرية إليه.
العثمانيـــون شـــعب ال يعـــرف أصـــل له، فتـــارة تتار وتـــارة قوقاز 
وثالثـــة مغول ورابعة ينســـبون إلـــى تركمان، وخامســـة أبناء عم 
للفـــرس، لكـــن الحقيقة أن ما يســـمى بالعثمانيين هـــم خليط من 
قبائل همجية ضمت كل ما ســـبق، وانضم لهم مشـــردون وكل ما 
يصادفونـــه أثنـــاء احتاللهـــم أي أرض يغتصبونهـــا، حتى وصلوا 
إلـــى األناضـــول، وانضـــم لهـــم بيزنطيـــون، وكونـــوا هذا الشـــعب 
السارق، وعملوا على سرقة خالفة دولة الرسول الكريم ونصبوا 
صعاليكهـــم ســـالطين الســـرقات خلفـــاء علـــى رقاب المســـلمين، 
وقاموا بســـرقة البلقان وســـرقة كل خيـــرات أرض يحتلونها، كما 
ســـرقوا الحجر األســـود مـــن الكعبة، وســـرقوا الخالفة العباســـية 
واحتلوا األمة العربية وسرقوا حضارتها ثم أطفأوا نور الحضارة 

العربية.
كل ذلك تم بمساعدة بعض الخونة والعمالء من العرب الذين باعوا  «

شرفهم العربي لصعاليك وشعب خليط لقيط ال أصل له وال فصل، 
والبد لنا من كشف سرقات العثمانيين وتبيان أنهم الشعب الوحيد 

على مر التاريخ الذي لم يبن حضارة، بل كل ما يقوم به هو سرقة 
كل شيء ونسبه إليه.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

“لقد قدمت بالدي على صحتي”... جملة عظيمة لخليفة بن سلمان
عندما أصدر ديوان صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة، حاكم 
البحرين المعظم، أمرا ســـاميا بتعيين نجله صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيســـا للماليـــة، كتبت مجلة “هنا البحريـــن” في العدد 108 
ديسمبر 1960 ما يلي: “وال نشك في أن صاحب السمو الشيخ خليفة معروف 
حـــق المعرفـــة ليس في بالدنا فحســـب، بـــل في معظم البـــالد العربية، فما إن 
تجتمـــع به حتـــى تتجلى لك روحه العربيـــة األصيلة وصفـــات فاضلة تعرفها 
جيدا، فهي صفات العربي الذي آمن ببلده ونهضتها المرتقبة ورقيها المنتظر”.

كل لغات الكون - وتاريخ الفكر اإلنساني - تتحدث عن سيدي صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، باعتباره مؤســـس 
نهضـــة البحريـــن وبانـــي مجدها وعلى يد ســـموه تحققت كبرى المشـــروعات 
العمرانيـــة ومعجـــزات فريـــدة فـــي جميع حقـــول ومياديـــن الحيـــاة كالتعليم 

والصحة واالقتصاد واألمن وغيرها.
لقد كانت حياة سموه طيب هللا ثراه مسؤوليات وأعباء وتضحيات عظيمة، 
وكان لدى سموه ميل فطري للقيادة وتحمل مسؤولية وطن في وقت مبكر، 
قائـــد لم يعش يوما لنفســـه بل لشـــعبه ووطنه، وهو القائل لهـــذه الجملة التي 

تتعالى فيها عظمة القادة بكل شموخ “لقد قدمت بالدي على صحتي”.
أينمـــا تتصفـــح التاريـــخ ســـتجد تضحياتـــه وســـهره وعنـــاءه مـــن أجـــل بناء 
البحريـــن، واألمثلـــة التالية من مجلة “هنا البحرين” مـــا هي إال نقطة من بحر 
شاســـع مـــن دوره العظيم فـــي إعمار البلد والبنـــاء والتنمية: “صاحب الســـمو 
رئيـــس المالية يرعـــى االحتفال بتوصيل الكهرباء لســـبع قـــرى، يناير 1964”، 
“افتتاح مستشفى الوالدة في قرية سترة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الماليـــة لحكومـــة البحرين، أغســـطس 
1964”، صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس المالية يدير 
الصمام إيذانا بتدفق النفط من حقل بوسعفة البحري المشترك بين البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية، فبرايـــر 1966”، “صاحب الســـمو رئيس مجلس 
الدولـــة يضع حجر األســـاس لمشـــروع اإلســـكان بـــأم الحصم، يوليـــو 1971”، 
“إعالن اســـتقالل البحرين وصاحب الســـمو رئيس الوزراء يلقي بيانا رســـميا 

باإلذاعة، ديسمبر 1971”.
سيدي.. سيبقى الغصن المزهر الذي زرعته إلى األبد، يمأل حياتنا وحياة أجيال  «

وأجيال من بعدنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لعلها من أكثر الظواهر الســـلبية في حياتنا المعاصرة وعالمنا الراهن، 
وأكثرهـــا خطـــورة، الســـميا علـــى أبنائنـــا وبناتنـــا، أي إدمـــان الهواتف 
الذكيـــة، بعد أن تحولـــت هذه الهواتف إلى الصديـــق المالزم لهم ليال 
ونهـــارا وفـــي كل األوقات واألحـــوال، وجعلت كل شـــخص في عزلة 
تامـــة عـــن محيـــط أســـرته رغم تواجـــده الجســـدي بينهـــم، إال أن كل 

جوارحه مع هاتفه وعالمه الخاص. 
وقد نشر موقع هيئة اإلذاعة البريطانية على اإلنترنت خالصة دراسة 
 ،)LSE( حديثة مهمة أصدرتها كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
بينـــت أن 89 في المئة من حـــاالت التفاعل مع الهواتف الذكية كانت 
بدون ســـبب، أي أن 11 في المئة فقط من الحاالت جاءت اســـتجابة 
لتنبيـــه معين، مؤكدة أن ســـبب اإلقبال على فحـــص الهواتف الذكية 
يعود أساًســـا إلى رغبة المســـتخدم في التفاعل مـــع الهاتف، ويحدث 
بشـــكل شـــبه آلي، مثلما يحدث عندما ُيْشِعل مدخن سيجارة، مشيرة 

إلى أن أطول التفاعالت مع الهواتف كانت في المواصالت العامة أو 
في المنزل.

هذا هو التحدي األكبر أمام كل رب أسرة، إذ كيف سيتغلب على هذه 
الرغبة في التفاعل مع الهاتف لصالح التفاعل مع األسرة واألصدقاء 

والشارع والحياة الواقعية بكل ما فيها.
نحن أمام حالة من اإلدمان تتسم بالسهولة واإلغراء، ومواجهتها تفرض  «

الحكمة والحرص والتوازن والصبر وأن نتبع سياسة النفس الطويل مع 
األوالد ومحاولة وضع محفزات أقوى لهم في سبيل التنازل عن بعض 
الوقت المخصص لهذه األجهزة، والتفكير في إشغالهم بأعمال جاذبة 
لهم علنا نستطيع إنقاذهم من هواتفهم لوقت يسير على األقل، على 

أمل أن يدركوا أن الوقت يتسع للكثير من األعمال وأن هناك مصادر 
أخرى للسعادة والرضى قد ال تجلبها لهم هواتفهم الذكية، مع االبتعاد 

عن اإلفراط في النصح واإلرشاد واالعتماد أكثر على الجانب التفاعلي 
االجتماعي مع األوالد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إدمان الهواتف الذكية

دخل فيروس كورونا التاريخ من أوســـع أبوابه، فســـوف يذكر اســـمه 
في أدبيات كثيرة وليس فقط في مجال الطب والدواء والدراســـات 
العلميـــة الخاصـــة باألوبئة، فقد أصبحنا نقرأ عـــن مصطلح جديد في 
عالم السياســـة والدبلوماســـية هو مصطلح “دبلوماســـية الفاكســـين” 
الذي يســـتخدم في إطار الحديث عن خطة الصين التي تســـعى من 
خاللها إلى تحســـين صورتها أمام العالم بعد الذي لحق بها في بداية 
تفشـــي الفيـــروس في ينايـــر 2020، حيث تـــم توجيه أصابـــع االتهام 
لهـــا بإخفـــاء حقيقة المرض فـــي البداية ونتج عن ذلـــك تضرر صورة 
الصيـــن عالميـــا لبعـــض الوقت على األقـــل، خصوصا في ظـــل إصرار 
الرئيـــس األميركـــي المنتهيـــة واليته دونالـــد ترامب على اســـتخدام 
عبـــارة الفيـــروس الصيني لوصف فيـــروس كوفيد 19 الـــذي يعد من 
أهـــم األســـباب التي حرمت ترامب من الوصـــول إلى والية ثانية في 

الواليات المتحدة.
والمقصود بدبلوماسية الفاكسين هو قيام الصين باستخدام الفاكسين 
الصينـــي في مســـاعدة دول العالم، وحرصها على أن يكون ســـعر هذا 
الفاكســـين متناســـبا مع إمكانيات الدول ســـعيا إلى تحســـين الصورة 
الذهنية للصين لدى شـــعوب وحكومات العالم، وقد كان أول تدشـــين 

عملي لهذه الدبلوماسية الصينية الجديدة في البرازيل حيث أقيمت 
قبل أيام قليلة مراســـم اســـتقبال كبيرة في مطار ســـاو باولو لوصول 
ضيف مهم جدا قادم على متن إحدى الطائرات، ولم يكن هذا الضيف 
سوى ست حاويات مبردة تحمل الفاكسين الصيني إلى البرازيل التي 

تعد واحدة من أكثر دول العالم تضررا من هذا الفيروس.
هـــذه الدبلوماســـية الجديدة بال شـــك ســـتجعل الصين مـــن الرابحين 
من هذه المحنة التي خلفت ضحايا وخاســـرين في كل أنحاء العالم، 
والحقيقـــة أن الصيـــن التـــي تلقت الضربـــة األولى من هـــذا الفيروس 
وهـــي علـــى غير اســـتعداد نجحت أكثر مـــن كل القوى الكبـــرى وأولها 
الواليـــات المتحدة األميركية في مواجهة هذا الفيروس، ففي الوقت 
الـــذي تفـــرغ فيـــه الرئيـــس األميركـــي ترامـــب للتهكم علـــى الفيروس 
تـــارة ودعوة النســـاء إلى المطهرات لقتل الفيـــروس والتنديد بالصين 
واستخدام عبارة الفيروس الصيني، كانت الصين تعمل بجد لمواجهة 

الفيروس وإنتاج لقاح له.
وفي الوقت الذي كان الرئيس ترامب يستخدم قوة الواليات المتحدة  «

وإمكانياتها في شراء كل ما يعلن عنه من لقاحات، كانت الصين تسعى 
إلنتاج لقاح رخيص تساعد به.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

دبلوماسية الفاكسين

من يحمل هموم اإلعالميين؟
أكتب هذا المقال، بعد ســـاعات قليلة من وفاة الزميلة اإلعالمية ســـناء 
صقـــر، والتـــي عانت منذ أشـــهر مـــن مرض الســـرطان، ومناشـــدات عدة 
أطلقتهـــا عائلتها وجمعية الصحافيين البحرينية لتوفير العالج والدواء 

لها، أو إرسالها للعالج في الخارج.
مؤلم أن نرى زميال تلو اآلخر يسقط طريح الفراش تفترسه آالم المرض 
وال يجد من يمد له يد العون، بعد أن كان هذا اإلعالمي يستميت مطالبًا 
بحقـــوق اآلخرين في العالج أو أية حقـــوق أخرى، كالحق في الحصول 
على مســـكن، أو تعليم راٍق أو أية حقوق تحفظ للناس كرامتهم، وتوفر 
لهـــم العيـــش الكريـــم، فهموم الناس هـــم اإلعالمـــي، وإن كان ال أحد كما 

يبدو يحمل هّمه!
العمـــل اإلعالمـــي وإن كان بوجـــه مشـــرق لآلخريـــن، إال أنـــه مشـــحون 
باآلهـــات والشـــجون، فمـــا يقدمه اإلعالمي مـــن جهد ووقـــت، يأتي في 
كثيـــر مـــن األحايين على حســـاب صحته، وحياتـــه االجتماعية وحقوق 
أســـرته عليـــه، وال يقـــارن أبدًا بما يحصل عليه من أجـــر، أو حتى تقدير، 
ومـــع كل ذلـــك تجده كالنحلـــة يتنقل هنا وهناك، ويعمـــل بال كلل أو ملل 
بغيـــة إيصال الحقيقـــة للناس، وبغية أداء مهمته بكل إخالص، أليســـت 

هي مهنة المتاعب؟
نخصـــص الصفحات، والبرامـــج التلفزيونية واإلذاعية لمشـــاكل وهموم 
المواطنيـــن والمقيمين، نطالب بحقوقهم وامتيازات تقدر جهودهم في 
كل المجـــاالت والمهن، ولـــم نجد يومًا من يطالب بتقدير اإلعالمي الذي 

يعمل دون ساعات محددة، وبأجور متواضعة. 
ال نريد حفل تأبين، وال كلمات رثاء، وال دروعا وجوائز بعد الوفاة، نريد 
التقديـــر الذي يســـتحقه اإلعالمي، وأقلها أال يترك فـــي أحلك منعطفات 
حياتـــه وحيـــدًا، يســـتجدي رحمة مـــن هـــذا، وتعاطفا مـــن ذاك، ان حال 

البيت اإلعالمي يحتاج إلى التفاتة منصفة تحفظه من االنهيار.

ياسمينة: 

متى سيقدر اإلعالميون؟.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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أكـــد أميـــن ســـر نـــادي عالـــي أحمـــد 
للمشـــاركة  ناديـــه  اهزيـــة  ج ن  ـ ـ ـ س ح
ـابقات االتحـــاد البحرينـــي  ـ ــي مسـ فـ
أللعـــاب القوى بكل فاعلية ونشـــاط، 
معربـــا عـــن ســـعادته باالنضمـــام إلى 
أم األلعـــاب. وأضاف حســـن لـ “البالد 
ســـبورت” أن نادي عالي تقدم بطلب 
عضويـــة اتحاد ألعـــاب القوى منذ ما 
يقارب من -4 5 ســـنوات وقد حصل 
على الموافقة فـــي االجتماع األخير 
للجمعيـــة العمومية وفرحة النادي ال 
توصف بهذا القـــرار لرغبته الصادقة 
فـــي المشـــاركة في أنشـــطة وبرامج 

االتحاد بكل فاعلية.
ـي يمتلـــك  ـ ـ ـادي عال ـ ـ ـح أن ن ـ وأوضـ
المقومـــات الالزمـــة لعضويـــة اتحاد 
ــك  ـه يمتلـ ـ ــث إنـ ــوى حيـ ـاب القـ ـ ألعـ
المواهب من الالعبين ولديه الكوادر 
الفنية واإلدارية القادرة على تسيير 
نشـــاط اللعبة، مشـــيرا إلى أن العبي 
عالي سيثبتون جدارتهم في رياضة 

أم األلعاب.
نـــادي عالـــي  ـد نجـــح  ـ ـاف “لقـ ـ وأضـ

فـــي تخريـــج العديـــد مـــن الالعبيـــن 
المتميزيـــن فـــي كال مـــن لعبـــة الكرة 
الطائـــرة وكـــرة الطاولـــة والدراجات 
الهوائية، وهو قادر على إبراز كوكبة 
مـــن الالعبين كذلك في ألعاب القوى 
ولكنـــه بحاجـــة إلـــى دعـــم مســـئولي 

االتحاد..”.
وكانـــت الجمعيـــة العموميـــة التحاد 
ألعـــاب القـــوى وافقت علـــى انضمام 
ناديي بـــوري وعالي لمظلـــة االتحاد 
ـــة  ي ع م ج ل ا ء  ا ـ ـ ـ ض ع أ د  د ـ ـ ـ ع ح  ـ ـ ـ ب ص ي ل
العموميـــة 10 أنديـــة إلـــى جانب كال 
مـــن األهلـــي، المحـــرق، أم الحصـــم، 
الرفـــاع، البديـــع، الشـــباب، الحالـــة، 

البسيتين.

أبناء عالي سيثبتون جدارتهم بألعاب القوى
حسن علي

األهلي يتخطى االتفاق بثنائية

بالسبعة.. الحد يكتسح قاللي

بـــلـــغ ربــــــع الـــنـــهـــائـــي بـــهـــدفـــي جــــمــــال وإيـــمـــانـــويـــل

ــك ــلـ ــمـ الـ لـــــكـــــأس  ـدور 16  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ــداف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أهـ ان  مـــــهـــــرجـــــ

نجـــح األهلـــي فـــي بلـــوغ الـــدور ربـــع 
النهائـــي لبطولـــة كأس جاللـــة الملـــك، 
لكـــرة القدم للموســـم الرياضي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١، بعـــد أن تخطى االتفاق بهدفين 
مقابـــل ال شـــيء، فـــي المبـــاراة التـــي 
جمعـــت الطرفيـــن، أمـــس، على اســـتاد 
النـــادي األهلي، ضمن منافســـات الدور 

ثمن النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس.
ورغـــم نهايـــة الشـــوط األول بالتعـــادل 
الســـلبي بيـــن الطرفيـــن، إال أن األهلـــي 
نجـــح فـــي آخـــر ١٢ دقيقـــة في حســـم 
األمـــور لصالحـــه عبـــر هدفيـــن حمـــال 
إمضاء الالعبين جمال راشـــد من ركلة 

جزاء وإيمانويل.
وسيلعب األهلي في الدور ربع النهائي 
مـــع المتأهـــل مـــن مبـــاراة اليـــوم بيـــن 

المحرق ومدينة عيسى.
وكان االتفاق فشـــل فـــي التقدم خالل 
الشـــوط األول مـــن المبـــاراة، بعـــد أن 
أضاع العبه حســـين توفيق ركلة جزاء 
فـــي الدقيقة ٣٨ مـــن زمن المبـــاراة، إذ 
ســـدد الكـــرة يســـار الحـــارس األهالوي 
عبدهللا الذوادي خارج المرمى دون أن 

تجد موقعا في الشباك.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، ســـجل األهلـــي 
هـــدف التقـــدم مـــن ركلـــة جـــزاء فـــي 

الدقيقـــة ٧٨ عبر الالعب جمال راشـــد، 
ثم أضاف إيمانويـــل الهدف الثاني في 

الوقت المحتسب بديال للضائع.

أدار المبـــاراة الحكـــم أســـامة إدريـــس، 
وعاونه عبدالرحمن الدوسري ومحمود 

الديري، والحكم الرابع محمد مرشد.

اكتســح فريــق الحــد نظيــره قاللي بســبعة أهــداف دون رد في المبــاراة التي 
جمعتهما مســاء األربعاء على اســتاد مدينة خليفة الرياضية ضمن دور الـ 16 

لمسابقة كأس جاللة الملك.

وأحـــرز أهـــداف الحـــد متتالًيا عبدهللا 
العجمـــي فـــي الدقيقـــة )15( ومحمـــد 
عبدالوهـــاب )49( وســـعد العامـــر )55( 
 +  68 ( ن  ـ ـ ـ وب هدفي ـ ـ ـ يعق ـف  ـ ويوسـ
87( وعبـــدهللا عبـــدو )75( وعبـــدهللا 
الحشاش )83(، وبذلك بلغ الحد الدور 
ربـــع النهائـــي وينتظـــر الفائز مـــن لقاء 

المنامة والشباب.

مجريات المباراة

عبدالوهـــاب  ـــد  داوي محم ـ ـ حـ ل ا د  كا
يهز شـــباك قاللي منـــذ الثواني األولى 
عبـــر تســـديدة ضربـــة البدايـــة والتـــي 
اصطدمـــت بالعارضـــة. الحـــد امتلـــك 
األفضليـــة في االســـتحواذ واالنتشـــار 

وشـــن الغـــارات علـــى منطقـــة قاللـــي، 
واألخير سعى العبوه الصغار لمجاراة 
ل على الكـــرات الطويلة  خصمـــه، وعوَّ
واالرتداد الســـريع التي شـــكلت بعض 

الخطورة.
الحـــد ومـــن إحـــدى كراتـــه تمكـــن من 
تســـجيل هدف الســـبق عبر تســـديدة 
“برازيليـــة” لالعـــب عبـــدهللا العجمـــي 
استقرت في شباك إبراهيم الدوسري 
)15(. قاللـــي كاد يعـــادل النتيجـــة بعد 
تســـديدة عبدالرحمـــن ســـعيد داخـــل 
المنطقـــة لـــوال اصطدامهـــا بالعارضـــة 

.)32(
وفي الشوط الثاني الذي تسيده الحد 
وشـــهد مهرجانا من األهـــداف، أضاف 

محمد عبدالوهـــاب الهدف الثاني عبر 
ضربة رأسية مســـتغال عكسية مثالية 
مـــن أحمد ميرزا داخـــل المنطقة )49(. 
واصـــل الحـــد ضغطـــه ونجـــح ســـعد 
العامـــر بإضافة الهدف الثالث برأســـه 
أيًضـــا )55(. البديـــل يوســـف يعقـــوب 
ســـجّل الهـــدف الرابـــع حينمـــا أســـقط 

الكرة من فوق الحـــارس )68(. البديل 
اآلخـــر عبدهللا عبـــدو كانت لـــه بصمة 
عبر الهدف الخامس بتسديدة جميلة 
)75(. كمـــا نجـــح البديل اآلخر عبدهللا 
الحشـــاش من إضافة الهدف السادس 
)83(، وتاله يوســـف يعقوب بتسجيل 
الهدف الثاني له والسابع لفريقه )87(.

تتواصـــل مســـاء اليـــوم الخميـــس 
ـي  ـ ـ ئ نها ل ا ن  ـ ـ ـدور ثمـ ـ ـ ل ا ات  ـ ـ منافسـ
لمســـابقة كأس جاللـــة الملـــك، لكرة 
القـــدم للموســـم الرياضـــي ٢٠٢٠-
٢٠٢١، وذلـــك بإقامـــة لقاءيـــن عند 

٥.٤٥ مساء.
يلعـــب المحرق مـــع مدينة عيســـى 
على استاد مدينة خليفة الرياضية، 
والبســـيتين مع الحالة على اســـتاد 

النادي األهلي.
بالعـــودة إلـــى المبـــاراة األولى، فإن 
الفريقيـــن ســـبق لهمـــا التالقـــي في 
ذا  ـ ـ ـ ه ل د  ا ـ ـ التحـ ا كأس  ات  ـ ـ فسـ ا من
الموســـم، وانتهت المباراة بالتعادل 
بهدفيـــن لكليهمـــا، إال أن لقاء اليوم 
يختلـــف تماما عـــن اللقاء الســـابق. 
يقـــود المحـــرق المـــدرب البرازيلـــي 
ماركـــوس باكيتـــا، وهـــو الـــذي قـــاد 

الفريـــق للتتويج الموســـم الماضي 
بلقـــب أغلى الكـــؤوس، فيمـــا يقود 
مدينـــة عيســـى المـــدرب الوطنـــي 

عيسى السعدون.
يدخـــل  الثانيـــة،  ة  ا ر ا ـ ـ ـ ب م ل ا ي  ـ ـ ـ ف و
البســـيتين والحالـــة بقيـــادة فنيـــة 
وطنية متمثلة في المدرب الوطني 
خالـــد تاج مـــع البســـيتين والمدرب 

عارف العسمي مع الحالة.

لقاءان في الدور ثمن النهائي

غـــادر أمـــس األربعـــاء ثانـــي العبـــي 
نـــادي المنامـــة والمنتخـــب الوطني 
لكرة الســـلة إلى الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، إذ ســـيخوض الالعـــب 
الشـــاب مصطفى حســـين الدراســـة 
ات  ـ ـ ـدى الجامعـ ـ ـي إحـ ـ فـ ـب  ـ لعـ ل وا
دا  ـ ـ ـ ة فلوري ـ ـ ـ ـي والي ـ فـ ة  ـ ـ ـ األميركي

)أورالندو( لمدة أربع سنوات.
حيـــث سيتســـنى لالعب االســـتمرار 
فـــي الدراســـة الجامعيـــة وتطويـــر 
الجانـــب األكاديمـــي والتركيـــز على 
تطويـــر كافـــة المهـــارات الخاصـــة 
للعبـــة كرة الســـلة مـــن جوانب فنية 
وبدنيـــة مـــن خـــالل التـــدرب علـــى 
ـن  ـ ـ لعالميي ا ن  ـ ـ ـ المدربي ـل  ـ د أفضـ ـ ـ ـ ي
المتخصصين في اللعبة، وأيضًا من 
خالل المعايشـــة مع أفضل الالعبين 
والمدربين في أميـــركا والتي ُتعتبر 

موطن كرة السلة في العالم.
وسيتكفل الالعب نفسه بالمصاريف 

ة  ـ ـ ـ س ا ر د ل ا و ر  ف ـ ـ ـ س ل ا ب ة  ـ ـ ـ ص ا خ ل ا
الجامعية، وهذا األمر ليس بالغريب 
على الشباب البحريني الطموح في 
تحقيق أهدافهم العالمية ورفع اسم 
مملكـــة البحرين عاليـــًا في المحافل 

العالمية.

تجربة أكاديمية لمصطفى حسين
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انطــاق بطولــة العيــد الوطنــي لجمــال الخيل غــدا الجمعة

ناصر بن حمد: اهتمام البحرين برياضة جمال الخيل “إرث تاريخي”

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــئون الشــباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروســية وســباقات القدرة 
أن رياضــات الفروســية فــي مملكــة البحريــن تحظــى برعاية ملكية ســامية من 
حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهــل البالد المفدى، 
الفارس األول في المملكة والراعي الدائم للفروســية البحرينية، مشــيرًا سموه 
إلى أن اهتمام المملكة برياضة الفروســية بصورة عامة ورياضة جمال الخيل 
العربــي علــى وجــه التحديد نابع مــن اإلرث التاريخي للبحرين التــي تعتبر أحد 

أكبر معاقل الخيول العربية األصيلة.

 جـــاء ذلـــك، بمناســـبة تنظيـــم االتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القدرة، 
بطولـــة العيـــد الوطني المجيـــد لجمال 
الخيل العربية األصيلة الحادية عشرة 
يومـــي 4 و5 ديســـمبر الحالـــي تحـــت 
رعاية ســـمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
ــي  اد الملكـ ـ ـ ــس االتحـ ـة رئيـ ـ آل خليفـ
للفروسية وسباقات القدرة وذلك على 
ميـــدان االتحـــاد الرياضـــي العســـكري 

بالرفة.
 وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل 
خليفـــة “لقـــد وجهنـــا االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة بتنظيم 
ـا بطـــوالت  ـ ــوالت ومنهـ ــف البطـ مختلـ
جمـــال الخيـــل، حيـــث تبـــرز مـــن بيـــن 
ـي  ـ ـ ـد الوطن ـ ة العيـ ـ ـ ـ ابقات بطول ـ ـ المسـ
المجيد لجمال الخيل العربية األصيلة 
والتـــي تحفـــل بمشـــاركة واســـعة مـــن 

قبـــل المـــالك واالســـطبالت والمرابـــط 
فـــي مملكتنـــا الغاليـــة وهو األمـــر الذي 
يتوافـــق مـــع الرؤيـــة الملكية الســـامية 
مـــن جاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه”. 
 وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
البحريـــن  مملكـــة  اتـــت  ب “ ة  ـ ـ ـ ف ي خل آل 
تعيـــش نهضـــة واضحـــة فـــي مجاالت 
رياضـــة الخيل بصورة عامـــة ورياضة 
جمال الخيل على وجه التحديد حتى 
أصبح العالم يشير الى مملكة البحرين 
ــول  ا للخيـ ـ ـ ـا موطنـ ـ ـان باعتبارهـ ـ بالبنـ
العربية األصيلـــة باإلضافة إلى قدرتها 
الواضحـــة علـــى تنظيـــم واســـتضافة 
مختلـــف الفعاليـــات الرياضـــة في هذه 
الرياضـــة وتحقيـــق النجاح لهـــا بفضل 
الكـــوادر الوطنيـــة التـــي تســـعى إلـــى 

تأمين النجاح لهذه الفعالية”. 

 وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد 
آل خليفـــة “خـــالل الســـنوات الماضية، 
الحظنـــا حـــرص المـــالك واالســـطبالت 
والمرابـــط علـــى المشـــاركة الواســـعة 
والقويـــة فـــي بطولـــة العيـــد الوطنـــي 
ـى  ـ ـ ون عل ـ ـ ـن يحرصـ ـ ـ لذي د، وا ـ ـ ـ المجي
م  ـ ـ ة بجيادهـ ـ ـ ـ البطول ـي  ـ فـ اركة  ـ ـ المشـ
ع  ـ ـ ـ ت م ت ت ي  ـ ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ ـ ل ي ص أل ا ة  ـ ـ ـ ي ب ر ع ل ا
بمواصفـــات جماليـــة متميـــزة وباهـــرة 
بقات  ا ـ ـ لمسـ ا اب  ـ ـ ـ ق ل أ ى  ـ ـ ـ عل ـس  ـ ـ ف ا تن ل ل
والتأكيـــد علـــى أن مســـابقات مملكـــة 
البحريـــن باتـــت مكانـــا مناســـبا لعرض 
ـع  ـ ـن لجميـ ـ ـول متمنيـ ـ ـات الخيـ ـ جماليـ
المـــالك والعارضين التوفيـــق والنجاح 

في مسابقات البطولة”. 
 واختتم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة “نتطلع إلى أن تشـــهد بطولة 
العيد الوطني لجمال الخيل مستويات 
ـت  ـ ـ ا وصل ـ ـ ـ م د  ـ ـ ـ كي تأ ل وى  ـ ـ ـ ق وأ ع  ـ ـ ـ رف ا
إليهـــا رياضـــة جمـــال الخيـــل العربيـــة 
البحرينيـــة من تطـــور متمنيـــن لجميع 
المـــالك والعارضين التوفيـــق والنجاح 
في مسابقات البطولة وللجنة المنظمة 
التوفيـــق فـــي إخـــراج البطولـــة بحلـــة 

تنظيمية زاهية”.

  اعتماد برنامج البطولة

 واعتمـــد االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 

وســـباقات القدرة برنامج بطولة العيد 
الوطنـــي لجمال الخيـــل العربية، حيث 
ـة  ـ ــي الجمعـ ــدار يومـ ــى مـ ـتقام علـ ـ سـ

والسبت.
االفتتـــاح  األول  اليـــوم  د  ه ـ ـ ـ ش ي س و  
الرسمي وإقامة مسابقات فئة المهرات 
ســـنة واحـــدة )أ(، فئـــة المهـــرات ســـنة 
واحـــدة )ب(، فئـــة المهرات ســـنتين )أ(، 
فئة المهرات سنتين )ب(، فئة المهرات 
 4-6 ـرس  ـ ـة األفـ ـ ـ نوات، فئ ـ ـ ـالث سـ ـ ثـ
ســـنوات، فئـــة األفراس 7 ســـنوات فما 
فـــوق، وســـيختتم اليـــوم األول بإقامة 
البطوالت الكبرى وهي بطولة المهرات 
عمر سنة، وبطولة المهرات عمر سنتين 

و3 سنوات، وبطولة األفرس.
 وفـــي منافســـات اليوم الثاني، ســـتبدأ 
المنافســـات بإقامـــة فئـــة األمهـــر ســـنة 
واحـــدة )أ(، بعدهـــا فئـــة األمهـــر ســـنة 
واحدة )ب(، فئة األمهر سنتين )أ(، فئة 
األمهـــر ســـنتين )ب(، فئـــة األمهر ثالث 
ســـنوات )أ(، فئـــة األمهر ثالث ســـنوات 
)ب(، فئـــة األفحـــل 6-4 ســـنوات، فئـــة 
األفحـــل 7 ســـنوات فما فـــوق، وبعدها 
ســـتقام البطوالت الكبـــرة وهي بطولة 
ــر  ــة األمهـ ــنة، وبطولـ ــر سـ ــر عمـ األمهـ
عمـــر ســـنتين وثالث ســـنوات، وبطولة 

األفحل.

تغطية - اللجنة اإلعالمية:

سمو الشيخ ناصر بن حمد  

أحمد حسن

أحمد مهدي )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

علي مجيد | تصوير: رسول الحجيري

حامد المحاري

مصطفى حسين

أحمد مهدي



داركليب ُيلحق الخسارة الثالثة بالنصر

ألحــق داركليــب الخســارة الثالثــة بالنصــر بــدوري عيســى بــن راشــد ألنديــة 
الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما هزمه بثالثية نظيفة )25 – 17، 25 – 16، 
25 - 19( في افتتاح منافســات الجولة الخامســة من المسابقة، ليظفر العنيد 

بانتصاره الثالث ويرفع رصيده إلى 9 نقاط فيما توقف النصر عند 4 نقاط.

داركليـــب لم يجد أي عناء في كســـب 
الشوطين األول والثاني معتمدا على 
التدخـــات الهجوميـــة لعلـــي ابراهيم 
مـــن مركزي 2 و1 وتألق أيمن عيســـى 
وحســـن عبـــاس فـــي الصـــد والهجوم 
الســـريع، كما برز عبدهللا محمد جعفر 
ودخـــل داركليـــب بقوة وضغـــط على 
منافســـه بقـــوة اإلرســـاالت التي هزت 
الكـــرة األولـــى لـــدى النصـــر بصـــورة 
واضحـــة، وهـــو مـــا أجبر صانـــع ألعابه 
عيســـى عبـــاس علـــى انتهاج أســـلوب 
اللعـــب المفتوح في األطـــراف، والتي 
كانـــت معظمهـــا فـــي مصيـــدة حوائط 

العنيد.
وارتكـــب النصـــر العديد مـــن األخطاء 
إبراهيـــم  صبيـــح  كان  و ة  ـ ـ ـ ي م و ج ه ل ا
الفورمـــة  خـــارج  د  ـ ـ ـ م محم ـ ـ ـ هي را ب وإ
ـم مصـــدر  ـ ــس عبدالكريـ ــكل يونـ وشـ

الخطورة الوحيد.
أدار المباراة طاقم الحكام المكون من 
األول عباس عبدالرضـــا والثاني منير 

مكي.
وفي الشوط الثالث تحسن أداء النصر 
قليـــا في ظـــل االعتماد علـــى يونس 
عبدالكريـــم قبـــل أن يعـــود داركليـــب 
لفـــرض هيمنتـــه على مجريـــات اللقاء 

ويفوز بكل أريحية.

المحرق يتخطى النجمة

وفـــي المواجهـــة الثانيـــة التي جمعت 
المحـــرق والنجمة اســـتطاع األول أن 
يحقـــق فـــوزه الرابع علـــى التوالي إثر 
تغلبه على منافسه 3/1 ليرفع المحرق 
ة ويخطـــف  ـ ـ 12 نقطـ ـى  ـ ـ ل إ ده  ـ ـ ـ رصي

صـــدارة الترتيـــب مؤقتا، بينمـــا تلقى 
النجمة أول خســـارة ليتوقف رصيده 

عند 8 نقاط.
وكان النجمـــة فـــاز بالشـــوط األول 25 
– 22، قبـــل أن يفـــوز المحـــرق بباقـــي 

األشـــواط الثاثـــة -25 21، 25 – 21، 
25 – 14، حيث فرض المحرق اسلوبه 
على مجريات اللعب بقوة اإلرســـاالت 
الهجوميـــة إلى جانـــب تألق المحترف 

الكاميروني كودي في تنفيذ الضربات 
الساحقة مع قوة حوائط الصد، وغاب 
عـــن النجمة فـــي رابع مبـــاراة الاعب 

يوسف خالد.

مباريات اليوم

ـوم الخميـــس منافســـات  ـ ـم اليـ ـ تختتـ
الجولـــة الخامســـة من الـــدوري عندما 

يلتقي بني جمرة والبســـيتين الساعة 
6:00 مساء، بينما يلعب في المواجهة 
الثانيـــة األهلـــي وعالي الســـاعة 7:30 

مساء.
الفريقـــان  لقـــاء األول يســـعى  ل ا ي  ـ ـ فـ
فـــي  لهمـــا  انتصـــار  ول  أ ق  ـ ـ ـ ي ق ح ت ل
المسابقة، فالبســـيتين بقيادة المدرب 
المحلـــي خالد عبدالقادر يحتل المركز 
قبـــل األخير برصيد خال مـــن النقاط، 
أمـــا بني جمرة بقيـــادة المدرب محمد 
جـــال، فإنه يحتل المركـــز األخير من 
دون رصيـــد، والفوز ألحدهما ســـيعزز 
حظوظـــه فـــي رحلـــة البقـــاء بـــدوري 
عيسى بن راشد وربما الصعود للمركز 
الســـادس بعد تعرضهما لثاث خسائر 

متتالية.
وفـــي المواجهة األخرى يتطلع األهلي 
المتصـــدر بقيـــادة المـــدرب التونســـي 
منير بن قارة )9 نقاط( للبقاء في قمة 
الترتيـــب. أمـــا عالـــي بقيـــادة المدرب 
الوطنـــي عبدهللا عيســـى، فإنه يحتل 
المركـــز الســـادس مـــن دون نقاط وهو 
يطمـــح إلـــى تحقيـــق االنتصـــار األول 

بعد ثاث هزائم متتالية.

هجوم المحرق كان مفتاح الفوز على النجمة داركليب هزم النصر بثالثية نظيفة

بتوجيهــات مــن الشــيخ عبــدهللا بن عيســى آل خليفة رئيــس مجلس ادارة 
االتحاد البحريني للسيارات كلف االتحاد مهمة إدارة سباق جائزة رولكس 
الصخير الكبرى لسباق الفورموال 1 والذي تستضيفه حلبة البحرين الدولية 
موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوسط نهاية هذا األسبوع لكوادره 

الوطنية تحديدًا في الفترة من 4 وحتى 6 من شهر ديسمبر الجاري.

حيث تـــم تكليف مهمة ادارة ســـباق 
1 لعبدالعزيـــز الـــذوادي  الفورمـــوال 
مديـــر االتحـــاد البحريني للســـيارات 
عضـــو لجنة المحكميـــن والتطوعين 
الدوليـــة، وإدارة ســـباق الفورمـــوال 
2 لفايـــز رمـــزي عضـــو مجلـــس ادارة 
االتحاد البحريني للســـيارات، رئيس 
نادي المارشـــالز، عضو لجنة سباقات 
الحلبـــات التابعـــة لاتحـــاد الدولـــي 
للســـيارات، أما سباق بطولة البورش 
ســـبرنت الشرق األوسط فتم تكليف 

علي فينـــي إلدارتها، حيث ســـيكون 
سباقا الفورموال 2 والبورش سباقين 
مســـاندين لســـباق الفورمـــوال 1 هذا 

األسبوع.
ويأتي إســـناد هذه المهمـــات للكوادر 
والكفـــاءات البحرينيـــة تأكيـــدًا على 
وصلـــت  التـــي  مرموقـــة  ل ا ة  ـ ـ ـ ن ا مك ل ا
إليهـــا ومـــا تمتلكـــه من رصيـــد زاخر 
بالخبرات في تنظيم وإدارة مختلف 
الســـباقات الدولية والعالمية ســـواء 
التـــي تقـــام علـــى أرض المملكـــة أو 

خارجها.
وهـــي ليســـت بالمـــرة األولـــى التـــي 
تسند مثل هذه المهمات للبحرينيين 
الذيـــن يمتلكـــون رصيدا واســـعا في 
مجال رياضة الســـيارات في اإلدارة 
والتنظيـــم ســـواء التي تقـــام بالباد 
أو علـــى المســـتوى الخارجـــي، حيث 
يتبـــوأ عـــدد كبيـــر مـــن البحرينييـــن 
مناصـــب عليا ضمن اللجـــان الدولية 
التابعـــة لاتحـــاد الدولي للســـياارت 

FIA، إلـــى جانب مـــا يتمتعون به من 
ســـمعة ودرايـــة بخبايا عالـــم رياضة 
الســـيارات وامكانياتهم العالية حتى 
أصبحـــوا ذي خبـــرة واســـعة وتتـــم 
االســـتعانة بخبراتهم للمســـاهمة في 

ــوالت  ـم بطـ ـ ـادة وتنظيـ ـ إدارة وقيـ
دولية وعالمية، وال تقتصر على هذه 
المناصـــب فقط بل إن هنـــاك العديد 
مـــن الكوادر البحرينية التي تســـاهم 
فـــي االدارة والتنظيـــم وتـــم إيـــكال 

مسئوليات أخرى لها.
وكان األســـبوع الماضـــي قـــد شـــهد 
إقامة وتنظيم سباق جائزة البحرين 
ـج لســـباق  ـ ـ ي الخل ران  ـ ـ ـ رى لطي ـ ـ ـ لكب ا
الفورموال1 والذي فاز فيه المتسابق 
ـن  ـ ـون مـ ـ ــس هاملتـ ــي لويـ البريطانـ
فريق مرســـيدس تنظيم مميز حيث 
حظيـــت الكفاءات والكوادر الوطني 
ـعة  ـ ـة واسـ ـ ـة وعالميـ ـ ـادة دوليـ ـ باشـ
ومن قبل مســـئولي االتحـــاد الدولي 
ــس  ـهم رئيـ ـ ــى رأسـ ـيارات وعلـ ـ للسـ
االتحاد الدولي للســـيارات جون تود 
الذي أاشر لمهنية وكفاءة واحترافية 
منظمي االتحاد البحريني للسيارات 
ــن  ــباق مـ ــهده السـ ـا شـ ـ ـاً مـ ـ خصوصـ
حـــوادث كان ألبنـــاء الوطـــن وبناتـــه 
دور بـــارز في تحقيـــق أعلى درجات 

النجاح فيه.

الصخير  االتحاد البحريني للسيارات

تكليف جديد من قبل اتحاد السيارات للكوادر الوطنية

 من اليمين فايز رمزي، عبدالعزيز الذوادي وعلي فيني

من ُيلحق الخسارة 
األولى باآلخر.. 

بني جمرة أم 
البسيتين؟

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

ينطلــق ســباق الـــ FORMULA 1 -جائــزة رولكــس الصخيــر الكبــرى 2020 نهاية هذا األســبوع من الجمعة حتى األحــد الموافق من 4 
وحتى 6 ديســمبر على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط”، وينطلق من خالله أيضا عدد 

من السباقات المساندة وضمنها بطولة الفورموال 2 وبطولة تحدي البورش سبرنت الشرق األوسط.

وتنظـــم البطولـــة من قبل االتحـــاد الدولي 
العالـــم  بطولـــة  ى  ـ ـ ـ عل  ” ا ـ ـ ـ ي ف “ رات  ا ي ـ ـ سـ ل ل
لســـباقات الفورموال 2، والتـــي تعد بمثابة 
الخطوة األخيـــرة للســـائقين لانتقال إلى 
الفئة الملكـــة المعروفة بالفورموال 1. ومن 
المنتظـــر أن تنطلـــق هذه البطولة كســـباق 
مســـاند لبطولة العالم لســـباقات الفورموال 

وان وذلك في جولتها الختامية.
وانطلقت الجولة مـــا قبل الختامية خال 
األســـبوع الماضـــي خـــال ســـباق جائـــزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيران الخليـــج 2020، 
ــة  ــال خـــال نهايـ ــيتم تتويـــج األبطـ وسـ

هذا األســـبوع بعـــد إنهائهم لســـباقين على 
مضمـــار الخارجـــي الـــذي ســـينطلق عليـــه 
السباق ألول مرة والبالغ طوله 3.543 كم.

وأبرز سائقي الفورموال 2 الذين سيرتقون 
للمشاركة ضمن البطولة العالمية الفورموال 
1 ميـــك شـــوماخر كســـائق لفريـــق هـــاس 
وذلـــك لموســـم 2021، إذ يتصـــدر البطولة 
ميك شـــوماخر وثانيا كالوم اليوت ســـائق 
فريـــق يونـــي فيرتســـوي ب 191 نقطـــة، 
وثالثـــا نيكيتـــا مازبين ســـائق فريق هيتك 
غرانـــد بـــري، الـــذي أيضا تم إعانـــه زميل 
لشـــوماخر فـــي فريق هـــاس، برصيد 162 

نقطة، وروبيرت شوارتزمان رابعا برصيد 
159 نقطة سائق فريق بريما.

وســـيحصل صاحب المركز األول على 40 
نقطة ضمن ســـباقي الجولة، إذ ســـيحصل 
الفائز بالمركز األول على 25 نقطة لســـباق 
يـــوم الســـبت أما ســـباق يوم األحـــد فـ 15 
نقطـــة، و4 نقاط لصاحب مركـــز االنطاق 
األول، ونقطتان اضافيتان لصاحب أسرع 
لفة خال كل سباق في الجولة الختامية. 
ويتصـــدر البطولـــة فريـــق بريمـــا برصيـــد 
364 نقطة، وثانيا فريق يوني فيرتســـوي 
برصيـــد 316.5 نقطـــة، وثالثا فريق هيتك 

برصيـــد 266 نقطـــة، فريـــق كارليـــن فـــي 
المركز الرابع برصيد 208 نقطة، وخامســـا 
فريـــق أيـــة آر تي غراند بـــري برصيد 201 

نقطة.

ومن المعروف على نطاق واسع أن بطولة 
االتحـــاد الدولي للفورمـــوال 2 هي المغذي 
الرئيسي لسباقات الفورموال 1، مع انتقال 
العديـــد من خريجيها إلـــى الدرجة األعلى 

بعـــد إبـــراز مهاراتهـــم على هذا المســـتوى. 
وأبرزهم: شـــارلز لكليرك، ســـيرجيو بيريز، 
نيكـــو هالكنبيـــرغ، رومـــان غروجـــان، بيير 
غاســـلي، النـــدو نوريـــس، جـــورج راســـل 

وانتونيو جيوفانزي. 
وأعلنـــت حلبة البحريـــن الدولية أخيًرا أن 
ســـباقي جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيران 
الخليـــج وجائزة رولكـــس الصخير الكبرى 
للفورمـــوال 1 ســـيقامان مـــن دون حضـــور 
الجماهير. لكن سيكون هناك مقاعد سوف 
تخصـــص لعوائـــل العاملين فـــي الصفوف 
األماميـــة من الكـــوادر الصحيـــة والجهات 
المســـاندة األخـــرى فـــي البحريـــن، وذلـــك 
ـــا لمســـاهماتهم والتزامهـــم الكبيـــر  عرفاًن
ضمن الجهود الوطنيـــة المبذولة للتصدي 

للجائحة في المملكة.

1 بالفورمــوال  المعروفــة  الملكــة  الفئــة  إلــى  لالنتقــال  ئقين  ا ـ ـ س ل ل ة  ر ـ ـ ي خ أل ا ة  و ـ ـ ط خ ل ا

تتويج أبطال الفورموال 2 بسباق “رولكس الصخير الكبرى 2020”

جانب من سباقات الفورموال 2
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الذوادي يدير 
الفورموال 1 وفايز 

للفورموال 2 وفيني 
للبورش سبرنت

ــى بـــــن راشـــــد ــسـ ــيـ ــر أجــــــــــواء الـــنـــجـــمـــة بــــــــــدوري عـ ــبـ ــعـ الــــمــــحــــرق يـ

حكام الطائرة يخضعون للمحاسبة
متميــزون وحكامنــا  األخطــاء  ننفــي  ال   : ر ـ ـ ب ا ج

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  و  ـ ـ ـ ض ع ل  ا ـ ـ ـ ق
البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة، رئيس لجنة 
الحـــكام راشـــد جابـــر إن جميـــع الحكام 
ـي  ـ ـزاء فـ ـ ـبة والجـ ـ ـون للمحاسـ ـ يخضعـ
حال ارتكابهم لألخطاء في المســـابقات 
المحليـــة، مؤكـــدا في الوقـــت ذاته على 
ي  ـ ـ ـ ن ي ر ح ب ل ا م  ـ ـ ـ ك ح ل ل ة  ـ ـ ـ ب ي ط ل ا ة  ع م ـ ـ ـ س ل ا
خليجيـــا وعربيـــا وقاريـــا ودوليـــا ومـــا 

يتمتع به من كفاءة عالية.
وأضـــاف راشـــد لـ “البـــاد ســـبورت” بأن 
لجنة الحكام تستدعي الحكم لمناقشته 

فـــي األخطـــاء التـــي قـــد ترتكـــب خال 
المنافســـات وتتم المحاسبة عبر إيقافه 
عـــددا مـــن المباريـــات دون اإلعان عن 
ذلـــك، الفتـــا النظـــر فـــي الوقـــت نفســـه 
إلـــى أن األخطـــاء هـــي أمـــر طبيعي في 
مختلف األلعـــاب الرياضية وليس الكرة 
الطائـــرة فقـــط، وأفضـــل الحـــكام أقلهم 
أخطـــاء، مؤكدا على عدم وجود أخطاء 
مؤثـــرة كبيـــرة وجميع الحكام يســـعون 
لتطوير قدراتهم والوصـــول بالمباريات 
إلى بـــر األمان. وتابع جابر “ال نســـتطيع 
أن ننفـــي وجـــود أخطـــاء، فالحكم بشـــر 
وهو معرض للخطـــأ في قراراته، ولكننا 

بصورة عامة راضـــون عن أداء حكامنا، 
ومـــن يرتكب أخطاء كبيـــرة فإننا ننبهه 
إلـــى ذلـــك ونطالبـــه بتـــدارك مثـــل تلـــك 

األخطاء مستقبا..”.
وأشـــار إلـــى أن بعـــض الفـــرق المحليـــة 
تحمل الحكام خسارتها، رغم أن الحكام 
ال يتسببون فيها بشكل رئيسي، فالحكم 
البحرينـــي ال يقـــف مع ناد على حســـاب 
آخـــر، وليـــس لـــه أي مصلحة فـــي ذلك، 
بل إنـــه يتطلـــع للخروج بأقـــل األخطاء 

حفاظا على سمعته ومكانته.
وأضاف “هناك بعض الاعبين يحاولون 
علـــى  ون  ـ ـ ويعترضـ م،  كا ـ ـ حـ ل ا ة  ر ا ـ ـ ـ ث إ

ــتمرة، وبعـــض  ــورة مسـ ــرارات بصـ القـ
ــرف  ــون بنفـــس التصـ ــن يقومـ المدربيـ
رغـــم أن المدرب يجـــب أن يهدأ الاعب 
ويجعلـــه يركز فـــي المبـــاراة، وهنا ال بد 
أن أشـــيد ببعـــض المدربين ومـــن بينهم 
الكابتـــن جاســـم النبهـــان مـــدرب بنـــي 
جمـــرة الموســـم الفائـــت والـــذي وجدت 
منه أســـلوبا متميزا في إبعاد العبيه عن 

الحكام..”

راشد جابر

حسن علي

حسن علي )تصوير  خليل إبراهيم(



استمرار توزيع وحدات “حي القليعة”
تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن وكيل وزارة 

اإلسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة عن استمرار الوزارة بتوزيع وحدات حي “القليعة” بمدينة شرق الحد على المستفيدين.

وأكد وكيل اإلسكان أن مشروع مدينة 
شرق الحد يعد أحد الروافد األساسية 
لبرنامج وزارة اإلســـكان الخاص باألمر 
الملكي الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ببنـــاء 40 ألف وحدة ســـكنية، 
مؤكـــًدا أن مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم كبير 
فـــي تنفيذ هـــذا المشـــروع حتـــى اآلن 
يعكـــس مدى االهتمـــام والمتابعة التي 
أوالهما سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  لمشـــاريع 
عموما ومدينة شـــرق الحـــد خصوصا؛ 

بهـــدف تحقيق رؤى وتطلعات صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد لتســـريع تلبيـــة 

الطلبات اإلسكانية.
 وصـــرح الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــود آل 
“القليعـــة”  حـــي  توزيعـــات  أن  خليفـــة 
المشـــاريع  أولـــى  تمثـــل  لمســـتمرة  ا
المدرجـــة فـــي الجـــدول الزمنـــي، الذي 
أعدتـــه الـــوزارة لتنفيـــذ أمـــر صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  لســـمو  ا
 5000 وتخصيـــص  بتوزيـــع  لـــوزراء  ا
قامـــت  الـــوزارة  وحـــدة ســـكنية، وأن 
المرشـــحين  المواطنيـــن  إخطـــار  ب

بالحضور إلـــى موقع المشـــروع إلنهاء 
اإلجـــراءات الخاصـــة بذلـــك، متبعيـــن 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية 

الالزمة.
أن  اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح   
عمليـــة التوزيع ستســـتمر على دفعات 
متتاليـــة مـــن أجـــل اســـتيعاب أعـــداد 
المســـتفيدين بصـــورة منظمة، مشـــيًرا 
إلـــى أن الوحـــدات التـــي يتـــم توزيعها 
بحي القليعة اكتملت نسب اإلنجاز بها 
على صعيد األعمال اإلنشـــائية والبنية 

التحتية. 

 وأضاف أنه إلـــى جانب هذه الوحدات 
الـــوزارة  انتهـــت  الجاهـــزة،  لســـكنية  ا
فعلًيـــا من تجهيـــز الحدائق المخصصة 
المفتوحـــة،  والمســـاحات  ألطفـــال،  ل
وأعمال التشجير، فضاًل عن المسارات 
والدراجـــات  للمشـــاة  لمخصصـــة  ا
طـــول  علـــى  تمتـــد  والتـــي  لهوائيـــة  ا

الشريط الساحلي المحيط بالمدينة.
إجـــراءات  مباشـــرته  هامـــش  وعلـــى   
التوزيـــع، هنـــأ الشـــيخ خالد بـــن حمود 
آل خليفـــة المواطنين بمناســـبة تســـلم 
وحداتهم، وأوضح لهـــم جهود الوزارة 

ومميزاتهـــا  الوحـــدات  تلـــك  تنفيـــذ  ل
وتصاميـــم البنـــاء التـــي تـــم اختيارهـــا 
لتناســـب احتياجاتهـــم، مؤكـــًدا حرص 
العمـــل  تســـريع  علـــى  التـــام  لـــوزارة  ا
فـــي كافـــة المشـــاريع مـــن أجل تســـلم 
لوحداتهـــم  المســـتحقين  اطنيـــن  و م ل ا
بأســـرع وقت ممكن. كما أكد أن وزارة 
اإلســـكان تســـعى نحـــو تســـريع نســـب 

العمـــل  فـــي جميـــع مراحـــل  از  ـ ـ اإلنجـ
فـــي مدينة شـــرق الحـــد، أســـوة بباقي 
مشـــاريع مدن البحريـــن الجديدة، يتم 
العمـــل بهـــا في وقـــٍت متزامـــن، بهدف 
ـكنية  ـ ـدات السـ ـ ليم الوحـ ـ ـ ـرعة تسـ ـ سـ
للمســـتفيدين، الســـيما المراحـــل التـــي 
قامت الـــوزارة بتخصيصهـــا وتوزيعها 

على المستفيدين أخيًرا.

المنامة - وزارة اإلسكان

اعتماد “التسيير الذاتي” لـ “الرعاية األولية” والمستشفيات الحكومية
تطوير منظومــة الخدمــات الصحيــة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة

ثمن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة األمر الملكي الســامي الصادر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة بتعيين رئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية، وذلك تفعيال لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات وتعزيز 

التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان االستغالل األمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.

ــة مجلـــس الـــوزراء  ــن موافقـ ـا ثمـ ـ كمـ
خالل االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
للمجلس الذي عقد برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
علـــى مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
بشـــأن نظـــام التمويل للتســـيير الذاتي 
ة  ـ ـ ـ ي ة األول ـ ـ ـ ة الصحي ـ ـ ـ ي لرعا ا ز  ـ ـ كـ لمرا

والمستشفيات الحكومية.
وقـــال إّن برنامـــج الضمـــان الصحـــي 

يهـــدف إلـــى توفيـــر منظومـــة صحيـــة 
متكاملـــة ذات جـــودة عاليـــة، تتســـم 
ة  ـ ـ ـ ب ذ ا ج  ، ة م ا د ت ـ ـ ـ س ال ا و ة  ـ ـ ـ ن و ر م ل ا ب
ــع  ــة للجميـ ــل الحريـ ــتثمار وتكفـ لالسـ
فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة الصحية. 
كمـــا ويعنى البرنامـــج بتقديم خدمات 
صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن 

إطار يحمي حقوق كافة األطراف. 
ــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى  ــا أشـ كمـ
للصحة إلى مشـــاريع التطوير الشـــامل 
لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها 

الخطة الوطنية للصحة )2016-2025( 
التي تشـــكل إحدى المبادرات الوطنية 
المهمة والمحطات البارزة في مســـيرة 
المشروع اإلصالحي والتنموي لجاللة 
الملك، حيث جاءت الخطة مبنية على 
أسٍس واضحة، ومن أهمها الجودة في 
تقديم الخدمات الصحية وفق معايير 
الشفافية والتنافسية وحرية االختيار 
والعدالة واالستدامة؛ لضمان أن تكون 
الخدمـــة الصحية بجودة عالية وآمنة، 
وبناء المنظومة الصحية على أســـاس 

قوي من المعلومات الصحية بمختلف 
جوانبها العالجية واإلدارية والمالية.

ى  ـ ـ ـ ل ع أل ا س  ـ ـ ـ ل ج م ل ا س  ـ ـ ـ ي ئ ر د  ـ ـ ـ ك أ و
للصحـــة »أن برنامـــج التســـيير الذاتـــي 
ة  ـ ـ ـ ي ح ص ل ا ز  ـ ـ ـ ك ا ر م ل ا و ت  ا ي ف ـ ـ ـ ش ت س م ل ل
الحكوميـــة يعد أحـــد المحـــاور المهمة 
في مشـــروع الضمان الصحي الوطني 
في مملكـــة البحرين، والذي ســـينطلق 
في الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز 
جـــودة الخدمات الصحيـــة وفق أعلى 

المعايير العالمية”.

المنامة - المجلس األعلى للصحة
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تطبيق اختبارات االمتحانات الوطنية الكترونًيا بحلول 2023
“جـــودة التعليـــم”: زيـــادة كفـــاءة الطلبـــة بمؤشـــرات أداء مرتفعـــة فـــي النتائـــج

تنفيــًذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية ومجلــس الــوزراء برئاســة ولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بشــأن نقل 
اإلشــراف على امتحانات الصف التاســع والصف الثاني عشــر إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، تعمل هيئة جودة التعليم والتدريب - خالل هذه الفترة - 

بكل إخالٍص وتفاٍن منذ لحظة تكليفها بهذه المسئولية الوطنية بما يحقق أقصى درجات الضبط واإلتقان.

اشـــادت  ذلـــك،  علـــى  يقهـــا  ل ع ت ي  ـ ـ ـ ف و
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب، جواهـــر المضحكـــي، بصدور 
القـــرار بشـــأن الموافقـــة علـــى نقـــل تبعية 
االمتحانـــات الوطنيـــة إشـــراًفا وتنفيـــًذا 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى هيئـــة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب، معربـــًة عـــن 
شـــكرها وامتنانها لسمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، لهـــذه “الثقة الكريمـــة في الهيئة 
وفـــي منتســـبيها، وبمـــا يمثله صـــدور هذا 
القـــرار من دافع حقيقي لمضاعفة الجهود 
إلنجـــاز المهمـــات واألهـــداف الموكلة إلى 
رًة  هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، مقدِّ
هـــذا الدعـــم، واالهتمـــام، والرعايـــة مـــن 
ِقَبِل ســـموه، لمســـتقبل األجيـــال القادمة؛ 

إذ أنَّ أبناءنـــا الطلبـــة هم الهدف األســـمى 
في هـــذا التطويـــر، إلـــى أن يتخرجوا من 
مؤسســـاتهم التعليمية، ثم يدخلوا ســـوق 

العمل بكل ثقة وتمّكن”.
وأشـــارت المضحكـــي، إلـــى أنَّ المشـــروَع 
سيتم تنفيذه على أربع مراحل تدريجية؛ 
تبـــدأ بالتهيئـــة لالمتحانـــات الوطنيـــة، ثم 
مرحلـــة إعـــداد نظامهـــا، تتلوهـــا مرحلـــة 
ـة  ـ ـ ًرا مرحل ـ ـ ـي، وأخيـ ـ ـ ـق التجريب ـ التطبيـ
ــة  ــدارس مملكـ ــي مـ ــي فـ ـا الفعلـ ـ تنفيذهـ

البحرين.
الهيئـــة  أن خطـــة  لمضحكـــي،  ا دت  ـ ـ ـ ّك وأ
الزمنية لتنفيذ االمتحانات الوطنية خالل 
األعوام القادمة قد بدأت هذا العام، حيث 
إنَّ العمل جاٍر للحصول على االستشارات 

ـة، والتأكـــد مـــن جاهزيـــة البنيـــة  ـ المحليـ
التحتيـــة واالحتياجـــات التقنيـــة، تتلوها 
مرحلة إعداد نظـــام االمتحانات الوطنية 
من خالل استشارات فنية دولية، وإعداد 
نظـــام إلكترونـــي شـــامل، وتجريبه خالل 

العام القادم 2021. 
واضافت “أما في العام 2022، فســـتنتقل 
الهيئـــة إلـــى مرحلـــة تطبيـــق االمتحانات 
ا  التجريبيـــة، من خالل تنفيذهـــا إلكترونيًّ
علـــى جميع المـــدارس الحكومية ومن ثمَّ 
تصحيحهـــا، وأخذ تغذية راجعـــة مفيدة؛ 
ا  لنصل مًعا إلى مرحلـــة تطبيقها إلكترونيًّ
بشكل فعلي للصفين التاسع والثاني عشر 

في العام 2023”.
وذكرت أنَّ المشروع قائم على رفع كفاءة 

الطلبة بمؤشـــرات أداء مرتفعة في نتائج 
االمتحانات الوطنية بحلول 2023، وهي 
ليســـت التجربـــة الوحيـــدة فـــي الســـاحة، 
حيـــث إنَّ هنـــاك عـــدًدا مـــن الـــدول التـــي 
تعتمـــد في تنفيذ تقييماتها التربوية على 
مؤسســـات تربويـــة متخصصـــة مســـتقلة 
وبعيـــدًة عـــن اختصاصـــات وزارة التربية 
والتعليم؛ لضمـــان الحياديـــة والموثوقية 
فـــي تقييم األداء وإصـــدار النتائج، ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال نيوزيلندا )الشـــهادة 
الوطنيـــة لإلنجـــاز األكاديمـــي(، وفنلنـــدا 

)امتحان الثانوية العامة الفنلندية(.
واشـــارت الـــى أن مشـــروع تنفيـــذ الهيئـــة 
االمتحانـــات الوطنيـــة للصفيـــن التاســـع 
والثاني عشـــر يســـعى إلى قياس مستوى 

أداء الطلبـــة فـــي المهـــارات، والكفايـــات، 
والمعارف. كما يهدف إلى المســـاهمة في 
تطويـــر نظام التعليم في مملكة البحرين، 
وتوفيـــر معلومات حـــول أداء الطلبة في 
نهاية التعليم األساســـي )الصف التاســـع(؛ 
مـــن أجل تحســـين مســـتواهم، حيث تعدُّ 
االمتحانات الوطنية للصف التاسع مؤهاًل 
لتخـــرج الطالـــب مـــن التعليـــم األساســـي 
ُن هذا المؤهل على اإلطار  اإللزامي، وُيَسكَّ
الوطنـــي للمؤهالت، كما تعـــد االمتحانات 

الوطنيـــة للصف الثاني عشـــر هي المؤهل 
األساســـي لتخـــرج الطالـــب فـــي التعليـــم 
ُن علـــى اإلطـــار الوطنـــي  الثانـــوي، وُيَســـكَّ
للمؤهالت، كما ســـتكون نتائج امتحانات 
ا  يًّ ـ ـ ا أساسـ ـ ـ ـ ًب ـر متطل ـ ـي عشـ ـ ـف الثانـ ـ الصـ
لاللتحـــاق بالتعليم العالي وســـوق العمل، 
حيث هو الحلقة األهم في هذه السلسلة، 
كفايـــًة، ومعرفًة وحصواًل علـــى المهارات 
الالزمـــة التي تؤهله لدخول ســـوق العمل 

بكل سهولة وُيسر.

المنامة - بنا

هاوي أغنام يقلق مهّزة.. ثغاء مزعج ورائحة نتنة وأمراض جلدية
يعاني سكان مجمع 603، شارع رقم 345، بمنطقة مهزة من صوت 
ثغاء األغنام وروائحها المزعجة، بسبب قيام شخص يقطن بالقرب 
منهــم بتربيــة هذه الماشــية، ومــن دون التفات لمطالبــات الجيران 
الملحة بإزالتها، ألنها تخالف القانون، وتســببت في أمراض جلدية 

لبعض منهم.

المنطقـــة  ـــكان  س د  ـ ـ ـ ح أ ل  ا ـ ـ ـ ق و
ـــل  ي ل ص ل  ـ ـ ـ ي ل ج ل ا د ب ع ى  ـ ـ ـ ع د ي و
ـّلم  ـ ـه سـ ـ ــالد”: بأنـ ـة “البـ ـ لصحيفـ
شـــكوى باســـم الجيـــران بشـــأن 
مربـــي األغنـــام، ألمانـــة العاصمة 
ومجلـــس أمانة العاصمة ووزارة 
الصحـــة والمجلس األعلى للبيئة 
وعديـــد مـــن الجهـــات الرســـمية 

ولكنها لم تحرك ساكنا.
وذكر: أنـــه اضطر مؤخرا لتقديم 
بـــالغ ضـــده لـــدى مركـــز شـــرطة 

سترة من أجل اتخاذ الالزم.
ة  ـ ـ ـ ي ب ر ت ن  أ  : ل ـ ـ ـ ي ل ص ح  ـ ـ ـ ض و أ و
ــر يخالـــف  ــية بالبيـــت أمـ الماشـ
قانـــون النظافـــة، الصـــادر بالعام 
2015، والذي ينص صراحة على 
حظـــر تربيـــة الماشـــية والطيور، 
ومـــا فـــي حكمهـــا، فـــي المنـــازل 
والوحدات الســـكنية وملحقاتها 

إال في األماكن المرخصة لذلك.
ولفـــت إلـــى: أن عـــدد الماشـــية 
الموجـــودة لـــدى صاحـــب البيت 

يصـــل لقرابة 50 رأًســـا، وصوتها 
ة ال  ـ ـ ـ ن ت ن ل ا ا  ـ ـ ـ ه ئحت ورا ج  ـ ـ مزعـ ل ا

تطاق.
حاولـــوا  الجيـــران  إن   : ل ا ـ ـ ـ ق و
ـل مـــع صاحـــب البيـــت  ـ التواصـ
لتســـوية الموضـــوع وديـــا، ولكن 
ـاطات لذلـــك،  ـ ـلت كل الوسـ ـ فشـ
وشـــهد هذا الموضوع تدخال من 
شخصيات بالمنطقة ومن بينهم 
عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
عبدالواحـــد النكال، ولكن تســـلم 
الجميـــع ردا ســـلبيا مـــن هـــاوي 

تربية الماشية.
واســـتدرك صليـــل مختتًمـــا: إن 
الجيـــران حيـــن طلبوا منـــه إزالة 

ــه،  ــن بيتـ ــة مـ ــية المزعجـ الماشـ
أجاب بـــأن لديه هذه الهواية وال 

يتاجر بها.

بطاقة البالغ بالشرطة

السكان ينتقدون 
“تطنيش” “البلدية” 
و”الصحة” و”البيئة”

محرر الشؤون المحلية
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“األفالم العربية ” تحارب للفوز بجائزة من “األوسكار”
ــن ــي ــن ــس ــى مــــر ال ــلـ ــام وجـــــوائـــــز فــــرديــــة قــلــيــلــة عـ ــ ــ ــرة كــــل ع ــيـ ــثـ ــات كـ ــحـ ــيـ ــرشـ تـ

المشــاركات العربية في جوائز األوســكار لم يكن لها نصيب كبير في الفوز منذ فوز فيلم ”زد“، الذي يعتبر الفيلم “العربي” الوحيد الذي فاز بالجائزة. فقد مّولته الجزائر ورشــحته 
العــام 1969، لكنــه كان يحكــي قصــة اغتيــال سياســي يونانــي، لذا لم يمثــل الثقافة العربية ولم يظهــر فيه ممثلون عرب وأخرجه المخرج اليوناني كوســتا غافــراس، وهناك ايضا 
فيلم حقق األوســكار بوجود نجم عربي فيه وهو فيلم ”لورانس العرب“، الذي مثل فيه عمر الشــريف الحائز على جائزة أوســكار ســنة 196، وصوال الى فيلم ”بوهمين راســبودي“ 
الذي مثل فيه الفنان من االصول العربية رامي مالك وغيرها، ويعد فيلم “باب الحديد” للمخرج المصري المبدع يوســف شــاهين، أول األفالم العربية واإلفريقية ترشــيًحا لجائزة 

األوسكار عن أفضل فيلم أجنبي.

وهذا العام تشارك العديد من األفالم العربية هذا 
السباق العالمي الكبير في السينما بمجموعة من 
األفـــالم من الســـودان الفيلم الجميل “ســـتموت 
في العشـــرين“ للمخرج أمجد أبـــو العالء، ممثاًل 
للســـودان ليكون الترشـــيح األول للســـودان في 
تاريخهـــا، وفيلم “لما بنتولد“ مـــن مصر للمخرج 
تامـــر عـــزت، وفيلـــم “غـــزة مونامـــور” لألخويـــن 
طـــرزان وعـــرب ناصر ممثـــاًل لفلســـطين، وفيلم 
“200 متـــر” للمخـــرج أمين نايفة ممثـــاًل لألردن، 
و“الرجـــل الذي بـــاع ظهره“ للمخرجة التونســـية 
كوثر بن هنية والذي رشـــحته تونس للمنافســـة 
علـــى جائزة أوســـكار ألفضـــل فيلـــم أجنبي في 

الدورة 93 التي ستقام في أبريل المقبل.

وتـــدور قصـــة فيلـــم ”ســـتموت فـــي العشـــرين“ 
الســـوداني فتـــى يدعـــي “مزمـــل” تنبـــأ لـــه أحـــد 
رجـــال الديـــن الصوفييـــن بالقريـــة بعـــد مولـــده 
بوقت قصير بأنه سيموت بعد أن يبلغ العشرين 
مـــن عمـــره. وهي اللعنـــة التي لم يســـتطع والده 
احتمالهـــا ليهـــرب علـــى إثرهـــا مـــن البيـــت بعـــد 
شـــعوره بالعجز عـــن إبطالهـــا، أما أمه ”ســـكينة“ 
فتقضى أيامها في قلق وترقب حتى يحدث ما 

يغير حياته تماما. 
أمـــا فيلـــم ”لمـــا بنتولـــد“ المصـــري يتنـــاول فـــي 
حبكتـــه قصـــص 3 شـــخصيات مختلفـــة تواجه 
تحديـــات خاصـــة بســـبب القيـــود التـــي فرضت 
عليهـــم، لتتشـــابك األحداث مـــن خـــالل أغانـــي 

الفنـــان أميـــر عيد، الـــذي يـــؤدي دور إحدى تلك 
الشخصيات الثالثة، وحول األشياء التي نفعلها 
مـــن أجل مـــن نحب. وتدور أحـــداث فيلم ”200 
متـــر ” عن عائلة فلســـطينية فرقها جدار الفصل 
العنصري اإلســـرائيلي، إذ صار األب يســـكن في 
الجانب الفلســـطيني، واألم واألبناء في الجانب 
اإلســـرائيلي. في أحد األيـــام يدخل أحد األبناء 
المستشـــفى وهـــو ال يبعـــد ســـوى 200 متـــر عن 
والـــده. يحاول األب الوصـــول إليه لكنه يحتاج 

للسفر في رحلة تمتد لمئتي كيلو متر.
أما الفيلم الفلســـطيني ”غزة مونامور“، ويحكي 
قصة عيســـى الصيـــاد الذي تجاوز الســـتين من 
عمـــره، ويخفي حبه لســـهام التي تعمل خياطة، 

ويقـــرر فـــي النهاية أن يتقـــدم لها، وفـــي إحدى 
رحـــالت الصيد يعلق في شـــبكته تمثـــااًل أثرًيا لـ 
”أبولو” ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل 
حين تكتشف الحكومة ذلك. وعن رسالة تحول 
اإلنســـان إلـــى بضاعة وإلى مجـــرد رقم ومحمل 
يباع ويشترى في المزادات، وتقدم قصة الفيلم 
التونســـي ”الرجل الذي باع ظهره“ الذي يتناول 
قصة مهاجر ســـوري غـــادر بلده هربا من الحرب 
إلـــى لبنـــان على أمل الســـفر منه إلـــى أوروبا، إذ 
تعيـــش حـــب حياته وفي ســـبيل ذلـــك يقبل أن 
يرســـم له أحد أشـــهر الفنانين المعاصرين وشما 

على ظهره ليتحول جسده إلى تحفة فنية.
ورشح المركز السينمائي المغربي، فيلم “معجزة 
القديـــس المجهـــول” للمخرج عـــالء الدين الجم 
لتمثيـــل المغرب بمســـابقة أوســـكار أفضل فيلم 
أجنبـــي. ويتناول الفيلم قصـــة لص يختبئ في 
الجبال بعد أن ســـرق قدرا كبيرا من المال دفنه 
فـــي مكان آمـــن بمنطقة صحراويـــة وأقام عليه 
بناء على شكل قبر قبل أن يقع في يد الشرطة. 
وتأخـــذ األمور بعدا آخر عندما يخرج اللص من 
الســـجن ويكتشـــف أن القبر تحـــول إلى ضريح 

يزوره العديد من المرضى طلبا للشفاء.

فيلم ”لما بنتولد“فيلم ”200 متر ” 

فيلم “معجزة القديس المجهول”

فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“فيلم ”غزة مونامور“

فيلم “ستموت في العشرين”

طارق البحار
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نشر النجم سيلفستر ستالون 
صورا له من الجزء الرابع من 

فيلم “Rocky 4”، بمناسبة 
مرور 35 عاما على طرحه، 

إضافة إلى صورة من 
الجزء الخامس 

مع المالكم 
مايك 

تايسون، 
في 

حسابه 
على مواقع 

التواصل.

للشــرح تحتــاج  وال  مرئيــة  عالميــة  لغــة  التشــكيلي  الفــن 

حسين عيسى: لتزيين المناطق السياحية بمنحوتات ميدانية

يرى الفنان التشـــكيلي والنحات حســـين 
عيســـى أنه باإلمكان تطويـــر فن النحت 
فـــي البحرين، عبر تزيين بعض المناطق 
والســـياحية  الرياضيـــة  منهـــا  الحيويـــة 
بمنحوتات ميدانية؛ ألن الفن التشكيلي 
لغـــة عالميـــة مرئيـــة وال تحتـــاج للشـــرح 
باللغـــة المطلوبة، بـــل العمل الفني يتكلم 
عـــن نفســـه بـــكل اللغات وهو مـــا يعكس 

ثقافة أي بلد.
كمـــا يحلـــم حســـين ببناء ورشـــة للنحت 
للرســـم  جاليـــري  وبنـــاء  بأقســـامه 
وعـــرض اللوحـــات الفنيـــة والمنحوتات 

والمجسمات بشتى أفكارها وخاماتها.
وتمتاز أعمال الفنان حســـين بالشـــفافية 
والشـــاعرية، وال عجـــب في ذلـــك طالما 
والشـــعور،  اإلحســـاس  تخاطـــب  أنهـــا 
والشفافية ميزة روحانية وهي الطريق 

األصح إلى مخاطبة الروح.
“البـــالد” التقـــت بالفنان حســـين في هذا 

اللقاء:
كيف تنظر إلى فن النحت في  «

البحرين؟

مـــن الممكـــن تطويـــره من خـــالل تزيين 
بعـــض المناطق الحيويـــة منها الرياضية 
بمنحوتـــات  الســـياحية  وخصوًصـــا 
لغـــة  التشـــكيلي  الفـــن  ألن  ميدانيـــة؛ 
عالميـــة مرئية وال تحتاج للشـــرح باللغة 
المطلوبـــة، بـــل العمـــل الفنـــي يتكلم عن 
نفســـه بكل اللغات وهو ما يعكس ثقافة 
أي بلد، إذ يقرأ األعمال القاصي والداني 

أي كل من المواطن والمقيم والسائح. 

ما المكونات التي ساهمت في  «
تكوينك الفني؟

تحـــب  أن  هـــو  شـــيء  كل  أســـاس  أواًل 
مـــا تعملـــه، وهنا كانـــت انطالقتـــي على 
يـــد المغفـــور له األســـتاذ محمـــد فيحان 
فـــي  طالـــب  كنـــت  عندمـــا  الدوســـري، 
مدرســـة  فـــي  ابتدائـــي  الرابـــع  الصـــف 
الـــزالق، إذ زرع فـــي قلبـــي حـــب الفـــن 
بتوجيهه وتشـــجيعه المســـتمرين، ومن 
مدرســـة  فـــي  اإلعداديـــة  المرحلـــة  ثـــم 
الخليل بن أحمد درست تشكيل الخزف 
علـــى يد أســـتاذي عبد الرســـول الغائب، 
ثـــم  ومـــن  الهندســـي  الرســـم  ودراســـة 
دراســـة خطـــي الرســـم والتصويـــر علـــى 
يد أســـتاذي محمـــد عاشـــور، الذي وضع 
رجلـــي على طريـــق االحتـــراف، وبعدها 
كانـــت انطالقتي الحقيقية ســـنة 2013، 
المعـــارض  فـــي  بالمشـــاركة  بـــدأت  إذ 
والمشـــاركات  المشـــتركة  المحليـــة 
الخليجيـــة والدوليـــة والعالمية بلوحات 
أو منحوتات ومنها ميدانية، إضافة إلى 
اختيـــار أعمالـــي لتكـــون منهـــا إهداءات 

جاللـــة  البـــالد  عاهـــل  لـــدى  ومقتنيـــات 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
إضافة للظهـــور اإلعالمي في التلفزيون 
والصحف الرســـمية والسوشيال ميديا، 
وهـــذا كلـــه ســـاعد علـــى التكويـــن الفني 
لشـــخصية حســـين عيســـى الذي يطمح 

لألكثر. 
ما بين النحت والرسم.. أين تجد  «

نفسك؟

االثنان.
ما موضوعات منحوتاتك؟ «

التعايش. 
ما المراحل التي يتم فيها إنجازك  «

الفني منذ بداية الفكرة؟

الموضوع أواًل ثم الفكرة التي يســـاعدنا 
فيها وجود خامة تناسب الفكرة وتخدم 
الموضـــوع، وبعدهـــا التنفيـــذ ان كانـــت 
منحوتـــة فهي تبدأ من وضع المقاســـات 
علـــى كتلـــة الرخام أو الخشـــب، ومن ثم 
إزالـــة القطع الكبيرة الزائـــدة من الكتلة، 
وبعدهـــا إزالـــة األجـــزاء الصغيـــرة إلبراز 
إطار الكتلة ثم التنظيف وتلميع القطعة، 
وإن كانـــت لوحـــة يتم التأكد من حســـن 
اختيارنـــا لنوعيـــة الخـــام الـــذي ســـوف 

نرســـم عليـــه ثـــم نبـــدأ بطـــالء الخلفيـــة 
ليتســـنى لنا، بعـــد ذلك الرســـم والتلوين 
بداية بالمســـاحات الكبيـــرة الى أن ننهي 

العمل بالتفاصيل الصغيرة.
ما حلمك؟ «

بنـــاء ورشـــة للنحـــت بأقســـامها، وبنـــاء 
جاليري للرســـم وعرض اللوحات الفنية 
بشـــتى  والمجســـمات  والمنحوتـــات 

أفكارها وخاماتها. 
ما أطول مدة استغرقتها في إنجاز  «

عمل فني؟

شهران. 
ما أبرز أعمالك حالًيا؟ «

نحت رخـــام بورتريه حصـــان عربي من 
الرخام العماني - مسندم.

حسين عيسى

أسامة الماجد
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والدة طفلة من جنين مجمد ألكثر من 27 عاما
ولدت مولي إيفريت غيبسون من جنين تم تجميده 
ألكثر من 27 عاما، في أكتوبر 1992، ما يفصل بينها 
وبيــن والدة والدتهــا تينــا )29 عامــا(، تقنيا، 18 شــهرا 
فقــط. وحطمــت الطفلــة األميركيــة الرقــم القياســي 
العالمــي ألكبــر فجــوة بيــن تجميــد الجنيــن والوالدة. 
ودخلــت مولــي إيفريــت غيبســون، البالغــة مــن العمر 
شــهرا واحــدا اآلن، التاريــخ بعــد أن ولــدت لألبويــن 
تينا وبن غيبســون في شــرق والية تينيســي في 26 
أكتوبــر، بعــد أن أمضــت أكثــر مــن 27 عامــا مجمــدة 
كجنيــن قبــل نقلهــا إلــى رحــم والدتها فــي 10 فبراير 
مــن هــذا العــام. وحــدد الوقت الــذي يقضيــه الجنين 
فــي الحفــظ المجمــد رقمــا قياســيا جديــدا ألطــول 
مــدة تجميــد لجنيــن علــى اإلطــاق، وفقــا لموظفــي 
البحث في مكتبة جامعة تينيسي الطبية بريستون. 
وســجلت الرقــم القياســي الســابق أختهــا إيمــا ريــن 
جيبسون التي ولدت عام 2017. وتم تجميد الجنين 
الــذي ولدت منــه إيما ألكثر من 24 عاما قبل والدتها، 
حيــث وقــع تجميدهــا هــي وأختهــا معــا كأجنــة، مــا 

جعلهما شقيقتين وراثيتين كاملتين.
ووقــع تجميــد الجنيــن الــذي نتــج عنــه الحقــا والدة 

مولي، في 14 أكتوبر 1992، ثم تمت إذابته من قبل 
مديــرة مختبر المركز الوطني للتبرع باألجنة وعالمة 
األجنــة، كارول ســومرفيلت، فــي 10 فبرايــر من هذا 
العــام، ووقــع نقلــه إلــى رحــم تينــا بواســطة رئيــس 
والمديــر   )NEDC( باألجنــة  للتبــرع  الوطنــي  المركــز 

الطبي، الدكتور جيفري كينان في 12 فبراير.
التلقيــح  وتــم إنشــاء األجنــة األخــوات عــن طريــق 
آخريــن،  مجهوليــن  زوجيــن  بواســطة  االصطناعــي 
ووقــع تجميدهــا حتــى يمكــن اســتخدامها مــن قبــل 
أشــخاص غيــر قادريــن أو غيــر راغبيــن فــي إنجــاب 

طفل بشكل طبيعي.

م لحــم دجــاج اصطناعــي عّمــا  ســُيقدَّ
قريــب فــي مطاعم ســنغافورة، بعدما 
الضــوء  المحليــة  الســلطات  أعطــت 
العالميــة،  “الســابقة  لهــذه  األخضــر 
بحســب ما كشفت الشــركة األميركية 

القّيمة على هذا المشروع.
وأعلنــت “إيــت جاســت” التــي تطــّور 
مــن  ُتصنــع  لحــوم مخبريــة  مشــروع 
األمــن  وكالــة  أن  حيوانيــة،  خايــا 
الغذائــي فــي ســنغافورة أجــازت بيــع 
قطــع الدجــاج التــي تصنعهــا في هذه 
المدينــة الدولــة الواقعــة فــي جنــوب 
شرق آسيا. واعتبرت الشركة الناشئة 
فــي بيان “إنــه إنجاز لقطــاع الصناعة 
الغذائيــة فــي العالــم”. ورأى مديرهــا 
جــوش  مؤسســيها  وأحــد  التنفيــذي 
تيتريــك أن “هــذا الترخيــص فاتحــة 
سلســلة من اإلنجازات في سنغافورة 

وبلدان أخرى في العالم”.

سنغافورة تجيز 
بيع لحم دجاج 

اصطناعي
أفــادت المؤسســة الفضائيــة الصينيــة بــأن مســبار “تشــانغ إه – 5” الــذي هبط يوم 1 ديســمبر على 
سطح القمر قد باشر بجمع عينات التربة القمرية. وجاء في الصفحة الرسمية للمؤسسة الصينية 
علــى إحــدى شــبكات التواصــل االجتماعــي الصينيــة أن مســبار “تشــانغ إه – 5” الــذي يتكــون مــن 
منصتي هبوط وإقاع بدأ أمس في حفر تربة القمر وجمع عينات منها. وقام المسبار بعد هبوطه 

على سطح القمر مباشرة بشحن بطارياته، بما في ذلك بطارية آلة الحفر. ويتوقع أن يبلغ  
وستنقل تلك العينات فيما بعد على متن المسبار إلى األرض حيث سيدرسها العلماء والمهندسون 

الصينيون استعدادا إلنشاء محطة علمية على سطح القمر.

المسبار الصيني يبدأ في حفر صخور القمر

موقع قمة جبل فانسيبان أعلى وجهة سفر تقع في الهند 
الصينية على سلسلة جبال سابا هوانغ لين سون، في الو 

كاي، فيتنام، يفوز بلقب “منطقة الجذب السياحي للمناظر 
الطبيعية الرائدة في العالم لعام 2020”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اقتحــم نحــو 30 رجــاً ليــل الثاثــاء، 
بجنــوب  مدينــة  فــي  مصرفــًا 
البرازيــل، مســتخدمين أســلحة ثقيلة 
النــار  إطــاق  وتبادلــوا  ومتفجــرات، 
مع الشــرطة في عملية ســطو ضخمة 
تخللها احتجاز رهائن، على ما أفادت 

الشرطة المحلية. 
الذعــر  هــذه  العنــف  أعمــال  وأثــارت 
يبلــغ  التــي  كريســيوما  مدينــة  فــي 
عــدد ســكانها 217 ألــف نســمة، وتقــع 
جنــوب  كيلومتــر   200 بعــد  علــى 
فلوريانوبوليس، عاصمة والية ســانتا 

كاتارينا )جنوب البرازيل(. 
ولــم تشــر المعلومــات المتوافــرة إلــى 
قيمة المســروقات، وقــد تمكن الجناة 

من الفرار. 
وقال المســؤول في الشرطة المحلية 
انســيلمو كــروز لتلفزيــون “غلوبــو” إن 

عملية السطو “كانت عنيفة جدًا”.

ا”  سطو “عنيف جدًّ
على مصرف في 

البرازيل

كارثــة  بحــدوث  طبــي  خطــأ  تســبب 
مــن  الكثيــر  أثــرت علــى حيــاة  كبيــرة 
العائــات فــي إســبانيا، وخلقــت أزمــة 
صحيــة وقضائية على مســتوى الباد. 
ومنــح الكثير من األطفال مزيجا طبيا 
عــن  خاطئــة  عامــة  حمــل  )شــراب(، 
عــاج إضرابات المعــدة، بدال من عاج 
تســاقط الشــعر وترميمــه، لكــن نتائــج 

هذا الخطأ فاقت التوقعات بكثير.

ورصــد فــي مــدن إســبانية عــدة نمــو 
لــدى  وغريــب  كثيــف  بشــكل  الشــعر 
منحــوا  إســبانيا  طفــا   20 حوالــي 
هــذا الشــراب؛ بســبب عــاج إضرابــات 
الــذي  الشــراب  تســليم  وتــم  المعــدة. 
غيــر  الخاطئــة  العامــة  هــذه  يحمــل 
الصحيحــة للكثير مــن الصيدليات في 
منهــا غرناطــة  مــدن  عــدة  فــي  البــاد 

وكانتابريا وفالنسيا.

دواء خاطئ يحول 20 طفال إلى “غوريال”

أعلن المكتب اإلعامي الموحد 
ليليــا ســوداكوفا  أن  للمحاكــم، 
موديــل،  فوتــو  تعمــل  التــي 
اعترفــت أمــام المحكمــة بقتــل 
زوجها بطعنة بالسكين، وتوفي 

على أثرها في المستشفى.
المكتــب  بيــان  فــي  وجــاء 

اإلعامــي “وجهــت إلى ســوداكوفا تهمــة القتل، واعترفت بذنبها” واســتنادا إلى 
ذلــك قــررت المحكمــة توقيفها حتى 28 يناير 2021. وكانت الشــرطة قد علمت 
بوقــوع هــذه الجريمة فــي يوم 28 نوفمبر المنصرم من باغ وصلها من األطباء 

الذين نقلوا المجني عليه إلى المستشفى حيث فارق الحياة في اليوم التالي.
واســتنادا إلــى ذلــك اعتقلت الشــرطة زوجته )25 ســنة( التي تقيــم في مقاطعة 
موســكو وتعمــل عارضــة لألزياء، وقد عملت من قبل لبعض المجات الشــهيرة، 

واتضح الحقا أنها طعنته بالسكين بدافع الغيرة.

عارضة أزياء تقتل زوجها بدافع الغيرة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:45
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04:45

06:15 
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لكــن فريــدي لوجينــا  قــد ال تكــون أزيــاء راقيــة، 
بريادي، المدرس اإلندونيســي السابق الذي تحول 
إلــى خيــاط، وجــد ســوقا مزدهرة لمابــس القطط 
التي يصممها بابتكارات مميزة، منها أزياء تنكرية. 
فبعــد أن تــرك فريــدي التدريــس، جــرب عــددا من 
الدراجــات  إلصــاح  ورشــة  فتــح  منهــا  األعمــال، 
النارية، قبل أن يصل إلى فكرة أزياء القطط التي 
جاءتــه مــن أحد زبائنــه المولعيــن بالقطط. ويقوم 

فريــدي )39 عامــا( اآلن بتوريــد مابــس ألصحــاب 
قططهــم  ليلبســوا  الخاصــة،  واألذواق  القطــط 
أزيــاء األبطــال المشــاهير، مثــل ثــور وســوبرمان 
وزي الممرضــات حتــى الحجاب اإلســامي. ورغم 
لــم يســلم فريــدي  أزيــاءه،  الكثيريــن يحبــون  أن 
التواصــل  مواقــع  علــى  الســلبية  التعليقــات  مــن 
االجتماعــي ممــن يعتقــدون أن مــن القســوة إجبار 

القطط على ارتداء المابس.

إندونيسي يصمم أزياء مثيرة للقطط

َتَرّجلَت 
م ياَمْن َأْعَدْدَت للَعلياِء، الجواَد الُمَطهَّ

بِيساِرَك َطرُف عَناٍن 
َوفي ُيمَناَك ِكَتاٌب، َوتاريٌخ، َوَشيٌء من حساباٍت 

لمن َشاَء أن يَتَعلَّْم
اريِخ مًدى، ُتْنِجُز فيِه ُسراُة القياداِت َما لُِصنَّاِع التَّ

عوِب َوَشأَن األمم  َيْرَفُع شأَن الشُّ
َوفي الملكوِت ِحَين ُيْسأَُل ُصناُع التاريِخ - وَأْنَت منُهم -

لن تتلعثم
ريُح وفي َدرِء المخاِطر الَ َتَتوّهْم َأْنَت الصَّ

اُم ادَلْهّم اِم، إذا الظَّ وَء في َسديِم الظَّ كنَت الضَّ
َسُتذكُر َماداَم للتاريِخ َعْيٌن، ولِلتاريِخ َفْمِعّزُة القاِئِد َحْسم وَعْزٌم، َوَقَلّم

َحاِضٌر في ذاكَرِة التاريِخ أْنَت، َفأَْنَت َصرٌح ما اْنَهَدْم
َشْعُبُكْم ُكّلُه َحبيٌب، فَهذا َشقيٌق، َوَهذا ابُن َعّم

ِحْكمٌة للرأِي وَكٌف لِْلَكَرْم

د. عبدالحميد المحادين

الفارُس الذي َتَرّجل


