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وزير الداخلية: إجراءات لحماية الصيادين والمحافظة على مصادر معيشتهم

تهديدات أمن السواحل القطرية مرفوضة

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  أول  الفريق  الداخلية،  وزير  قال 
ما  إن  خــلــيــفــة  آل  ــبـــدهللا  عـ بـــن  راشـــــد 
الــســواحــل من  لــه شــرطــة خفر  تعّرضت 
تهديد وإهانة من دوريات أمن السواحل 
تماًما،  مرفوض  أمــر  القطرية  والــحــدود 
شرطة  عناصر  على  تعدٍّ  مــن  يمثله  لما 
البحرين أثناء أدائهم الواجب وهو أمر ال 

نرضاه لرجال أمننا المخلصين.

بمناسبة  كلمة  في  الداخلية  وزيــر  وأكــد 
الداخلية  وزارة  البحريني،  الشرطة  يوم 
تــحــّمــل الــجــانــب الــقــطــري الــمــســؤولــيــة 
القانونية تجاه كل التجاوزات، التي مّست 
المواطنين في أرزاقهم ومعيشتهم، وإننا 
سنتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة من 
على  والمحافظة  الصيادين  حماية  أجل 

وزير الداخليةمصادر رزقهم.

توجيه “الصحة” بتسريع الخطة الوطنية للتطعيم
إتاحة اللقاح مجانا للجميع يسهم في تعزيز خطط األمن الصحي االستباقي

المنامة - بنا

الملكية  التوجيهات  ــوزراء  ــ ال مجلس  ثــّمــن 
ــبــالد  ــة عــاهــل ال ــجــالل الــســامــيــة لــصــاحــب ال
ــن لــفــيــروس كـــورونـــا  ــ بــتــوفــيــر الــلــقــاح اآلمـ
والمقيمين.  لــلــمــواطــنــيــن  ــا  مــجــاًن وإتــاحــتــه 
الوطنية  الهيئة  جهود  على  المجلس  وأثنى 
لتسجيل  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
يسهم  بما  رسميًا  الصيني  “سينوفارم”  لقاح 
كورونا  لفيروس  التصدي  جهود  تعزيز  في 
اللقاح للجميع حفاظا على صحتهم  وتوفير 
باإلسراع  الصحة  وزارة  ووجــه  وسالمتهم، 
في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الخطة 
رئــيــس  نــائــب  لــلــتــطــعــيــم. ورأس  الــوطــنــيــة 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجتماع  خليفة  آل 

)07(للمجلس الذي ُعقد أمس عن ُبعد.

)08(

سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ راشــد بن عبدهللا  الفريق أول  الداخلية  أصــدر وزيــر 
 14 يوافق  الــذي  البحرين  شرطة  يــوم  بمناسبة  خليفة،  آل 
مــن ضباط   6618 بترفيع  ــًرا  أمـ عـــام،  كــل  مــن  ديسمبر  مــن 
الصف المستحقين إلى الرتب األعلى، وذلك حسب األنظمة 
)مئوية  نــوط  منح  إلــى  باإلضافة  بها،  المعمول  والقوانين 
ــراد، و)مــيــدالــيــة  ــ ــ الــصــف واألف الــشــرطــة( للضباط وضــبــاط 

المدنيين،  الموظفين  الداخلية من  وزارة  لمنتسبي  المئوية( 
يقدمونه من عطاء  ومــا  بــدورهــم،  واعــتــزاًزا  تقديًرا  وذلــك 

وإخالص والتزام بأداء الواجب.
وهنأ وزير الداخلية، ضباط الصف بمناسبة ترقيتهم، داعًيا 
حفظ  في  الوطني  واجبهم  وأداء  العطاء  لمواصلة  إياهم 
األمن وحماية السالمة العامة، متمنًيا لهم التوفيق في ظل 

قيادة صاحب الجاللة عاهل البالد القائد األعلى.

ترفيـع 6618 ضابــط صــف إلــى الـرتـب األعلــى

الخارجية  لــلــشــؤون  ــة  الــدول أكــد وزيـــر 
قـــرقـــاش،  ان مملكة  ــــور  أن بـــاالمـــارات 
البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق 
بعراقتها  المنامة  وأن  الجار ويحترمها، 
هي سيدة األعراف في التعامل الحكيم 
في  على حسابه  الوزير  وقال  والالئق. 

“تــويــتــر” :”نــعــرف، ونــثــق، بــأن البحرين 
الجار  حقوق  يراعي  من  أول  الشقيقة 
هي  بعراقتها  المنامة  وأن  ويحترمها، 
الحكيم  التعامل  فــي  ــراف  األعــ ســيــدة 
يــكــون  تــرضــى أن  ــهـــا ال  ــق، وأنـ ــ ــالئ ــ وال
التجاوز، أيا كان، من جهتها. سنٌة سّنتها 
البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت 

االحترام وثقة جيرانها”.

قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار
المنامة - بنا

ــة مــن  ــوعــ ــ ــم ــجــ رافــــــقــــــت مــ
مـــــقـــــاتـــــالت ســــــــالح الـــجـــو 
القاذفات  البحريني،  الملكي 
األمــيــركــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
52(، وذلــك  )بـــي –  نـــوع  مــن 
مملكة  أجــواء  عبورها  أثناء 

البحرين.

مقاتالت “سالح الجو” ترافق القاذفات األميركية
محرر الشؤون المحلية

)06(

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

هالة  لــلــمــرأة  ــى  األعــل للمجلس  ــعــام  ال األمــيــن  أوضــحــت 
مؤخًرا  جرى  الذي  الخاص  اللقاء  هامش  على  األنصاري 
على تلفزيون البحرين، أن المجلس أنهى التقرير الختامي 
ــدد من  ــى عـ ــذي خــلــص إلـ ــ ــيــوم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، والـ ل
التوصيات ذات العالقة المباشرة برفع واستدامة مشاركة 

المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي.

األنصاري: رفع مشاركة 
المرأة بالعمل الدبلوماسي

المنامة - بنا

الجاللة  صاحب  البالد  ملك  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
اتــصــاال هــاتــفــيــا أمـــس مــن رئيس 

دولة إسرائيل رؤوبين ريفلين.
خالل  االســرائــيــلــي،  الرئيس  وهــنــأ 
ــة الــمــلــك بــالــعــيــد  ــال جـــاللـ ــصــ ــ االت
ــرى تـــولـــي جــاللــتــه  ــ ــ الـــوطـــنـــي وذك
مــقــالــيــد الـــحـــكـــم، وأشــــــاد بــتــطــور 
الـــعـــالقـــات بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ودولة اسرائيل، وعبر عن أمله في 

أن يسهم إعالن تأييد السالم بين 
البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز 

األمن واالستقرار في المنطقة.
عــن شكره  الملك  جــاللــة  أعـــرب  و 
ــة اســرائــيــل عــلــى هــذا  لــرئــيــس دولـ
مملكة  حــــرص  وأكـــــد  االتــــصــــال، 
الــبــحــريــن عــلــى إقـــامـــة عــالقــات 
طيبة مع الجميع بما يخدم عملية 
دولها  لصالح  المنطقة  في  السالم 

وشعوبها.

جاللة الملك يتلقى اتصاال من الرئيس اإلسرائيلي جاللة الملك: ترشيح مي بنت محمد يؤكد تفوق البحرين

جاللة الملك 
مستقباًل 

رئيسة هيئة 
البحرين 

للثقافة واآلثار

المنامة - بنا

أعـــرب عــاهــل الــبــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة أن ترشيح مملكة 
البحرين لرئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
لمنصب  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة 
العالمية يؤكد  السياحة  لمنظمة  العام  األمين 
المكانة العالمية الرفيعة للمملكة وبما تمتلكه 
من قيادات وخبرات وكفاءات متميزة تؤهلها 
في  المهمة  والمناصب  المسؤوليات  لتولي 

)04(مختلف المنظمات والهيئات الدولية.

)12(“تمكين”: نقلة نوعية بتوسيع الخدمات وتطوير البوابة اإللكترونية



NBBonline

نتقدم  بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

مقام حضــرة صاحـــب الجاللـة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفــة
ملك البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وإلى حضرة صاحب السمو الملكي األمـير سلمــان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه

 وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياًء لذكرى قيام
 الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى

 انضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى
حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم

رئيس وأعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
وجميع منتسبي بنك البحرين الوطني
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 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياًء لذكرى قيام الدولة 

البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة

عام 1783 ميالدية، وذكرى انضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة

العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى

حفظه اهلل ورعاه لمقاليد الحكم.

مجموعة محمد محمود الكوهجي ش.م.ب مقفلة



اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، في قصـــر الصافرية 
رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة واآلثار الشـــيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة ترشـــيح 
مملكة البحرين للشيخة مي لمنصب األمين العام 

لمنظمة السياحة العالمية.  
وأعـــرب صاحـــب الجاللة عـــن تمنياتـــه بالتوفيق 
للشـــيخة مـــي، حيث جـــاء هـــذا الترشـــيح ليؤكد 
علـــى المكانـــة العالميـــة الرفيعة التـــي تحظى بها 
مملكة البحرين وبما تمتلكه من قيادات وخبرات 
وكفـــاءات متميـــزة تؤهلهـــا لتولـــي المســـؤوليات 
المنظمـــات  مختلـــف  فـــي  المهمـــة  والمناصـــب 

والهيئات الدولية.

كمـــا أشـــاد جاللتـــه بالجهـــود الوطنيـــة المخلصة 
التي تواصل بذلها رئيســـة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار في خدمة المملكة وتعزيز دورها الريادي 
والتراثيـــة  الثقافيـــة  الخريطـــة  علـــى  ومكانتهـــا 
اإلقليميـــة والعالمية، وكذلك الحفاظ على التراث 
الوطنـــي والمعالم الحضاريـــة والثقافية، وإحياء 

القيم والموروثات البحرينية األصيلة.
مـــن جانبهـــا رفعـــت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفـــة، إلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة أســـمى آيات الشـــكر واالمتنان 
ولترشـــيحها  للثقافـــة  الالمحـــدود  الدعـــم  علـــى 
لمنصـــب أميـــن عـــام منظمـــة الســـياحة العالميـــة، 
كمـــا أطلعت جاللتـــه على الخطـــوات التي قامت 
وتقـــوم بهـــا الهيئـــة حاليـــا للترويج الســـم مملكة 
البحريـــن عبر هذا الترشـــيح الـــذي يعكس أهمية 
المنجزات الثقافية للســـياحة المستدامة وأبرزها 
مشـــروع طريق اللؤلؤ، والتي حققتها المملكة في 
عهـــد جاللته تطبيقا ألهداف التنمية المســـتدامة 
التي تسعى منظمة األمم المّتحدة لترسيخها في 

العالم.

جاللة الملك مستقبال رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - بنا

الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية
جاللـــة الملـــك: ترشـــيح مـــي بنـــت محمـــد لرئاســـة الســـياحة العالميـــة يؤكـــد تفـــوق البحريـــن

تعزيز دور المملكة 
الريادي على 

الخريطة الثقافية 
والتراثية دولًيا

local@albiladpress.com
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، برقيتي تهنئة إلى 
رئيـــس مجلس الســـيادة االنتقالـــي بجمهورية الســـودان الفريق أول ركـــن عبدالفتاح 
البرهان، أعربا فيهما عن تهانيهما الخالصة له بمناســـبة رفع اســـم جمهورية الســـودان 
بشكل رسمي ونهائي من قائمة الدول الراعية لإلرهاب. وأشادا بالخطوة المهمة التي 
تســـهم في تعزيز مكانة الســـودان الشـــقيق على الســـاحة الدولية واالضطالع بدوره 
الفاعل على المســـتوى العربي واإلفريقي، متمنيين للشعب السوداني الشقيق المزيد 
من التقدم والتطور واالزدهار. وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة عبدهللا حمدوك.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء: رفع 
السودان من قائمة اإلرهاب يعزز مكانته الدولية



الشــرطــــة مصــدر فــخـــر وطنـــي
أحمــد بــن علي: األمن واالســتقرار من أهــم المقومات إلنجــاح التنمية والتقدم

قــدم رئيــس مجلــس إدارة نــادي المحــرق، الشــيخ أحمــد بــن علــي بــن 
عبــدهللا آل خليفــة  باســمه ونيابــة عــن أعضاء مجلــس اإلدارة وكافة 
منتســبي النــادي، خالــص التهاني إلى وزير الداخليــة الفريق أول ركن 
الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، بمناســبة يــوم شــرطة البحريــن 

والذي يوافق 14 ديسمبر من كل عام.

المحـــرق  نـــادي  رئيـــس  واعتبـــر   
هذه المناســـبة، يومـــا وطنيا عزيزا 
على كل مواطـــن لالحتفاء بعطاء 
مجـــاالت  فـــي  البحريـــن  شـــرطة 
عديـــدة وتفانيهـــم وإخالصهم من 
أجل أمن الوطن وحماية الســـالمة 
العامـــة، مؤكـــدا أن “يـــوم شـــرطة 
تحديـــده  تـــم  والـــذي  البحريـــن، 

بمبادرة كريمة من وزير الداخلية، 
فرصة جيدة ألن نعرب من خاللها 
عـــن تقديرنـــا لمـــا تقدمـــه شـــرطة 
البحرين واســـهاماتها في مســـيرة 
اإلنجـــاز الوطنـــي فـــي ظـــل العهد 
الزاهر لصاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.
 وأشار إلى أن شرطة البحرين ومن 

خـــالل أدائهـــا األمنـــي والمجتمعي 
للفخـــر  مصـــدرا  تمثـــل  المتميـــز، 
واالعتـــزاز الوطنـــي، فمـــا تشـــهده 

البحرين من أمن واستقرار، يعتبر 
األساســـية  المقومـــات  أهـــم  مـــن 
إلنجـــاح عمليـــة التنميـــة والتقـــدم 
في بلدنا العزيز. وقال رئيس نادي 
المحـــرق “إننـــا فـــي هذه المناســـبة 
الوطنيـــة العزيزة ، نســـتذكر وبكل 
عرفـــان وتقديـــر، شـــهداء الواجب 
الـــذي ضحـــوا  األمـــن  رجـــال  مـــن 
الوطـــن،  عـــن  دفاًعـــا  بأرواحهـــم 
وصونا لـــأرواح والممتلكات، لكي 
ينعم الجميع بالسكينة واالستقرار، 
ســـائلين المولى عز وجل أن يديم 
على مملكـــة البحريـــن نعمة األمن 

واألمان”.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، بالقيـــادة العامة 
صبـــاح أمس، ســـفير جمهوريـــة الهند 
الصديقة لـــدى مملكة البحرين بيوش 
شريفاســـتاف، وذلـــك بحضـــور وزيـــر 
شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن عبدهللا 

النعيمي.
العـــام  القائـــد  رحـــب  اللقـــاء  وخـــالل 
لقوة دفاع البحرين بســـفير جمهورية 

الهند لـــدى مملكة البحرين، كما أشـــاد 
بعمـــق العالقـــات القائمة بيـــن البلدين 
الصديقيـــن والتي تشـــهد على الدوام 
تطورًا وتقدمًا في مختلف المجاالت.

حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن محمـــد 
ســـعد، ومســـاعد رئيس هيئـــة األركان 
لإلمـــداد والتموين اللواء الركن بحري 
يوسف أحمد مال هللا، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تطـــور العــالقـــات مـــع الهنــــد

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
مكتبـــه  فـــي  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
بالقيـــادة العامة أمـــس اإلثنين، رئيس 
الحـــرس الوطنـــي ســـمو الفريـــق أول 
ركـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى بـــن 

سلمان آل خليفة.
وخالل اللقاء تم اســـتعراض عالقات 
التعاون والتنســـيق المشترك بين قوة 
دفاع البحرين والحرس الوطني، كما 
تـــم بحث عدد مـــن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

التنسيق بين “الدفاع” والحرس الوطني

منتسبو الداخلية سطروا أسمى صور الوالء واالنتماء
سمو محافظ الجنوبية: مستوى الجاهزية ساهم بترسيخ دعائم األمن واالستقرار

المحافظــة  محافــظ  أشــاد  البحرينيــة،  الشــرطة  يــوم  بمناســبة 
الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بجهود 
شرطة البحرين وما يبذلونه من عطاء وعمل في سبيل حفظ أمن 
الوطــن ومنجزاتــه، ومــا قدمه منتســبو وزارة الداخليــة من أعمال 
جليلــة خدمــة لهــذا الوطــن الغالي عبر مســيرتهم المشــرفة، والتي 
امتدت ألكثر من 100 عام، جســدوا من خاللها أســمى صور الوالء 

واالنتماء لقيادتهم ووطنهم.

وأكـــد ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة أن مـــا ننعـــم بـــه فـــي 
أمـــن  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
واســـتقرار وازدهار جـــاء بفضل 
الرعايـــة والتوجيهات الســـديدة 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
والدعم الالمحدود من قبل ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 

ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، والمتابعـــة 
والتوجيـــه الدائم مـــن قبل وزير 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة 

عبدهللا آل خليفة.
وأعرب ســـموه عن بالـــغ اعتزازه 
المتميـــزة  للجهـــود  وتقديـــره 
االحترافـــي  األمنـــي  واألداء 
لرجـــال  العاليـــة  والجاهزيـــة 

فـــي  ســـاهم  الـــذي  الشـــرطة، 
ترسيخ دعائم األمن واالستقرار 
في ربوع المملكة، مضيًفا سموه 
أن مـــا تتمتع به مملكـــة البحرين 
من أمـــن ورخاء واســـتقرار جاء 
بفضل من هللا ســـبحانه ونتيجة 

للعمـــل األمنـــي المتواصـــل الذي 
شـــهد تحقيـــق إنجـــازات عديدة 
مشـــّرفة فـــي مختلـــف المجاالت 
األمنيـــة، منوهـــا بمـــا يتمتـــع بـــه 
رجال الشـــرطة من حس وطني 
ومســـؤولية اجتماعية وإنسانية 
نعتـــز ونفخر بها جميًعا، مشـــيًدا 
ســـموه بجهـــود رجـــال األمن في 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
الالزمـــة  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
ســـموه  متمنيـــا   ،)19  - )كوفيـــد 
لجميع منتســـبي وزارة الداخلية 
وفـــي مقدمتهـــم وزيـــر الداخلية 
واالزدهـــار  التطـــور  مـــن  مزيـــدا 
الوطـــن  لهـــذا  خدمـــة  واإلنجـــاز 

الغالي.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي

 الشيخ أحمد بن علي

local@albiladpress.com
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أوضحت األمين العام للمجلس األعلى 
للمـــرأة هالـــة األنصـــاري علـــى هامش 
اللقـــاء الخـــاص الـــذي جـــرى مؤخـــًرا 
على تلفزيـــون البحرين، بأن المجلس 
التقريـــر  أنهـــى  قـــد  للمـــرأة  األعلـــى 
البحرينيـــة،  المـــرأة  ليـــوم  الختامـــي 
والـــذي خلص إلى عدد من التوصيات 
ذات العالقة المباشرة برفع واستدامة 
مشـــاركة المـــرأة البحرينية في مجال 
إلـــى  وأشـــارت  الدبلوماســـي.  العمـــل 
بعـــد  جـــاءت  التوصيـــات  هـــذه  أن 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ برنامـــج العمـــل 
السنوي للمناســـبة والذي اشتمل على 
العديـــد مـــن النـــدوات والمحاضـــرات 
ومجموعـــات التركيـــز، والتـــي تخللها 
خبـــراء  مـــع  مســـتفيضة  نقاشـــات 

محليين ودوليين في هذا المجال.
 وخالل استضافتها من قبل تلفزيون 
البحريـــن فـــي برنامج خـــاص بعنوان 
“أمســـية دبلوماســـية” جـــرى تنظيمـــه 
بتنســـيق مباشـــر بين المجلس األعلى 
للمرأة ووزارة شـــئون اإلعالم وتم بثه 
كفعاليـــة ختامية بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينيـــة، قالـــت األنصـــاري إن تلك 
التوصيـــات تقـــوم علـــى أربـــع محاور، 
“التطـــور  فـــي  منهـــا  األول  يتلخـــص 
المهنـــي”، وإتاحـــة فرصـــة أكبـــر لرفـــع 
نســـبة مشـــاركة المـــرأة البحرينية في 
مواقـــع التمثيل الدبلوماســـي الدولي، 
ليس فقط في بعثات مملكة البحرين 
فـــي الخـــارج، وإنمـــا فـــي المنظمـــات 
الدوليـــة أيًضـــا، واســـتدامة حضورها 
في المجال، وأوضحت أن هذا المحور 
فرعيـــة  محـــاور  ثالثـــة  إلـــى  يتفـــّرع 

هـــي التعلـــم مـــدى الحيـــاة مـــن خالل 
موائمة برامج الدراسات الدبلوماسية 
ألكاديمية محمد بن مبارك للدراســـات 
الدبلوماســـية مع خطط التـــوازن بين 
الجنسين، وتكثيف البرامج التدريبية 
لتهيئـــة الكـــوادر النســـائية فـــي مجال 
العمل الدولـــي، والتركيز على مهارات 
ـــا  ا وثقافيًّ “التعلـــم الذاتـــي” دبلوماســـيًّ

ا. وسياسيًّ
هـــو  الثانـــي  المحـــور  أن  وأوضحـــت 
“تكافـــؤ الفـــرص”، مـــن خـــالل تفعيـــل 
للبعثـــات  بعـــد  عـــن  العمـــل  أنظمـــة 
الدبلوماســـية، وإعادة النظر في نظام 
مرافقة الدبلوماسيين للوالدين كمثال 
وليـــس الـــزوج أو الزوجة فقـــط، ومد 
مظلـــة رعاية أبناء الدبلوماســـيين من 
المبتعثيـــن لتشـــمل األوالد مـــن لحظة 
والدتهم وليس االنتظار حتى بلوغهم 

المرحلة االبتدائية.
 وتحدثـــت عـــن المحـــور الثالـــث فـــي 
توصيـــات يـــوم المـــرأة البحرينية هذا 
العـــام الـــذي جـــاء تحت عنـــوان “بيت 
الخبـــرة وإدارة المعرفـــة” مـــن خـــالل 
تحويـــل بعثـــات مملكـــة البحرين إلى 
مراكـــز مصغـــرة للخبـــرة فـــي مجـــال 
التاريـــخ  وتوثيـــق  المـــرأة،  تقـــدم 
الدبلوماســـي وتأســـيس شبكة اتصال 
للخبرات الدبلوماسية كمراجع علمية 
وتاريخيـــة لألجيال، وتطوير محتوى 
برامـــج التوعية واإلعالم الســـتقطاب 
األجيال الجديدة ومواصلة اســـتثمار 

قصص النجاح.
األميـــن  قالـــت  الســـياق،  هـــذا   وفـــي 
العـــام للمجلس األعلى للمرأة “نحرص 

علـــى أال نكمل موســـم العمـــل الخاص 
وقـــد  إال  البحرينيـــة  المـــرأة  بيـــوم 
اســـتكملنا كافة األدبيات ذات العالقة 
بالموضـــوع، ونســـتخلص التوصيات، 
ونعمـــل علـــى تنفيذهـــا مـــع الشـــركاء 
المعنييـــن، وبشـــكل خاص مـــن خالل 
لجـــان تكافـــؤ الفرص، كمـــا نعمل على 
بالخطـــة  التوصيـــات  تلـــك  تضميـــن 
التنفيذيـــة للخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض 

المرأة البحرينية”.

تفعيل العمل واألنشطة عن بعد
أوضحـــت  صلـــة،  ذي  صعيـــد  علـــى 
األنصـــاري أن المجلـــس األعلى للمرأة 
اســـتطاع تنفيـــذ أكثـــر مـــن 70 % من 
أنشـــطة برنامج يوم المرأة البحرينية 
هذا العـــام رغم الظروف االســـتثنائية 
التـــي فرضتها جائحة كوفيد19- على 
البحريـــن والمنطقـــة والعالـــم، وقالـــت 
“مثلـــت الجائحـــة تحّدًيـــا كبيـــًرا لنـــا، 
لكننا محظوظون بمـــا تملكه البحرين 
مـــن بنيـــة تحتية فـــي مجـــال التقنية 
واالتصـــال، وتمكنا مـــن تفعيل أنظمة 
العمل وإقامة األنشطة عن بعد بشكل 
عمـــل  جوانـــب  مختلـــف  فـــي  كامـــل 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، بما في ذلك 
تنظيم فعاليات يوم المرأة البحرينية 
عـــن بعد طيلـــة العام الجـــاري. وقالت 
إن تلـــك الظروف االســـتثنائية دفعت 
إللغـــاء  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
أن  اعتـــاد  الـــذي  الســـنوي  االحتفـــال 
يقيمـــه فـــي األول مـــن ديســـمبر مـــن 
كل عـــام، وذلك التزاًما باالشـــتراطات 
االحترازيـــة الصحية، لكنه اســـتعاض 

عـــن ذلـــك بالتركيز أكثر علـــى الجانب 
اإلعالمـــي من خـــالل وســـائل اإلعالم 

المختلفة.
 وتابعـــت بالقـــول: مـــن بين األنشـــطة 
التي خطط لها المجلس األعلى للمرأة 
الظـــروف  يتـــم تنفيذهـــا بســـب  ولـــم 
االستثنائية هي عقد نقاشات موسعة 
مـــع شـــباب من الجنســـين حـــول قرار 
مجلس األمن رقم 1325 والصادر عام 
2000 حـــول المرأة والســـالم واألمن، 
القـــرار  بمضمـــون  الشـــباب  وتعريـــف 
وإطالعهـــم علـــى األنشـــطة الجاريـــة 
بشـــأنه حول العالم مـــن خالل برنامج 
المحـــاكاة  بجلســـات  شـــبيه  محـــاكاة 
التـــي تقيمهـــا األمم المتحـــدة، وقالت 
“كنا نتمنى أن نســـمع من شبابنا وجهة 
نظرهـــم في هـــذا القـــرار وأيـــن يرون 
دور المـــرأة مســـتقبال تحت مظلة هذا 
القـــرار، وكيـــف يمكـــن لهـــا أن تحافظ 
علـــى االســـتقرار واألمـــن االجتماعـــي 

واالقتصادي والصحي وغيره”.

جميـــع  فـــي  للمـــرأة  فاعـــل  حضـــور 
المجاالت

فـــي ســـياق آخـــر، قالت األنصـــاري إن 
االحتفـــال بيوم المـــرأة البحرينية في 
األول من ديســـمبر مـــن كل عام يمثل 
فـــي  الوطنيـــة  االحتفـــاالت  باكـــورة 
مملكـــة البحرين، وأوضحت أن المرأة 
البحرينيـــة حققت حضـــوًرا فاعالً في 
جميع المجاالت، وبينت األنصاري أنه 
“في العام 2008 ومع انطالق مناســـبة 
إطـــار  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  يـــوم 
المناســـبات الوطنية لمملكـــة البحرين 
المناســـبة  هـــذه  تخصيـــص  جـــرى 
لالحتفـــاء بالمرأة في مجـــال التعليم، 
حيث تشـــرف المجلـــس األعلى للمرأة 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  بحضـــور 
مقـــر  فـــي  المناســـبة  هـــذه  ا  شـــخصيًّ
ا  المجلس، ثم تنوعت المجاالت سنويًّ

علـــى مـــدى األعـــوام الــــ 12 الماضيـــة 
حتـــى أصبحـــت متكاملة، ومـــع العام 
القـــادم الذي يصادف أيًضـــا االحتفال 
بالذكرى العشـــرين لتأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة مـــن المحتمـــل أن نرّكز 
علـــى حضـــور المـــرأة البحرينيـــة فـــي 

التنمية الوطنية ككل”.
األعلـــى  المجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للمـــرأة يحرص على اســـتخدام جميع 
ومجموعـــات  لقـــاءات  مـــن  األدوات 
تركيـــز وورش عمـــل ومنتديـــات مـــن 
أجـــل التنقيـــب عـــن مختلـــف الفرص 
والتحديـــات ووجهات النظـــر واآلراء 
فـــي المجال الـــذي يتم اختيـــاره ليوم 
علـــى  الضـــوء  يســـلط  وبمـــا  المـــرأة، 
قصـــص نجاحهـــا فـــي هـــذا المجـــال، 
ويعّزز مـــن حضورها النوعي والكمي، 
ويســـهم في توثيق مســـيرتها الرائدة 

الملهمة لألجيال القادمة.

الرفاع- المجلس األعلى للمرأة

التقرير الختامي ليوم “البحرينية”: لرفع مشاركة المرأة بالعمل الدبلوماسي
الــجــائــحــة ــات  ــدي ــح ت ــم  ــ رغ ــة  ــط ــش األن ــن  مـ  %  70 ــذ  ــّف ــن ي األعـــلـــى”  ــس  ــل ــج ــم “ال

األنصاري تعلن عن االنتهاء من التقرير الختامي ليوم المرأة البحرينية بالمجال الدبلوماسي2
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وأثنـــى المجلـــس على جهـــود الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الصحية لتســـجيل لقاح “سينوفارم” 
الصيني رســـميًا بما يسهم في تعزيز 
كورونـــا  لفيـــروس  التصـــدي  جهـــود 
وتوفيـــر اللقاح للجميـــع حفاظا على 
صحتهم وســـامتهم، ووجه مجلس 
الوزراء وزارة الصحة باإلســـراع في 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة لتنفيـــذ 

الخطة الوطنية للتطعيم.
الـــوزراء  مجلـــس  اســـتذكر  بعدهـــا 
تضحيـــات  الشـــهيد  يـــوم  بمناســـبة 
ضحـــوا  الذيـــن  الواجـــب  شـــهداء 
الوطـــن  عـــن  دفاعـــًا  بأرواحهـــم 
ومكتســـباته مجســـدين أنبـــل القيـــم 
في ســـبيل الذود عن حياض الوطن 
والدفـــاع عـــن أمنـــه، داعًيـــا المجلس 
شـــهداء  يرحـــم  أن  القديـــر  المولـــى 
الوطـــن األبرار وأن يحفـــظ البحرين 

ويديم أمنها وأمانها.
وبمناســـبة يوم الشـــرطة البحرينية، 
ثّمن مجلس الوزراء الجهود المبذولة 
مـــن منتســـبي وزارة الداخليـــة فـــي 
القطاعـــات األمنيـــة ترســـيًخا  كافـــة 
لألمن وتعزيًزا لاســـتقرار بما يحفظ 
الوطنيـــة،  والمكتســـبات  المنجـــزات 
وفـــي هـــذا الصـــدد، رحـــب مجلـــس 
الوزراء بفوز رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة برئاســـة 
مجلـــس منظمـــة الجمـــارك العالميـــة 

بالتزكية.
مملكـــة  بتحقيـــق  المجلـــس  وأشـــاد 
فـــي  المركـــز األول عربيـــًا  البحريـــن 
وفـــي  والرياضيـــات  العلـــوم  مـــادة 
العلـــوم  فـــي  الدوليـــة  االختبـــارات 
مـــا  وهـــو   TIMSS19 والرياضيـــات 
يعكس تطور المسيرة التعليمية في 

مملكة البحرين.
الـــوزراء  مجلـــس  رحـــب  بعدهـــا، 
المتحـــدة  الواليـــات  باعتـــراف 
األميركية بســـيادة المملكة المغربية 
المغربيـــة  الصحـــراء  منطقـــة  علـــى 
وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة 
الداخلة، مشيًدا المجلس في الوقت 
الرســـمية  االتصـــاالت  بإقامـــة  ذاتـــه 
والعاقات الدبلوماسية بين المملكة 
المغربيـــة ودولة إســـرائيل ما يســـهم 
فـــي تعزيز مســـاعي تحقيق الســـام 

واالستقرار واالزدهار في المنطقة.

فـــي  المجلـــس  نظـــر  ذلـــك  بعـــد 
الموضوعـــات المدرجـــة على جدول 

األعمال، وقرر:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــئون 
بخصـــوص  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مملكـــة  انضمـــام  علـــى  الموافقـــة 
تســـجيل  اتفاقيـــة  إلـــى  البحريـــن 
الفضـــاء  فـــي  المطلقـــة  األجســـام 
الخارجي المعتمدة من قبل الجمعية 
العامـــة لألمم المتحـــدة، الهادفة إلى 
تنظيم نشـــاط الدول في استكشاف 
واســـتخدام الفضـــاء الخارجـــي فـــي 

مختلف التطبيقات.
القانونيـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2  
بخصـــوص الموافقـــة علـــى انضمـــام 
المعاهـــدة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة 
متعددة األطـــراف لتطبيـــق التدابير 
المتعلقـــة باالتفاقيات الضريبية لمنع 
وتحويـــل  الضريبـــي  الوعـــاء  تـــآكل 

  .)MLI(  األرباح
 3. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي 
بشأن توسعة نطاق إعفاءات القيمة 
المضافـــة علـــى المشـــاريع التنمويـــة 
الممولـــة بموجـــب القـــروض، بهـــدف 
المســـاهمة في مساندة ودعم مملكة 
البحرين لتمويل المشـــاريع التنموية 

واالستراتيجية.
4. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن ردود 
الحكومـــة علـــى 4 اقتراحـــات برغبة 

من مجلس النواب.

ثانًيا:  اســـتعرض المجلس الموضوع 
التالي:

الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــئون 
وتـــداول  اســـتيراد  تنظيـــم  بشـــأن 
المابـــس والمســـتلزمات والمعـــدات 
واألمنيـــة،  العســـكرية  والتجهيـــزات 
المقـــدم من وزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر 

العمليات التنظيمية في هذا الشأن.

توجيه “الصحة” بتسريع وتيرة تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم
ـــي ـــد الوطن ـــوزراء بالعي ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــك وس ـــة المل ـــئ جالل ـــوزراء يهن ـــس ال مجل
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها  
إلى 

مقام حضرة صاحب جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهللا ورعاه 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهللا ورعاه 

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي 

ــة فــي عهــد المؤســس أحمــد  ــة البحريني ــام الدول ــاًء لذكــرى قي ــة إحي تحتفــل مملكــة البحريــن بأعيادهــا الوطني
ــة  ــة كامل ــدة كدول ــم المتح ــي األم ــا ف ــرى انضمامه ــة، وذك ــام 1783 ميالدي ــلمة ع ــة مس ــة عربي ــح كدول الفات

العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه اهللا ورعاه لمقاليد الحكم  

 سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئًسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء أمس

انضمام البحرين التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي 
المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة.

انضمام البحرين إلى المعاهدة متعددة األطراف لتطبيق التدابير المتعلقة 
 .(MLI) باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح

مذكرة تنظيم استيراد وتداول المالبس والمستلزمات والمعدات والتجهيزات 
العسكرية واألمنية.

توسعة نطاق إعفاءات القيمة المضافة على المشاريع التنموية الممولة بموجب 
القروض لدعم مملكة البحرين في تمويل المشاريع التنموية واالستراتيجية.
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الموافقة على:

استعرض المجلس:

 

اإلشادة بتحقيق مملكة البحرين المركز األول عربيًا في مادة العلوم والرياضيات 
.TIMSS19 وفي االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات

الترحيب باعتراف الواليات المتحدة األمريكية بسيادة المملكة المغربية على 
منطقة الصحراء المغربية وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، واالشادة 

بإقامة العالقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ما يسهم في تعزيز مساعي 
تحقيق السالم واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
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أبرز ما جاء في
جلسة مجلس الوزراء:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 ديسمبر 2020

 

رفع التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
وتهنئة كافة المواطنين بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي 

جاللة الملك المفدى لمقاليد الحكم.

تثمين التوجيهات الملكية السامية بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا وإتاحته 
مجاًنا للمواطنين والمقيمين. 

اإلشادة بجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتسجيل لقاح 
سينوفارم الصيني رسميًا. 

استذكار تضحيات شهداء الواجب دفاعًا عن الوطن ومكتسباته بمناسبة يوم 
الشهيد.

تثمين الجهود المبذولة من منتسبي وزارة الداخلية ترسيًخا لألمن وتعزيًزا لالستقرار 
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية. 

أبرز ما جاء في
جلسة مجلس الوزراء:
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سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 14 ديسمبر 2020

المنامة - بنا

رأس نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي ُعقد 
صباح أمس عن ُبعد.

في مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بالعيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك لمقاليد الحكم، كما هنأ المجلس كافة المواطنين بهذه المناســبة الوطنية، مشــيدًا المجلس 

بما تحقق للمملكة من منجزات في كافة المجاالت وفق المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجاللة ملك البالد.
وثّمن مجلس الوزراء التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة عاهل البالد بتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا وإتاحته مجاًنا 

للمواطنين والمقيمين بما يسهم في تعزيز خطط األمن الصحي االستباقي حفاًظا على صحة وسالمة الجميع.

شهداء الواجب 
يجسدون أنبل القيم 

في بذل أرواحهم 
دفاًعا عن الوطن

إقامة عالقات 
دبلوماسية بين المغرب 

وإسرائيل يسهم في 
تحقيق السالم بالمنطقة

اإلنجاز المحرز 
 TIMSS باختبارات

تأكيد لتطور 
المسيرة التعليمية

جهود مقدرة 
لمنتسبي “الداخلية” 
بترسيخ األمن وتعزيز 

االستقرار

إشادة بالمنجزات 
المحققة بكافة 

المجاالت وفق المسيرة 
التنموية لجاللة الملك

توسعة إعفاءات 
القيمة المضافة 
على المشروعات 
الممولة بالقروض

إتاحة اللقاح مجانا للجميع يسهم في تعزيز 
خطط األمن الصحي االستباقي



 وّجــه وزيــر الداخليــة الفريق أول الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفة، كلمة بمناســبة يوم الشــرطة البحريني، والذي 
يوافــق الرابــع عشــر مــن كل عــام، عبر فيها عن االعتزاز بما يلقاه رجال الشــرطة وشــهداء الواجب وأســرهم من دعم 
ومســاندة واهتمــام مــن لــدن حضرة صاحب الجاللة الملك ومن ســمو ولي العهد رئيس الــوزراء. وعّبر وزير الداخلية 
ا في المنظومة األمنية وشــريًكا في  في كلمته عن الفخر واالعتزاز بالشــرطة النســائية، والتي أصبحت عنصًرا رئيســيًّ

حفظ أمن الوطن. وفيما يلي نص الكلمة:

الحمد لله رب العالمين والصاة والســـام 
علـــى نبيـــه الكريـــم وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

أجمعين.
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 يســـرني ببالـــغ الفخـــر واالعتـــزاز أن أرفع 
وزارة  منســـوبي  عـــن  ونيابـــة  باســـمي 
الداخليـــة أســـمى آيـــات التهانـــي وأخلص 
حضـــرة  ســـيدي  مقـــام  إلـــى  التبريـــكات 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــاد المفـــدى القائـــد 
األعلـــى، حفظه هللا ورعـــاه، وإلى صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، ولي العهـــد رئيس الوزراء، حفظه 
بمناســـبة احتفـــاالت مملكـــة  هللا ورعـــاه، 
البحريـــن بأعيادها الوطنية، إحياًء لذكرى 
قيـــام الدولة البحرينيـــة الحديثة في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح، وذكـــرى تولـــي 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
المفدى، حفظه هللا ورعاه، مقاليد الحكم.

وفي ظل هـــذه المناســـبات الوطنية يأتي 
االحتفـــال بيـــوم شـــرطة البحريـــن، والتي 
عشـــنا مئويتهـــا األولى قبل عـــام من اآلن، 
لنجدد العهد والوالء لقيادة سيدي حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك المفـــدى، حفظـــه 
هللا ورعـــاه، قائد مســـيرة العطاء واإلنجاز 
والتقـــدم، مســـتلهمين الحكمـــة والعزيمـــة 
توجيهـــات  مـــن  الوطنيـــة  اإلرادة  وقـــوة 
جالتـــه، معبريـــن فـــي الوقـــت ذاتـــه عـــن 
اعتزازنا بما يلقاه رجال الشـــرطة وشهداء 
دعـــم ومســـاندة  مـــن  الواجـــب وأســـرهم 
واهتمام مـــن صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس الوزراء، رئيـــس الهيئة العليا 
للصندوق الملكي لشهداء الواجب، حفظه 
هللا، وذلـــك في ظـــل التوجيهـــات الملكية 

السامية.
اإلخوة األعزاء..

تقديـــًرا لجهود شـــرطة البحريـــن وحفاًظا 
بأهميـــة  واعتراًفـــا  تضحياتهـــم  علـــى 
المســـؤولية األمنيـــة ورغبـــة فـــي االرتقاء 
فإنـــه  العمـــل؛  فـــي  المتميـــز  بالمســـتوى 
يســـعدني في هـــذه المناســـبة أن أنّوه عن 
حمايـــة  لبرنامـــج  الداخليـــة  وزارة  تبنـــى 
النواحـــي  كافـــة  فـــي  وذلـــك  الشـــرطة، 
القانونية واألمنية والتنظيمية واإلدارية.

إن حماية الشرطة تستهدف اتساع دائرة 
اإلدراك باستحقاقاتهم وواجباتهم وتهيئة 
الســـبل للقيـــام بهـــا وفـــق ســـيادة القانون، 
ولهـــذا فإننـــا نعمـــل مـــن أجل ترجمـــة هذا 
التوجه إلـــى واقع يراعي المصلحة العامة 
وتعزيـــز الضمانـــات التـــي تقدمهـــا الدولـــة 

لحماية رجال أمنها وعائاتهم.
وفـــي هـــذا اإلطـــار؛ فـــإن مـــا تعّرضـــت لـــه 
شـــرطة خفر الســـواحل من تهديد وإهانة 
من قبل دوريات أمن الســـواحل والحدود 

القطريـــة أمر مرفوض تماًما، لما يمثله من 
تعـــدٍّ علـــى عناصر شـــرطة البحريـــن أثناء 
أدائهـــم الواجب وهو أمـــر ال نرضاه لرجال 
أمننا المخلصين؛ وإننا في الواقع احتوينا 
بســـرعة موقًفا مســـلًحا في عـــرض البحر، 
من خال تواجد القوة الازمة لضبطه في 
الوقـــت والمـــكان المطلـــوب، وذلـــك لوضع 
حـــٍد لهذا العمـــل المتهور والخطيـــر. وهذا 
الموقـــف امتـــداد للســـلوك القطـــري الـــذي 
يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق 
علـــى أرزاقهم، حيث تمت مخالفة )2153( 
)650( قارًبـــا يحملـــون  شـــخًصا وحوالـــي 
الهويـــة الرســـمية لمملكـــة البحريـــن خال 
الفترة ما بيـــن 2010م ولغاية 2020م في 

المياه التي كانت على مرور الزمن مصدًرا 
للرزق لهم وآلبائهم وأجدادهم.

وكل هـــذه الممارســـات ال تعكـــس النظـــام 
األساســـي لمجلس التعـــاون لدول الخليج 
العربيـــة والـــذي يقوم على مـــا يربط دوله 
بالمصيـــر  وإيمـــان  خاصـــة  عاقـــات  مـــن 
المشـــترك ووحدة الهـــدف التي تجمع بين 

شعوب دول المجلس.
هـــذه  يتوقـــع  ال  البحريـــن  شـــعب  إن 
القطريـــة،  الســـلطات  مـــن  التصرفـــات 
حيـــث تأتـــي مخالفـــة للعـــادات واألعراف 
والتقاليد، في الوقت الذي كانت البحرين 
على الدوام تســـمح باستخدام مياهها من 
قبـــل الصياديـــن والبحـــارة بـــدول مجلس 

التعاون.
تحّمـــل  الداخليـــة  وزارة  فـــإن  وعليـــه، 
الجانب القطري المسئولية القانونية تجاه 
كافـــة التجاوزات، التي مّســـت المواطنين 
فـــي أرزاقهـــم ومعيشـــتهم، وإننا ســـنتخذ 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الازمـــة مـــن أجـــل 
حماية الصيادين والمحافظة على مصادر 

رزقهم.

اإلخوة األعزاء
 فـــي إطار برامج تطويـــر وزارة الداخلية؛ 
علـــى  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي  عملنـــا 
رؤيـــة  وفـــق  األمنيـــة  تنظيماتنـــا  وضـــع 
شـــاملة ومتابعة مـــا يلزم لتنفيـــذ ذلك من 
تشـــريعات قانونيـــة وتجهيـــزات ميدانية 
وإداريـــة وبرامـــج تدريبية. ومـــع مواصلة 
العمل والجهـــود الحثيثة من قبل الجميع، 
تكاملـــت اليـــوم العناصـــر المطلوبة لتؤلف 
ســـاعدت  وقـــد  مشـــتركة.  أمنيـــة  قيـــادة 
التقنيـــات الحديثـــة فـــي شـــمولية وضوح 
صورة الموقف األمني وتحقيق التجانس 
والتنســـيق بين مختلف فـــروع المديريات 
األمنيـــة، األمر الـــذي انعكس علـــى ارتفاع 

األداء األمني المشترك.
للـــه وبجهودكـــم  بحمـــد  اســـتطعنا  وقـــد   
المخلصـــة، تســـجيل قفـــزة حضاريـــة فـــي 
االحترافيـــة،  والممارســـة  األمنـــي  األداء 
والتي ســـاهمت في تعزيز جهود مكافحة 
الجريمـــة، حيـــث تراجـــع معـــدل الجريمة 
اليوم بنســـبة 25 % وذلك رغم زيادة عدد 

السكان.
ودعًمـــا لهـــذا النهـــج األمنـــي فـــي مجـــال 
الوقايـــة مـــن الجريمـــة؛ فقـــد ركزنـــا علـــى 
حمايـــة الشـــباب من خال توســـيع قاعدة 
الثقافـــة األمنية، ومبادرات تعزيز االنتماء 
الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، وبرامج 
مكافحة العنف واإلدمان، والتي استطعنا 
مـــن خالهـــا، تغطيـــة 80 % مـــن مـــدارس 
مملكـــة البحريـــن ليســـتفيد منهـــا أكثر من 
)120( ألف طالب وطالبة، مما ســـاعد على 
بنـــاء الثقة بين الشـــباب البحريني ورجال 
الشرطة، وهذا أمٌر في غاية األهمية لبناء 
مجتمـــع آمـــن، يـــدرك فيـــه شـــباب الوطن 

مسئولياتهم تجاه أمن بلدهم.
األخوة واألخوات..

إنـــه لمن حســـن الطالع أن يأتـــي االحتفال 
بيوم شـــرطة البحرين هذا العـــام، متزامًنا 
مـــع اليوبيـــل الذهبي للشـــرطة النســـائية، 
فـــي  ا  رئيســـيًّ عنصـــًرا  أصبحـــت  والتـــي 
المنظومة األمنية وشـــريًكا في حفظ أمن 

الوطن وصون مكتسباته.
أثبتـــت  الخمســـين  الســـنوات  فخـــال   
الشـــرطة النســـائية جدارتها وكفاءتها في 
تنفيـــذ الواجبـــات الموكلـــة إليهـــا بأدائهـــا 
وتعاملهـــا الحضاري، وســـطرت تضحيات 
أمنـــي  أداء  فـــي  مشـــهودة  وإنجـــازات 
تكاملـــي. وظلت حاضرة بفعالية وشـــريًكا 
ا في مســـيرة حفظ األمن، ودخلت  أساسيًّ
مكانتهـــا  مـــن  عـــززت  جديـــدة  مجـــاالت 
ودورهـــا األمنـــي والمجتمعـــي علـــى أكمل 
وجـــه.. فتحية اعتزاز للشـــرطة النســـائية 

بهذه المناسبة التاريخية الرفيعة.
وزارة  منســـوبي  األعـــزاء..  اإلخـــوة 

الداخلية..
بمناســـبة يـــوم شـــرطة البحريـــن؛ يطيـــب 
لـــي أن أعبـــر لكـــم جميًعـــا عن بالغ شـــكري 
وتقديـــري لجهودكم المخلصـــة وعطائكم 
المتواصـــل في حفظ األمن والنظام العام، 
مســـتذكرين جهـــود الـــرواد األوائـــل ومـــن 
خدموا بالوزارة وقدموا نماذج من العطاء 
المشرف، نتوجه لهم بالشكر ونترحم على 
مـــن رحلـــوا، وندعـــو لألحياء منهـــم بتمام 

الصحة.
ختاًما..

عـــام  مـــن كل  14 ديســـمبر  يـــوم  ســـيظل 
يـــوم فخـــر ومجد، يجّدد فيـــه حماة الحق 
وحراس المبـــادئ؛ العهد في بذل النفوس 
القانـــون  وســـيادة  البـــاد  أمـــن  لصـــون 
لمـــن  العدالـــة.. فهنيًئـــا  وترســـيخ قاعـــدة 
يحمـــل هذا الواجب من منتســـبي شـــرطة 
البحرين، والتي ســـتظل علـــى العهد دوًما 
بالتزامها بالقيم األصيلة التي ميزت شعب 
البحريـــن ورّســـخت هويتـــه، وهـــي قيـــم 

السام واالعتدال والوسطية والمساواة.
فلكـــم جميعـــا التحيـــة وصـــادق التمنيات 

بدوام التوفيق.
حفظ هللا البحرين وأدام عليها نعمة األمن 
فـــي ظـــل قيـــادة ســـيدي حضـــرة صاحب 

الجالة الملك المفدى، حفظه هللا ورعاه.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وزير الداخلية
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وزيـر الداخليـة يشيـد بالمـواقـف الوطنيـة لـ “النـواب”
ــزازات الــقــطــريــة ــ ــف ــ ــت ــ ــة” لـــوقـــف االس ــيـ ــلـ ــداخـ ــي لــجــمــيــع إجـــــــراءات “الـ ــاب ــي ــد ن ــي ــأي ت

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، امس، 
عـــددا مـــن أعضـــاء لجنـــة الشـــئون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلـــس النـــواب، يتقدمهـــم رئيس 
إبراهيـــم  محمـــد  النائـــب  اللجنـــة  
السيسي البوعينين، وذلك بحضور 
رئيس األمن العام الفريق طارق بن 

حسن الحسن.
وفي مســـتهل اللقاء، رحـــب الوزير 
برئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة، مشـــيدا 
وجهـــود  النـــواب  مجلـــس  بـــدور 
أعضائـــه ومـــا يبدونـــه مـــن مواقف 
وطنيـــة وحـــرص على أمـــن الوطن 

وسامة المجتمع.
الشـــئون  لجنـــة  أعضـــاء  وبـــادر 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
وزيـــر  بتهنئـــة  النـــواب،  بمجلـــس 

شـــرطة  يـــوم  بمناســـبة  الداخليـــة، 
البحرين، والذي يوافق 14 ديسمبر 
من كل عام، معربيـــن عن تقديرهم 
لـــألداء األمني الفاعـــل وما يقوم به 
رجال الشـــرطة لحفظ أمـــن الوطن 
أعـــرب  فيمـــا  االســـتقرار،  وتعزيـــز 

وزيـــر الداخليـــة عـــن اعتـــزازه بهذه 
الطيبـــة  والبـــادرة  الكريمـــة  اللفتـــة 
من خال الزيـــارة األخوية ألعضاء 
اللجنة، وما تحمله من معان وطنية 

مشكورة.
وخال اللقاء، أعرب أعضاء اللجنة 

اإلجـــراءات  لكافـــة  تأييدهـــم  عـــن 
تقـــوم  التـــي  والقانونيـــة،  األمنيـــة 
بهـــا وزارة الداخليـــة، لضمـــان عـــدم 
تكرار الســـلوك القطـــري المرفوض، 
وااللتـــزام بالحكمـــة وضبط النفس، 
حيال التصرفات القطرية، المتهورة 

والخطيـــرة، التـــي تخالـــف العادات 
واألعراف التقاليد، وتتجاوز النظام 
مـــع  التعـــاون،  لمجلـــس  األساســـي 
تحّمل الجانب القطري، المســـؤولية 
القانونيـــة تجـــاه كافة التجـــاوزات، 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  واتخـــاذ 

الازمة.
عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك، والتـــي من شـــأنها تعزيز 
وزارة  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 

الداخلية ومجلس النواب.
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أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل 
بالمضامين المهمة للكلمة التي ألقاها وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة بمناســـبة يوم شـــرطة 
التـــي  اإلنجـــازات  أن  مؤكـــدة  البحريـــن، 
حققها جهاز الشرطة تمثل فصال مهما من 
تاريـــخ الدولـــة الحديثة لمملكـــة البحرين، 
ونقطة مضيئة في سجل التقدم والريادة 
للوطن في ظل العهـــد الزاهر لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأكدت دعم الســـلطة التشـــريعية لبرنامج 
حمايـــة الشـــرطة الـــذي أعلـــن عنـــه وزيـــر 
المبـــادرات والخطـــط  الداخليـــة، ولكافـــة 
القيـــام  مـــن  األمـــن  أفـــراد  ـــن  تمكِّ التـــي 
بمسؤولياتهم على أكمل وجه، انطالقا من 
المعرفة بالدور المهم الذي تقوم به شرطة 
البحريـــن فـــي تحقيق األمان واالســـتقرار 
للوطـــن، وحمايـــة مكتســـباته ومقدراتـــه، 
للمواطنيـــن  اآلمنـــة  البيئـــة  وتوفيـــر 
والمقيميـــن، مشـــيدة بما تحقـــق من تقدم 
مطـــرٍد فـــي األداء االحترافـــي للمؤسســـة 
األمنيـــة، األمـــر الـــذي أســـهم فـــي تراجـــع 
معـــدل الجريمـــة بنســـبة 25 % رغم تزايد 

عدد السكان.
وأضافـــت أن كلمـــة وزيـــر الداخليـــة تمثل 
انفتاحـــا علـــى دور مهـــم تقـــوم بـــه المـــرأة 
حيـــث  األمنـــي،  الســـلك  فـــي  البحرينيـــة 
البحريـــن  شـــرطة  يـــوم  ذكـــرى  تتزامـــن 
هـــذا العام مـــع اليوبيـــل الذهبي للشـــرطة 
النسائية، إذ تكشـــف ذاكرة العمل الوطني 
عـــن دور كبيـــر، وجهـــود حثيثـــة، قامـــت 
األمـــن  لتحقيـــق  البحرينيـــة،  المـــرأة  بـــه 
واالســـتقرار لوطنهـــا ومجتمعها، لتســـجل 
بذلـــك خطـــوة تعـــزز مكانتها الرائـــدة على 

المستوى المحلي والعالمي.
ونوهت لمســـاندة المجلس النيابي التامة 
لكافـــة الخطـــوات واإلجـــراءات والتدابير 
الالزمـــة التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الداخلية؛ 
لحماية شـــرطة خفر الســـواحل في مملكة 
عملهـــم  بواجـــب  القيـــام  أثنـــاء  البحريـــن 
مـــن تهديـــدات وتعديـــات دوريـــات أمـــن 
ودعـــم  القطريـــة،  والحـــدود  الســـواحل 
الجهود فـــي حماية الصيادين البحرينيين 
من أي اســـتهداف يطال سالمتهم أو يهدد 

أرزاقهم.
وأكـــدت رئيســـة مجلـــس النـــواب االعتزاز 
بكافـــة الجهـــود التـــي يوليهـــا المنتســـبون 

للمؤسسة األمنية.

يوم استثنائي

من جهتهـــا، أكدت النائب زينب عبداألمير 
أن يوم الشرطة ُيعد مناسبة مهمة للتعبير 
للـــدور الوطنـــي  عـــن التقديـــر واالمتنـــان 
الرائـــد التي تلعبه الشـــرطة ورجاالتها في 
تعزيز األمن واالســـتقرار بمملكة البحرين، 
الراســـخ  الكيـــان  هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيرًة 

فـــي أهدافـــه وتطلعاتـــه هـــو أحـــد الركائز 
األساســـية لما حققته مملكـــة البحرين من 
إنجـــازات نوعية علـــى ُمختلـــف األصعدة 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  رعايـــة  بفضـــل 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، والجهـــود الدؤوبـــة التـــي يبذلهـــا 
وزيـــر الداخلية الفريق أول الركن الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة.وقالت النائب 
زينب عبداألمير: “لقد قدم رجاالت شرطة 
مملكة البحرين الغالي والنفيس في سبيل 
أن يهنـــأ وطننا الغالي والشـــعب البحريني 
الوفـــي باألمـــن واالســـتقرار، الذيـــن همـــا 
ركيزتـــان مـــن ركائز االزدهـــار ألي بلد. فال 
يمكـــن أن ينجح أي بلد ويتقدم لألمام مع 

انعدام األمن واالستقرار. 
إن االحتفـــال بيـــوم الشـــرطة هـــو فرصـــة 
علـــى  لرجالهـــا  الشـــكر  لتقديـــم  عظيمـــة 
تضحياتهـــم لما قامـــوا به على مـــدار أكثر 
إلـــى أن هـــذا  مـــن قـــرن كامـــل”، مشـــيرًة 
الكيان الرائد استطاع التعامل مع ُمختلف 
بفضـــل  البحريـــن  واجهتهـــا  التحديـــات 
اعتمـــاد إســـتراتيجيات شـــاملة ومتطورة 
وتنفيـــذ  الُمســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق 
سياسات أمنية وفق مستويات عالية من 
الدقـــة والجـــودة؛ بهـــدف تحقيـــق التنمية 

الُمستدامة لمملكة البحرين. 

إنجازات دولية

معصومـــة  النائـــب  رفعـــت  ذلـــك،  إلـــى 
عبدالرحيـــم خالـــص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الركـــن 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
وكافـــة منســـوبي الـــوزارة بمناســـبة يـــوم 
الشـــرطة البحرينيـــة والـــذي يعـــد فرصـــة 
للتعبير عن التقدير والعرفان لإلســـهامات 
الكبيـــرة والمتميزة التي تقدمها الشـــرطة 
وعملهـــا  متواصـــل  بشـــكل  البحرينيـــة 
الـــدءوب والمســـتمر فـــي صـــون مقدرات 
الوطـــن ومكتســـباته والمحافظـــة بشـــكل 

دائم على األمن واالستقرار. 
وأوضحـــت أن “يـــوم 14 مـــن ديســـمبر هو 
يوم لالحتفـــاء برجال الداخليـــة، وفرصة 
لتقديـــم كلمة حق وشـــكر وعرفان بحقهم 
نظيـــر مـــا يقدمونـــه مـــن جهـــود مخلصـــة 
وإســـهاماتهم  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

المســـتمرة فـــي المحافظـــة على اســـتقرار 
مملكتنـــا الغاليـــة، إضافـــة إلـــى تواجدهـــم 
المستمر في كافة المواقع لتقديم واجبهم 
علـــى أكمـــل وجـــه، وهـــو مـــا نقـــدره علـــى 
الـــدوام، وهذه البصمـــات الواضحة لرجال 
األمـــن تعكـــس مـــدى التنفيـــذ لتوجيهـــات 
وزارة الداخليـــة فـــي التعامـــل مع مختلف 
المواقـــف”. وأضافـــت أن “مـــا وصلت إليه 
شـــرطة البحرين اليوم من إمكانات عالية 
جاء بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات 
الســـديدة لصاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بن عيســـى آل خليفة ورعايته المســـتمرة 
لرجـــال األمـــن تقديـــًرا مـــن جاللتـــه للدور 
الـــذي يضطلعـــون به فـــي حمايـــة مملكتنا 
الغالية”. وأشـــارت الى أن شرطة البحرين 
اســـتطاعت تحقيق العديد من اإلنجازات 
سواء على الصعيدين المحلي والخارجي، 
وقـــد تمكنـــت مـــن تحقيـــق المركـــز الثالث 
دولًيـــا فـــي مجـــال التعامـــل مـــع الجريمـــة 
المنظمة، والمركز الرابع عالمًيا في مؤشـــر 
األمن وفق تقرير التنافسية العالمي للعام 
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حمل األمانة

فيمـــا أّكد عضـــو لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
النائب غازي آل رحمة أن شرطة البحرين 
فـــي  المحـــوري  تواصـــل ترســـيخ دورهـــا 
تحقيق اإلنجازات الرائدة لمملكة البحرين 
عبر تطوير قدراتها وإمكاناتها وجاهزيتها 
الدائمـــة، وذلـــك اســـتلهاًما مـــن توجيهات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأشـــار إلـــى أن يـــوم الشـــرطة البحرينيـــة 
الذي يصادف في الرابع عشـــر من ديمسبر 
يوم وطني وذكرى مهمة تفيض بالعنفوان 
والعطـــاء  التضحيـــة  ودروس  واإللهـــام 
والبـــذل وتلبيـــة نـــداء الواجـــب في ضوء 
مـــا قدمته الشـــرطة البحرينيـــة من جهوٍد 
حثيثـــٍة لبناء األجهـــزة األمنيـــة والقدرات 
الكبيـــرة التـــي أثبتـــت قدرتهـــا علـــى حمل 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقيـــق  األمانـــة 
االهتمـــام  ضـــوء  فـــي  وذلـــك  للمجتمـــع، 
الحكومـــي الكبير والرعاية المســـتمرة من 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.

وقال آل رحمة إن االحتفاء بيوم الشرطة 

البحرينية هو احتفاٌء بالتضحيات والبذل 
والعطاء والحفاظ على األمن واالســـتقرار 
وحمايـــة الوطـــن ومقدراتـــه، مشـــيًدا بمـــا 
تضطلـــع بـــه وزارة الداخلية بقيـــادة وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة مـــن أدواٍر رئيســـة في 
نهضـــة المملكـــة عبـــر توفير دعائـــم األمن 
واالســـتقرار التـــي هـــي ركن أساســـي ألي 

تنمية مستدامة.
وأشـــاد آل رحمة في هذا السياق بالجهود 
االســـتثنائية غيـــر المســـبوقة التـــي بذلهـــا 
رجال الشـــرطة خالل األشهر الحرجة من 
جائحـــة “كورونا-كوفيد19”، ومشـــاركتهم 
لهـــذه  للتصـــّدي  فـــي الصفـــوف األماميـــة 
الجائحـــة مـــن خالل تواجدهـــم في جميع 
مواقـــع  مـــن  بـــدًءا  والســـاحات،  المواقـــع 
الفحص الميداني في المناطق والطرقات 
والشـــوارع، مروًرا بجهودهم الكبيرة على 
صعيـــد متابعـــة مســـاكن العمـــال األجانب 
وضمان توافر االشـــتراطات الالزمة للحّد 

من الوباء في تلك المساكن.

طابع خاص

لحقـــوق  النوعيـــة  اللجنـــة  عضـــو  وعّبـــر 
اإلنســـان النائـــب خالـــد بوعنق عـــن فخره 
واعتـــزازه بمـــا قدمته الشـــرطة على مدى 
قـــرن من تضحيات وإنجـــازات وما قامت 
بـــه حرًصـــا علـــى أمـــن واســـتقرار المملكة 
لتواصـــل مســـيرتها، منوًهـــا أن ال نماء وال 
اســـتقرار بال أمـــن، وهذا ما يحـــرص عليه 
رجـــال الشـــرطة، وأضاف أنه بمـــرور 101 
عام على تأسيس الشرطة ويوم الشرطة، 
معتبـــرا بأنهـــا مناســـبة وطنيـــة لهـــا طابـــع 
خاص ومميز، حيـــث االحتفاء بتضحيات 
وعطـــاء الجنود البواســـل الذين يتحملون 
التعـــب من اجل أن نعيش جميعا في أمن 

واستقرار.
وأشـــاد بوعنـــق بدور جاللـــة الملك الراعي 
والداعـــم للمنظومـــة الشـــرطية، إذ ســـّخر 
لهـــا اإلمكانـــات كافة التي تمكنهـــا التعامل 
تحيـــط  التـــي  التحديـــات  مختلـــف  مـــع 
بالمملكـــة، موضحـــا كذلـــك دور ولي العهد 
بوضـــع  المســـاهمة  فـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
اإلســـتراتيجيات األمنية التي أسهمت في 
تحقيـــق النهضـــة الشـــاملة بالمملكـــة، ومـــا 
يقدمه كذلـــك الفريق أول وزيـــر الداخلية 
ومتابعتـــه الحثيثة بمســـتويات عالية من 

الدقـــة والجـــودة، مؤكـــدا موقـــف مجلس 
التشـــريعية  المنظومـــة  لوجـــود  النـــواب 
التي تدعـــم منظومة العمل الشـــرطي من 
أجل التطور والتقدم المســـتمرين، واليوم 
نتحـــدث عـــن تطور كبيـــر ســـواء بالكوادر 
وزارة  إدارات  مختلـــف  فـــي  العاملـــة 
الداخليـــة، ومـــا يلعبونـــه اليـــوم مـــن دور 
وطنـــي بـــكل ما تحمـــل الكلمة مـــن معنى، 
وال يمكـــن التقليل مـــن دور أمام دور آخر.

استذكار التضحيات
يـــوم  أن  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  أكـــد 
الشـــرطة يأتي عرفانا وتكريما لما تقوم به 
الشـــرطة البحرينية مـــن تضحيات وعمل 
مخلـــص في حفظ اســـتقرار وأمـــن مملكة 
البحرين، حتى باتت البحرين واحة لألمن 
واألمـــان، مهنئا وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وكافة ضبـــاط ومنتســـبي وزارة الداخلية 
وقـــوات األمـــن العـــام. وقـــال الكوهجـــي 
إن الشـــرطة البحرينيـــة أثبتـــت كفاءتهـــا 
واحترافيتهـــا طوال المئة ســـنة الماضية، 
في بث األمن والطمأنينة وحماية األرواح 
والممتلـــكات ممـــا جعل معـــدالت الجريمة 
في أدنى مستوياتها. وأعرب النائب حمد 
الكوهجـــي عـــن فخـــره واعتزازه بشـــرطة 
البحريـــن البواســـل وما أثبتـــوه من كفاءة 
وقـــدرة عالية، مما جعـــل البحرين نموذجا 
في االمـــن ومقصـــدا اقتصاديا وســـياحيا 
نتيجـــة توفـــر عنصـــر  واســـتثماريا مهمـــا 

التنمية األساس، وهو األمن.
المناســـبة  هـــذه  “فـــي  الكوهجـــي:  وقـــال 
نســـتذكر تضحيـــات رجـــال األمـــن والـــذي 
قدمـــوا أرواحهم ألمـــن البحرين، ســـائلين 
هللا عـــز وجـــل أن يتقبلهـــم مـــع الشـــهداء 

والصديقين”.

سيناريوهات مستقبلية

أمـــا عضو مجلـــس النـــواب النائب عبدهللا 
بيـــوم  االحتفـــال  إن  فقـــال  الدوســـري، 
الشـــرطة البحرينيـــة يعـــد مناســـبة مهمـــة 
إلبـــداء التقديـــر واالمتنان للـــدور الوطني 
المهـــم الذي تقوم بـــه الشـــرطة ورجاالتها 
األمـــن واالســـتقرار وحمايـــة  فـــي حفـــظ 
وصون المكتسبات الوطنية التي شهدتها 
مملكـــة البحريـــن في شـــتي المجاالت في 
ظل العهـــد الزاهر لصاحـــب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

ورفع خالص التهاني والتبريكات إلى وزير 
الداخليـــة وإلـــى جميع منتســـبي الـــوزارة، 
مثمنـــا الـــدور الكبيـــر الذي تقوم بـــه وزارة 
الداخليـــة فـــي حفـــظ األمـــن واالســـتقرار 
فـــي ربـــوع مملكتنـــا بعـــد أن قدمـــت على 
مـــدى المئة عـــام الماضيـــة منذ تأسيســـها 
نموذجا يحتذى به باستشـــراف المستقبل 
وســـباقة  شـــاملة  تطويريـــة  بمشـــاريع 
وفريـــدة مـــن نوعهـــا وأن هـــذه المرحلـــة 
يميزها المنظور االستشـــرافي للمســـتقبل، 
وقـــراءة المتغيرات واســـتباق التحديات، 
وبناء ســـيناريوهات مســـتقبلية مما جعل 
عملهـــا كمنهـــج لتطويـــر الجانـــب األمنـــي، 
وفق رؤية مســـتقبلية تتخذ من الدراســـة 
والبحث منهجا علميا للتحليل، واستنباط 
الحلول التي تكفل ســـهولة التعامل مع أي 
مســـتجد أمني قد يطرأ، لتكون الجاهزية 

واالستعداد بكامل طاقتها.

العين الساهرة

فيما أعرب النائـــب عبدالرزاق حطاب عن 
خالـــص اعتـــزازه بمناســـبة يـــوم الشـــرطة 
البحرينية، وما تحمله من دالالت تاريخية 

ومعاٍن سامية.
وأكـــد حطـــاب أن رجـــال األمـــن البواســـل 
أســـهموا بفضـــل مـــن هللا ورعايـــة ودعـــم 
جاللة الملك في الحفاظ على أمن الوطن 

وسالمته وصون األرواح والممتلكات.

 مسيرة حافلة

إلـــى ذلك، قال النائب أحمد الســـلوم إن ما 
قدمه جهاز الشـــرطة من إنجـــازات طوال 
مســـيرة حافلة باإلنجازات والرعاية يدعو 
للفخـــر واالعتـــزاز والتـــي حظـــي باهتمام 
ورعايـــة من عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة ضمن 
المكانـــة  وليؤكـــد  االصالحـــي  المشـــروع 
المتميـــزة التي يحظـــى بها باعتبـــاره أحد 
أن  وأوضـــح  واالزدهـــار.  التطـــور  ركائـــز 
تصريحات وزيـــر الداخلية أمس “اإلثنين” 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى  العمـــل  بشـــأن 
حمايـــة  أجـــل  مـــن  الالزمـــة  والتدابيـــر 
الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم، 
والذي يأتي بعد المضايقات المستمرة من 
قبل خفر الســـواحل القطرية، والذي يؤكد 
كذلـــك مـــا تتمتـــع بـــه الـــوزارة مـــن كفاءة 
وجاهزية للتصدي لالستفزازات القطرية.

عبدالله الدوسري حمد الكوهجيزينب عبداألمير خالد بوعنقغازي آل رحمة  فوزية زينل

دعم تشريعي لحماية الشرطة للقيام بواجباتهم في بسط األمن
ــي ــلك األمنـ ــي السـ ــة فـ ــى دورالبحرينيـ ــا علـ ــل انفتاحـ ــة تمثـ ــر الداخليـ ــة وزيـ زينل:كلمـ
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نواب: سن تشريعات داعمة لرجال األمن في أداء واجبهم

ثمن نواب كلمة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة بمناسبة 
المواطنيــن،  فــي قلــوب  بثــت الطمأنينــة  أنهــا  الشــرطة، موضحيــن  يــوم 
مؤكديــن بــذات الســياق الــدور الوطنــي البــارز لرجــال األمــن فــي حمايــة 

المقدرات الوطنية، واألمن السيادي البحريني. 

الدرع الحصين

مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  وثمـــن 
النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان كلمـــة وزيـــر 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بمناســـبة يـــوم الشـــرطة، مؤكدًا 
أن تكريـــم رجال الشـــرطة في أي بلد هو 
ســـمة حضارية محمـــودة، بقولـــه “رجال 
ولهـــم  الحصيـــن،  الـــدرع  هـــم  الشـــرطة 
دور بـــارز فـــي حمايـــة مقـــدرات الوطن، 
والمصالـــح  األمـــن  حـــراس  باعتبارهـــم 

المشتركة لجميع اهل البحرين”.
وعـــن دور الشـــراكة األمنيـــة فـــي حماية 
البحريـــن قال ســـلمان لـ”البالد”: دور مهم 
لمنـــع أي تدخـــالت خارجيـــة أو داخليـــة، 

لألمـــن  أساســـية  ركيـــزة  حاضـــر،  ودور 
واالســـتقرار وللرخاء االقتصادي، ونحن 
نستبشر الخير بدور األجهزة األمنية في 
مواكبـــة كافة التقلبـــات والمتغيرات في 

المنطقة واألمور غير المستحبة.

العين الساهرة

مـــن جهتـــه، قـــال النائـــب الثانـــي لرئيس 
مجلـــس النـــواب علـــي زايـــد إن شـــرطة 
البحريـــن ومنذ تأسيســـها منـــذ مئة عام، 
مستمرة في تقديم الجهود والتضحيات، 
من أجل الحفاظ على األمن واألمان في 

البحرين.
وأضاف “هم الجنود الساهرين على امن 
المواطـــن والمقيم، والضامنين لراحتهم، 

ولهـــم جهود كبيرة في مكافحة الجريمة 
والمخـــدرات واالتجار بالبشـــر والفســـاد، 

نثمنها دائمًا وفي كل المواقف”.
واركانـــه  الداخليـــة  “وزيـــر  زايـــد  وتابـــع 
العيـــن الســـاهرة لحمايـــة األمـــن الوطني 
البحريني، وال بد أن نشـــيد بدور الكوادر 
الداخليـــة  وزارة  ومنتســـبي  األمنيـــة 
خاصـــة بمواجهة جائحـــة كورونا، حيث 
قدموا الكثير من المساعي التي أسهمت 
فـــي منع انتشـــار الفيروس، فلهم الشـــكر 

والتقدير”.

الرجال األوفياء

النـــواب  أكـــد عضـــو مجلـــس  بـــدوره، 
وزيـــر  كلمـــة  بـــأن  النفيعـــي  إبراهيـــم 
الداخليـــة القـــت اضـــاءات مهمة حول 
مالحم رجال األمـــن البطولي، والذين 
يقدمـــون علـــى مـــدار الســـاعة الغالـــي 
والنفيـــس خدمـــة للبحريـــن، ولشـــعبها 

الوفي.
وأكد النفيعي استمرار مجلس النواب 
في ســـن كافـــة التشـــريعات والقوانين 
أداء  فـــي  األمـــن  لرجـــال  المســـاعدة 

واجبهـــم الوطني الكبيـــر، مؤكدًا بذات 
الســـياق أهميـــة التصـــدي للتجـــاوزات 
تســـتهدف  والتـــي  المؤثمـــة  القطريـــة 
النيـــل مـــن األمـــن القومـــي البحريني، 
واالضطرابـــات  األزمـــات  وافتعـــال 

الممنهجة.
قيادتهـــا  وتحـــت  البحريـــن  أن  وبيـــن 
األوفيـــاء،  األمـــن  ورجـــال  الحكيمـــة، 
ســـتظل دائمًا حائط سد منيع وصلب، 
قبالـــة كل محـــاوالت النيـــل والتغلغـــل 
الشـــواهد   “ مضيفـــًا  واالختـــراق، 

التاريخية بذلك كثيرة”.

كلمة مطمئنة

وأشار النائب أحمد الدمستاني إلى أن 
كلمة وزير الداخليـــة طمأنت المواطن 
لهـــا  البحريـــن  بـــأن  مبينـــًا  والمقيـــم، 
ســـيادتها واســـتقرارها، وأمنها القومي 

والذي يمثل خطًا أحمر للجميع.
وقـــال الدمســـتاني لـ “البـــالد”: إن كلمة 
الوزيـــر جعلت شـــعب البحرين يلتحم 
بكل اطيافه تحـــت أوامر قيادته، وأن 
المواطـــن البحريني والمقيم هم جنود 
الوطن، يتمركزون بحرًا وجوا لمساندة 

رجال األمن في وزارة الداخلية.
وتابـــع “ كما أن رجـــال وزارة الداخلية 
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  رأســـهم  وعلـــى 
عبـــدهللا آل خليفة هم العين الســـاهرة 
والحامية للوطن، وممتلكاته، وأشـــكر 
الوزيـــر علـــى كلمته التـــي أوجدت في 
قلوب الصيادين والبحـــارة الطمأنينة، 
وجعلتهم يمارســـون عملهم في المياه 

اإلقليمية البحرينية”.

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

ــن ــي ــن ــواط ــم ــنـــفـــوس ال ــة بـــثـــت الــطــمــأنــيــنــة بـ ــيـ ــلـ ــداخـ كــلــمــة وزيــــــر الـ

إبراهيم النفيعي أحمد الدمستانيعلي زايد عبدالنبي سلمان



علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  كـــرم 
ضبـــاط  مـــن  عـــددا  العصفـــور 
الداخليـــة  وزارة  ومنتســـبي 
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، 
حيـــث أشـــار أن هـــذه المناســـبة 
لرجـــال  وفـــاًء  تأتـــي  العزيـــزة 
األمن نظير الجهـــود واإلنجازات 
التـــي  والعطـــاء  والتضحيـــات 
يبذلونهـــا فـــي مختلـــف الظروف 
واألوقات، مشـــيدا بما تحقق من 
إنجازات أمنية واســـعة وشراكة 
لتفشـــي  التصـــدي  فـــي  فاعلـــة 
فيروس كورونا كوفيد 19، األمر 
الـــذي عكس المفاهيم الصحيحة 

للشراكة المجتمعية.
األمـــن  أن  المحافـــظ  وأضـــاف 
وإن  الجميـــع،  مســـؤولية 
األمـــن  رجـــل  هـــو  المواطـــن 
ويعـــزز  وطنـــه،  يحمـــي  األول 
علـــى  ويحافـــظ  مكتســـباته، 
هويته األصيلة، ويلتزم بحقوقه 
الحفـــاظ  أن  مؤكـــدا  وواجباتـــه، 
عليهـــا يســـتوجب العمـــل الجـــاد 
المســـتمر  والتعـــاون  والـــدءوب، 
بيـــن الجميـــع، إيمانا بـــأن الوطن 
يســـتحق المزيـــد مـــن التضحيـــة 

والعطاء.

وزيـــر  ومتابعـــة  بدعـــم  ونـــوه 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
والبرامـــج  األنشـــطة  لمختلـــف 
التـــي تنظمها المحافظة من أجل 
تعزيز األمن واالســـتقرار، وتنفيذ 
برامـــج الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتماء وترســـيخ قيم المواطنة 
مبـــادئ  وتفعيـــل  “بحريننـــا”، 
الشـــراكة المجتمعية في مناطق 
خـــال  مـــن  وذلـــك  المحافظـــة، 
التعاون والتنســـيق مـــع االدارات 
األمنيـــة، مشـــيدا بالجهـــود التـــي 
يبذلهـــا ضبـــاط ومنتســـبي وزارة 
الداخلية في حفظ األمن والنظام 
العام من مختلـــف المواقع، وفي 
الوطنيـــة  المناســـبات  مختلـــف 
واالجتماعيـــة، وبدورهـــم الفعال 
البحريـــن  فريـــق  مـــع  بالتعـــاون 

الطبي في مكافحة الجائحة.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني فـــي مدينة الرباط أمس، مع وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلفريقـــي 
والمغاربـــة المقيمين فـــي الخارج بالمملكة 
المغربيـــة ناصـــر بوريطة، وذلـــك في إطار 
الزيـــارة الرســـمية التـــي يقـــوم بهـــا وزيـــر 

الخارجية للمغرب.
وخـــال االجتمـــاع، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة 
على متانـــة العاقات األخويـــة التاريخية 
التـــي تربط بين مملكـــة البحرين والمملكة 
المغربية الشـــقيقة، وما تشـــهده من تطور 
ونمـــاء فـــي مختلـــف المجـــاالت، فـــي ظل 
حمـــد  الملـــك  لجالـــة  الســـامية  الرعايـــة 
جالـــة  وأخيـــه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الملـــك محمـــد الســـادس، مؤكـــًدا اهتمـــام 
مملكـــة البحرين بتعزيز عاقات الشـــراكة 
المشـــترك  والتنســـيق  الثنائـــي  والتعـــاون 
بهـــذه  المغربيـــة، واالرتقـــاء  المملكـــة  مـــع 
العاقـــات األخوية إلى مســـتويات أشـــمل 
وأوســـع بمـــا يحقـــق المصالـــح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
مملكـــة  حـــرص  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
للمملكـــة  دعمهـــا  تأكيـــد  علـــى  البحريـــن 
عـــن  الدفـــاع  فـــي  الشـــقيقة  المغربيـــة 
سيادتها وحقوقها وسامة وأمن أراضيها 
ومواطنيهـــا ومصالحهـــا الحيويـــة، مؤكدا 
أن افتتـــاح قنصليـــة بحرينية فـــي مدينة 
العيـــون المغربيـــة بأمـــر ســـام مـــن جالـــة 
المفـــدى، يجســـد تضامـــن مملكـــة  الملـــك 
لتأكيـــد  الشـــقيق  المغـــرب  مـــع  البحريـــن 

السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب بوريطـــة عـــن تقديـــر 
إلـــى  الزيانـــي  لزيـــارة  المغربيـــة  المملكـــة 
مدينة العيـــون باعتبارها أول زيارة لوزير 
المدينـــة، والتـــي تجســـد  لهـــذه  خارجيـــة 
البلديـــن  بيـــن  األخويـــة  العاقـــات  عمـــق 
والشـــعبين الشقيقين، وتســـتند إلى أسس 
مـــن االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل، مثمًنا 
مواقف مملكة البحريـــن األخوية الداعمة 
مشـــيدا  وجهودهـــا،  المغربيـــة  للمملكـــة 

بافتتـــاح قنصليـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 
مدينـــة العيـــون، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
تم خال االجتماع بحث عاقات التعاون 
الثنائـــي بيـــن البلديـــن الشـــقيقين وســـبل 
تعزيـــز الشـــراكة القائمـــة بيـــن البلدين في 
مختلـــف المجـــاالت، وتطـــورات األوضاع 
السياســـية واألمنيـــة العربيـــة واالقليمية، 
االهتمـــام  ذات  القضايـــا  إلـــى  باإلضافـــة 

المشترك.
حضـــر االجتماع، وكيـــل الوزارة للشـــؤون 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  وســـفير  خليفـــة، 
المملكـــة المغربيـــة خالـــد المســـلم، والوفد 

المرافق لوزير الخارجية.
كمـــا حضرهـــا من الجانـــب المغربـــي مدير 
مديريـــة المشـــرق والخليـــج والمنظمـــات 
العربية واالســـامية السفير فواد أخريف، 
وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الشؤون 

الخارجية المغربية.

أكـــد وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني، 
والتعـــاون  الخارجيـــة  الشـــؤون  ووزيـــر 
اإلفريقـــي والمغاربة المقيمين في الخارج 
بالمملكـــة المغربيـــة ناصـــر بوريطـــة، عمق 
العاقات األخوية التاريخية الوطيدة بين 
البلديـــن الشـــقيقين، ورغبتهما المشـــتركة 
فـــي توطيـــد الشـــراكة والتعـــاون الثنائـــي 
المشـــترك في مختلـــف المجـــاالت، تنفيذا 
للتوجيهات الســـامية من لدن عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وأخيه صاحـــب الجالة الملك 
محمـــد الســـادس ملـــك المملكـــة المغربيـــة 

الشقيقة.
وأكـــد وزير الخارجية فـــي مؤتمر صحفي 
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  مـــع  عقـــده 
القنصليـــة  مبنـــى  افتتـــاح  بعـــد  المغربـــي 
مدينـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  العامـــة 
البحريـــن  مملكـــة  أن  المغربيـــة،  العيـــون 
تؤكـــد بهـــذه الخطـــوة التاريخيـــة دعمهـــا 
للمملكة المغربية الشـــقيقة في الدفاع عن 
سيادتها وحقوقها وسامة وأمن أراضيها 
ومواطنيها ومصالحها الحيوية، في إطار 
السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي، 
وحرصها علـــى تنمية التعاون الثنائي بين 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين بمـــا يخدم 
المصالـــح المشـــتركة ويعزز مـــن العاقات 

األخوية المتينة بين البلدين.
ونـــوه الزياني بترحيـــب جالة الملك حمد 
باعتـــراف الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
بســـيادة المملكـــة المغربيـــة علـــى منطقـــة 
قنصليـــة  وافتتـــاح  المغربيـــة،  الصحـــراء 
أميركيـــة فـــي مدينـــة الداخلـــة باعتبـــاره 
خطـــوة تاريخيـــة مهمة تعزز من الســـيادة 

الترابيـــة والحقوق المغربية في الصحراء 
المغربية، وتقوي الشـــراكة االســـتراتيجية 

بين المغرب والواليات المتحدة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن جالـــة الملـــك 
أشـــاد بمـــا أعلنـــه صاحـــب الجالـــة الملـــك 
محمـــد الســـادس ملـــك المملكـــة المغربيـــة 
الشقيقة من استئناف االتصاالت الرسمية 
بيـــن  الدبلوماســـية  والعاقـــات  الثنائيـــة 
المملكـــة المغربيـــة ودولة إســـرائيل، األمر 
الذي من شـــأنه تعزيز فرص تحقيق السلم 

واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
وقـــال الزياني إن موقف مملكـــة البحرين 
مـــن القضيـــة الفلســـطينية ثابـــت وواضح 
كمـــا هو موقف المملكـــة المغربية بضرورة 
العمـــل علـــى إنهـــاء الصـــراع الفلســـطيني 
الشـــعب  حـــق  ومســـاندة  اإلســـرائيلي، 
نيـــل حقوقـــه  فـــي  الشـــقيق  الفلســـطيني 
وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس 
الشـــرقية، وفقا لحـــل الدولتين واســـتنادا 
لمبادرة السام العربية وقرارات الشرعية 

الدولية.

مـــن جانبـــه، أعـــرب ناصـــر بوريطـــة عـــن 
ترحيبه بزيارة الوزير عبداللطيف الزياني، 
مشـــيدا بقـــرار مملكـــة البحريـــن بافتتـــاح 
قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية؛ 
باعتبـــاره دعمـــا قويـــا للســـيادة المغربيـــة 
ووحـــدة التـــراب المغربي، يعبـــر عن عمق 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع 
البلدين الشـــقيقين في ظل قيادة صاحب 
ملـــك  الســـادس  محمـــد  الملـــك  الجالـــة 
المملكـــة المغربيـــة، وعاهـــل الباد صاحب 
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
مشـــيرا إلى أن العاقة بيـــن البلدين قائمة 
علـــى الصفاء واإلخاء والتضامن، تؤطرها 
وشـــائج صادقـــة بيـــن العاهليـــن وعاقات 

تضامن بين البلدين.
وأكـــد وزير الشـــؤون الخارجيـــة والتعاون 
اإلفريقـــي والمغاربة المقيمين في الخارج 
بـــأن الخطـــوة المهمـــة المتخـــذة مـــن قبل 
مملكـــة البحريـــن تجســـد موقـــف مملكـــة 
البحريـــن الـــذي تعبـــر عنـــه فـــي المحافـــل 
التـــي يخوضهـــا  المعـــارك  الدوليـــة تجـــاه 

المغـــرب لوحدتـــه الترابية، مؤكـــدا أن هذا 
الموقف هو تجســـيد آخر لمنطق التضامن 
والدفـــاع عـــن الوحـــدة الترابيـــة المغربية 
التـــي كانـــت البحريـــن تعتبرهـــا قضيتهـــا 

الوطنية أيضا.
ولفـــت وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي إلـــى أن 
مـــع  تتزامـــن  هـــذه  البحرينيـــة  الخطـــوة 
قـــرار الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــب 
معتبـــرا  الصحـــراء،  بمغربيـــة  باالعتـــراف 
القـــرار األميركـــي تحـــوال مهما فـــي قضية 
الوحدة الترابية المغربية، ومنعطفا دوليا.
وأشـــاد وزير الشـــؤون الخارجية المغربي 
بمـــا حققته مملكة البحرين في ظل قيادة 
صاحـــب الجالة الملك من تنمية شـــاملة، 
مؤكـــدا أن هذا هو مصـــدر فخر لكل عربي 

يشهد به القاصي والداني.
وأكـــد بوريطة تضامن المغـــرب مع مملكة 
البحريـــن أمـــام التدخـــات اإليرانية التي 
يرفضها المغرب بشـــكل قاطع، مشيرا إلى 
أن المغـــرب يقـــف ضـــد كل مـــا يهـــدد أمن 

واستقرار ومصالح مملكة البحرين.

العصفور يكرم 
عددا من منتسبي 

“الداخلية”

local@albiladpress.com
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الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اســـتهداف  بشـــدة  واســـتنكرت 
ســـفينة مخصصـــة لنقـــل الوقـــود 
محافظـــة  فـــي  ُمفخـــخ  بقـــارب 
جدة بالمملكة العربية الســـعودية 
العمـــل  أن  مؤكـــدة  الشـــقيقة، 
العدواني اإلرهابي يشكل تهديًدا 
خطيـــًرا للمنشـــآت الحيويـــة فـــي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أمـــن  ويمـــس  أجمـــع،  والمنطقـــة 
وسامة حركة الماحة البحرية.

وأكـــدت الـــوزارة موقـــف مملكـــة 
للمملكـــة  الداعـــم  البحريـــن 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
مـــا  كل  فـــي  معهـــا  والمتضامـــن 
تتخذه من خطوات لضمان أمنها 
واستقرارها، مشددة على ضرورة 
اتخاذ المجتمع الدولي إلجراءات 
رادعـــة لهذه التنظيمات اإلرهابية 
التي تشـــكل مصدًرا رئيًسا للتوتر 
في المنطقـــة والعالـــم، والتصدي 

لكل من يدعمها أو يمولها.

قـــال الباحث نـــوح خليفـــة إن وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول ركن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  هللا  عبـــد  بـــن  راشـــد 
دأب علـــى تكويـــن شـــرطة عصرية 
رائـــدة علـــى مســـتوى المنطقـــة منذ 
تســـلم معاليـــه زمام القيـــادة بوزراة 

الداخلية.
ومنتســـبات  منتســـبي  أن  وأضـــاف 
وزارة الداخليـــة شـــكلوا فـــي عهـــد 
الفريـــق أول ركـــن وزيـــر الداخليـــة 
فـــي  وانطلقـــوا  رياديـــة  قـــدرات 
تخصصات تعتبـــر األولى من نوعها 
وتتســـم  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 

بحداثتها على مستوى العالم.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة يـــوم الشـــرطة 
لـــدى اســـتذكاره الجهـــود الرياديـــة 
التـــي قادهـــا صاحب المعالـــي وزير 
لتحقيـــق  طريقـــه  فـــي  الداخليـــة 
المفـــدى  البـــاد  عاهـــل  تطلعـــات 
حضرة صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك مملكة 

البحرين.
وأثنـــى على جهـــود وزيـــر الداخلية 
النوعيـــة وقيادته الخيرة لمنتســـبي 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  ومنتســـبات 
طريـــق معاليـــه نحو تحقيقـــت بيئة 
صحيـــة ووعـــي مجتمعي وســـامة 
عامـــة خـــال األزمة الصحيـــة التي 

اجتاحت العالم.
منتســـبي  جهـــود  بفاعليـــة  ونـــوه 
ومنتسبات شـــرطة خدمة المجتمع 
وحضورهـــم الوطنـــي الـــذي ســـاهم 

عـــم  مجتمعـــي  وعـــي  بلـــوغ  فـــي 
وكذلـــك  الحيـــاة  مناحـــي  مختلـــف 
األداء الحيـــوي الملموس لمنتســـبي 
المدنـــي  الدفـــاع  ومنتســـبات 
والمديريات األمنية وكافة العناصر 

الشرطية.
كما أشـــاد بتقدم الشـــرطة النسائية 
لهـــن  تحققـــت  التـــي  والريـــادات 
فـــي مجـــاالت  انخراطهـــن  وتزايـــد 
تعتبـــر األولـــى مـــن نوعيهـــا إقليميا 
وحديثـــة عالميا منذ تســـلم صاحب 
المعالي وزير الداخلية زمام القيادة 
وانطـــاق النهج التطويـــري لمعاليه 

بمختلف المجاالت األمنية.
أحـــر  نـــوح خليفـــة  الباحـــث  ورفـــع 
التهاني للقيادة والشـــعب ومنتسبي 
الداخليـــة  وزارة  ومنتســـبات 
وعوائلهم الكرام بهذا اليوم المجيد 
مـــن تاريـــخ البحريـــن الـــذي يتجدد 
كل عـــام عرفانا بالجهود الشـــرطية 

الوطنية الباسلة.

“الخارجية” تدين استهداف سفينة 
مخصصة لنقل الوقود بقارب ُمفخخ في جدة

المـــواطــــن رجــــل األمــــن األول

نوح خليفة: وزير الداخلية أطلق قدرات 
شرطية رائدة عربيا وحديثة عالميا

البحرين تدشن قنصليتها بمدينة العيون المغربية

الزياني: البحرين تقف إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدة أراضيه

ــن الــبــلــديــن ــي ــي ب ــائ ــن ــث ــز مــســار الــشــراكــة والـــتـــعـــاون ال ــزي ــع ت

بوريطـــة: افتتـــاح مبنـــى القنصليـــة بالعيـــون دعـــم قـــوي للســـيادة المغربية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  وصـــل 
مدينـــة  إلـــى  المرافـــق  والوفـــد  الزيانـــي 
العيون صباح أمس، وكان في اســـتقباله 
لـــدى وصولـــه وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون اإلفريقـــي والمغاربة المقيمين 
ووالـــي  بوريطـــة،  ناصـــر  الخـــارج  فـــي 
جهـــة العيـــون الســـاقية الحمـــراء وكبـــار 
الخارجيـــة  وزارة  فـــي  المســـؤولين 

المغربية.
وشـــارك الزيانـــي وبوريطـــة فـــي افتتاح 
القنصليـــة العامـــة لمملكـــة البحريـــن في 
مدينـــة العيـــون المغربيـــة، فـــي احتفـــال 

جرى أمس.
حضـــر الحفـــل وكيـــل الـــوزارة للشـــؤون 

الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
خليفـــة، ووالـــي جهـــة العيـــون الســـاقية 
الحمـــراء، وســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكـــة المغربيـــة خالـــد بـــن ســـلمان بن 
جبـــر المســـلم وعـــدد مـــن األعيـــان وكبار 
المســـؤولين بـــوزارة الشـــؤون الخارجية 
لوزيـــر  المرافـــق  والوفـــد  المغربيـــة، 
الخارجيـــة، وعدد مـــن المدعوين ورجال 

الصحافة واإلعام.
المرافقـــان  والوفـــدان  الوزيـــران  وقـــام 
واطلعـــا  القنصليـــة  مبنـــى  فـــي  بجولـــة 
أقســـام ومرافـــق  مـــن  مـــا تضمـــه  علـــى 
القنصليـــة  لقيـــام  والتجهيـــزات الازمـــة 
بمهامها الموكلة إليها، حيث عبر الوزيران 
عـــن ســـعادتهما بافتتاح مبنـــى القنصلية 
العامـــة لمملكة البحرين، تأكيدا لما يربط 

قيادتـــي البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين 
من وشـــائج القربـــى والتاريخ المشـــترك 
والمصير الواحد، معربيـــن عن تمنياتهما 

بأن يمثل افتتاح القنصلية العامة إضافة 
مهمة لمســـار الشـــراكة والتعـــاون الثنائي 

المشترك بين البلدين الشقيقين.

المنامة - وزارة الخارجية

نوح خليفة

دعم بحريني لسيادة المغرب على ترابه
ــون ــي ــع ال مـــديـــنـــة  يــــــزور  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزيــــــر  أول  الـــزيـــانـــي 



البحرين في صدارة الدول العربية في تصنيف التنمية البشرية
أكد تقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2020، نجاح 
مملكة البحرين في المحافظة على مكانتها في فئة “التنمية البشــرية العالية 
جدًا” من المؤشر، استنادًا إلى المؤشرات المتعلقة بمتوسط دخلها والتعليم 
ومقاييس الصحة، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 
لكل من الذكور واإلناث، فضالً عن معدل مشاركتها في القوة العاملة للنساء. 

ويشـــير التقرير إلـــى أن ترتيـــب البحرين 
قد ارتفع بين عامي 2014 و2019، حيث 
تقدمـــت ســـتة مراكـــز، ممـــا يجعلهـــا البلد 
العربي الذي حقق ثاني أكبر قفزة صاعدة 
من حيث ترتيب مؤشـــر التنمية البشرية، 
حيـــث احتلـــت المرتبـــة 45 عالميـــًا علـــى 
مؤشـــر التنمية البشـــرية في عـــام 2018، 
وفـــي العـــام التالي 2019 احتلـــت المرتبة 

.42
إلـــى ذلك؛ قـــال ســـعادة الســـيد محمد بن 

إبراهيـــم المطـــوع، وزيـــر شـــؤون مجلس 
الوزراء، إن من دواعي السرور أن نالحظ 
أن مملكة البحرين تواصل الحصول على 
درجات عالية في مؤشر التنمية البشرية، 
حيـــث توفـــر التعليـــم المجانـــي، وتضمن 
تكافؤ الفرص للرجال والنســـاء، وتحســـن 
الرعايـــة الصحيـــة، وترفع متوســـط العمر 
المتوقـــع، وكل ذلك يتماشـــى مـــع أهداف 

التنمية المستدامة.
قامـــت  البحريـــن  أن  المطـــوع  وأضـــاف 

مؤخـــرًا بزيـــادة جهودهـــا للحفـــاظ علـــى 
مواردهـــا الطبيعيـــة، بمـــا في ذلـــك ضمان 
المناطق البحرية المحمية، وإنشـــاء هيئة 
الطاقة المستدامة، ووضع أهداف وطنية 

بشأن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

ويوضح التقرير أن مؤشر التنمية الخاص 
فـــي  الجنســـين  بيـــن  الفجـــوات  بقيـــاس 
إنجازات التنمية البشـــرية في ثالثة أبعاد 
أساســـية؛ الصحـــة والمعرفة ومســـتويات 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  وضـــع  المعيشـــة، 
خمـــس  أصـــل  مـــن  الرابعـــة  المجموعـــة 
مجموعـــات مصنفـــة حســـب األداء. ومن 
ناحية أخرى وضع مؤشـــر عدم المســـاواة 
بين الجنسين، الذي يقيس عدم المساواة 

القائمـــة علـــى نـــوع الجنس فـــي مجاالت 
الصحـــة والتمكيـــن والوظائـــف، البحرين 

في المرتبة 49 على مستوى العالم.
ويضيـــف التقريـــر؛ كنظيراتهـــا فـــي فئـــة 
“التنمية البشـــرية العالية جدا” كالواليات 
فـــإن  وأســـتراليا،  وســـنغافورة  المتحـــدة 
الضغـــوط على مـــوارد الكوكـــب المرتبطة 
بتنميـــة البحرين تخفـــض ترتيبها المعدل 
بعامـــل الضغط على المـــوارد للكوكب إلى 
42 نقطـــة تقريبا )على قدم المســـاواة مع 
الواليات المتحدة وسنغافورة وأستراليا، 
وجميعهـــا انخفضت مـــا يقرب من 45-92 
نقطـــة علـــى نفس النطـــاق(. وفـــي الوقت 
المجـــاورة  الخليـــج  دول  شـــهدت  نفســـه 
بعامـــل  المعـــدل  ترتيبهـــا  فـــي  انخفاضـــًا 
الضغـــط على المـــوارد على كوكب األرض 

بين 74 و87 نقطة لنفس الضغوط.

المتحـــدة  األمـــم  برنامـــج  ان  يذكـــر 
اإلنمائـــي فـــي البحريـــن ومركـــز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة )دراســـات( عمـــال معـــًا إلصـــدار 
التقريـــر الوطني للتنمية البشـــرية بمملكة 
البحريـــن، الـــذي صدر فـــي نوفمبر 2018، 
والذي تناول النمو االقتصادي المســـتدام 

واإلنسان.
وكان التقريـــر الثالث الـــذي يصدر بمملكة 
توقـــف دام ســـبعة عشـــر  بعـــد  البحريـــن 
عامـــًا، مـــن صـــدور التقرير الثانـــي. وعلى 
غـــرار الغرض مـــن تقرير التنمية البشـــرية 
لهـــذا العام، ركز التقريـــر الوطني للبحرين 
علـــى التنميـــة البشـــرية بمـــا يتماشـــى مع 
مبـــادئ التنميـــة االقتصادية المســـتدامة، 
وتحسين مستويات المعيشة، والمساواة 

بين الجنسين.

محمد المطوع

المنامة - بنا

local@albiladpress.com
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البحريـن تفـوز بثـالث جــوائـز فـي مسـابقـة “إنجـاز العـرب”
عقدت إنجاز العـــرب، العضو في منظمة 
جونيور أتشيفمنت العالمية، التي تعتبر 
أكبـــر منظمـــة غير ربحيـــة لتعليـــم إدارة 
األعمـــال فـــي العالـــم، المســـابقة الرابعـــة 
عشـــرة مـــن “احتفاليـــة الشـــباب لريـــادة 
األعمـــال” الناجحة للغاية هذا األســـبوع. 
وشـــهدت المســـابقة مشـــاركة 111 طالًبا 
منطقـــة  فـــي  دولـــة   13 مـــن  طموًحـــا 
الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا مًعـــا 
بشـــكل افتراضي للتنافـــس على الجوائز 
البحرينيـــة  الفـــرق  فـــوز  مـــع  المرموقـــة 

بثالث جوائز. 
شـــهدت مســـابقة إنجاز العرب الســـنوية 
التـــي ُأقيمت هذا العام في نادي “جيبك” 
لمـــدة يوميـــن، فـــوز فريـــق “ســـاهم” من 
مدرســـة ابـــن خلـــدون الوطنيـــة وفريـــق 
مـــن  المملكـــة  التابـــع لجامعـــة  “الملقـــى” 

مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن بمـــا مجموعه 
ثـــالث جوائز في هذا الحـــدث اإلقليمي. 
وقد فاز فريق “ســـاهم” بجائزتي “أفضل 
 Google Best و  العـــام”  لهـــذا  منتـــج 
Digital Presence””، بينمـــا فـــاز فريـــق 
 Citi Client Focused“ الملقى”  بجائزة“

 .”Award
إنجـــاز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقالـــت 
بنـــت  الشـــيخة حصـــة  ســـمو  البحريـــن، 
خليفة آل خليفة “فخورون مجددا برؤية 

العمـــل الجـــاد والجهـــود الدءوبـــة التـــي 
بذلهـــا شـــبابنا، حيـــث يثبتون باســـتمرار 
مهاراتهـــم وقدراتهـــم علـــى اإلبـــداع من 
خـــالل عملهم في إنجاز البحرين وإنجاز 
العرب. وبينما شـــهد هذا العام تحديثات 
كثيرة مختلفة، ارتقى طالبنا مرًة أخرى 
إلى مســـتوى التحدي وأثبتوا إمكاناتهم 
كقـــادة أعمال في المســـتقبل فـــي الدولة 
والمنطقـــة، حيـــث أحرزوا ثـــالث جوائز، 
وأثبتـــوا براعـــة البحريـــن فـــي المنطقـــة 

وســـط منافســـين لديهم مهـــارات عالية. 
نود أن نشـــكر عبدالرحمن جواهري على 
مشـــاركته القيمة معنـــا كمـــا اعتدنا منه، 
وعلـــى رعايته الحدث في نـــادي جيبك، 
وُنهنـــئ جميـــع طالبنـــا علـــى جهودهـــم 

الرائعة وفوزهم بالجوائز”. 
لـــرواد  العـــرب  إنجـــاز  مســـابقة  تهـــدف 
تعزيـــز ورعايـــة  إلـــى  الشـــباب  األعمـــال 
مهـــارات ريـــادة األعمـــال لـــدى الشـــباب 
العربـــي، وتزويدهـــم بالمهـــارات الالزمة 

لفـــرص العمل المســـتقبلية. ويعتبر حفل 
توزيع الجوائز احتفااًل ســـنوًيا بإنجازات 
الطالب الذين شـــاركوا وفازوا بمســـابقة 
برنامـــج الشـــركة الوطنيـــة فـــي بلدانهم 
بعـــد عـــرض إبداعاتهـــم وابتكاراتهم من 
خالل إنشاء شركاتهم الريادية الخاصة. 
ويسبق تلك المشاركات الطالبية تقديم 
التوجيـــه التفصيلـــي للطـــالب على مدى 
ستة أشهر بواسطة خبراء رئيسيين في 
مجتمع األعمال التجارية، بحيث يتمكن 

الطـــالب من إثـــراء معارفهـــم ومهاراتهم 
علـــى  التعـــرف  خـــالل  مـــن  التجاريـــة 
تعقيدات عملية إدارة األعمال التجارية، 
ومحـــو األمية المالية وكل ما يحتاجونه 
ليكونـــوا جـــزًءا من فريق للقـــوى العاملة 

في سوق العمل. 
وقـــال الرئيـــس التنفيذي إلنجـــاز العرب، 
فخـــورون  “نحـــن  عقربـــاوي  عاكـــف 
باالحتفال بإنجازات الشـــباب العربي من 
جميع أنحاء المنطقة اليوم في مســـابقة 

إنجاز العرب لرواد األعمال الشباب. 
ومـــن خـــالل مـــا شـــهدناه، هنـــاك فرصـــة 
كبيرة لهؤالء الطالب إلحداث تأثير وأن 
يصبحـــوا قادة أعمـــال مؤثرين في الغد. 
ومؤسسة إنجاز العرب فخورة بمواصلة 
تزويد الطالب بفـــرص التعلم والتدريب 
الضروريـــة التـــي يحتاجونها للنجاح في 

عالم األعمال”.

المنامة - إنجاز العرب

في النسخة 
السنوية الرابعة 

عشرة لرواد 
األعمال الشباب

في تقرير التنمية 
البشرية لبرنامج 
األمم المتحدة 

اإلنمائي

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

فـــي إطار الجهـــود التي تبذلهـــا الهيئة 
لتحقيـــق  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
البـــالد  التـــي وضعهـــا عاهـــل  رؤيتهـــا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
البحريـــن  لوضـــع مملكـــة  آل خليفـــة، 
فـــي  المتقدمـــة  الـــدول  فـــي مصـــاف 
مجـــال الفضاء، وتحـــت رعاية كريمة 
مـــن وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
رئيـــس مجلس إدارة الهيئـــة كمال بن 
أحمـــد وبحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
أعلنـــت  العســـيري  محمـــد  للهيئـــة 
األربعـــة  الطلبـــة  أســـماء  عـــن  الهيئـــة 
الذيـــن تـــم اختيارهـــم لتمثيـــل مملكة 
البحريـــن في معســـكر الفضاء الدولي 
االبامـــا  واليـــة  فـــي  ســـيقام  والـــذي 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
خـــالل صيـــف 2021 وذلـــك مـــن بعـــد 
االطالع علـــى األداء األكاديمي لكافة 
الطلبـــة المرشـــحين وعمـــل المقابالت 
الفرديـــة الختبـــار وتقييـــم حصيلتهم 
المعرفية بالتنســـيق مع وزارة التربية 
والتعليم ووفقًا للمعايير التي حددتها 
مؤسســـة كالمـــان العالميـــة، حيـــث تم 
المتميزيـــن  األربعـــة  الطلبـــة  اختيـــار 
البرنامـــج  لشـــروط  والمســـتوفين 
وهـــم آمنـــة البوســـميط مـــن مدرســـة 
وريـــم  للبنـــات  الثانويـــة  االســـتقالل 
الحمـــر مـــن مدرســـة اإليمـــان الخاصة 
ومنـــوة المقهـــوي مـــن مدرســـة الحـــد 
الثانويـــة للبنات ونـــواف عبد الرحمن 
مـــن مدرســـة مدينـــة حمـــد الثانويـــة 
المجموعـــة  هـــذه  للبنيـــن، وســـترافق 
األســـتاذة أمـــل البنعلـــي والتـــي لديها 
خبرة في الجوانب العلمية والتعليمية 
والتثقيفيـــة مـــن خـــالل عملهـــا ضمن 
األنشطة الشبابية المختلفة باإلضافة 

إلى عملها الحالي في الهيئة.
وزيـــر  صـــرح  المناســـبة  وبهـــذه 
اليـــوم  شـــهدنا  بالقـــول:  المواصـــالت 
إطالق مبادرة جديدة للهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء في ســـبيل تحقيق أحد 
والمتمثـــل  االســـتراتيجية  أهدافهـــا 
المجتمـــع  فـــي  الوعـــي  نشـــر  فـــي 
بأهمية الفضـــاء وعلومـــه وتطبيقاته 
وخصوصا بين فئة الناشئة والشباب، 
وهـــذه المبـــادرة تأتـــي ثمـــرة جهـــود 
طويلـــة انطلقت منذ عـــام 2018 على 
الدولـــي  البحريـــن  معـــرض  هامـــش 
عـــن  اإلعـــالن  تـــم  اليـــوم  للطيـــران. 
أســـماء الطلبـــة المتأهليـــن للمشـــاركة 
فـــي معســـكر الفضـــاء والذي ســـيقام 
الصيف المقبل في الواليات المتحدة 
االميركيـــة، ونحـــن نعول كثيـــرا على 
مشـــاركة هـــؤالء النخبـــة ونتطلع ألن 
يكونوا عناصر تحفيز للناشـــئة إليالء 
مزيد مـــن العناية بالعلوم األساســـية، 
يضمـــن  بمـــا  العلميـــة  والتخصصـــات 
وجود كفـــاءات وطنية ترفد مختلف 
القطاعات فـــي المملكـــة ومنها قطاع 
والتقنييـــن  بالمهندســـين  الفضـــاء 
المتميزين والفنيين المهرة، بما يسهم 

في تحقيق التطور واالستدامة. 
مـــن جانبـــه، صـــرح محمـــد العســـيري 
قائـــال: اســـتلهمنا فكـــرة المشـــروع من 
خـــالل قمة الشـــباب التـــي عقدت عام 
تنفيـــذ  علـــى  العـــزم  وعقدنـــا   ،2018
هذه الفكـــرة بتوجيهـــات ومتابعة من 
وزير المواصـــالت واالتصاالت رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئة وبدعم من مدير 
للطيـــران  الدولـــي  البحريـــن  معـــرض 
يوســـف محمـــود، وقـــد تمكنـــا بفضـــل 
مـــن هللا مـــن تحقيـــق ذلـــك بالتعـــاون 
مع مؤسســـة كالمان العالميـــة، واليوم 

تـــم اإلعـــالن عـــن الطلبـــة المتأهليـــن 
للمشاركة في معســـكر الفضاء، وهذه 
المشـــاركة األولى من نوعها لطلبة من 
مملكة البحرين، والهيئة حريصة على 
حسن اســـتثمار هذه المشاركة لتكون 
لتحقيـــق االســـتفادة  للفريـــق  فرصـــة 
المرجوة، ومن ثـــم نقل ما تعلموه من 
معـــارف واكتســـبوه مـــن مهـــارات إلى 
طلبـــة البحريـــن، ونتطلـــع ألن يكونوا 
بعد عودتهم بمشيئة هللا سفراء للهيئة 
بيـــن أقرانهم مـــن الطلبة. كما يشـــارك 
فـــي الفريق أحـــد المختصيـــن لغرض 
نقـــل نـــوع آخر مـــن المعـــارف لتمكين 
الهيئة مـــن تنظيم مثل هذا المعســـكر 
ولنضمـــن  مســـتقبال،  البحريـــن  فـــي 
المهتميـــن  مـــن  عـــدد  أكبـــر  مشـــاركة 
الشـــغف  يمتلكـــون  وممـــن  بالعلـــوم 
المرتبطـــة  المعـــارف  مـــن  لالســـتزادة 
بالفضاء. كل الشكر لسعادة المهندس 
كمـــال بـــن أحمد محمـــد علـــى رعايته 
هـــذه الفعاليـــة وعلـــى دعمه المســـتمر 
لجهود الهيئة، كما أوجه الشكر لفريق 
الهيئـــة علـــى جهودهـــم المتميـــزة في 

سبيل إنجاز هذا المشروع.
وتـــم اإلعـــالن عـــن المشـــاركين ضمن 
احتفالية شارك فيها كال من مارغريت 
نـــاردي القائم بأعمال ســـفير الواليات 
مملكـــة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحرين وهايدي غرانت مديرة وكالة 
التعـــاون األمنـــي الدفاعـــي الواليـــات 
كالمـــان  وتـــوم  األميركيـــة  المتحـــدة 
الرئيس التنفيذي ومؤســـس مؤسسة 
كالمـــان العالمية وديفيـــد ويتيد نائب 

مســـؤول الشـــؤون العامـــة بالســـفارة 
مـــن  ماكغينيـــس  ومـــاري  األميركيـــة 
غرفة التجارة األميركية في المملكة.

تأتـــي هـــذه المبـــادرة ضمـــن اتفاقيـــة 
الهيئـــة  بيـــن  أبرمـــت  التـــي  التفاهـــم 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء ومؤسســـة 
فـــي  المتخصصـــة  العالميـــة  كالمـــان 
والتـــي  والطيـــران  الفضـــاء  مجـــال 
انضمـــت مـــن خاللها مملكـــة البحرين 
لقائمـــة الدول المشـــاركة فـــي برنامج 
المؤسســـة والذي يوفر منحا دراسية 
الموهوبيـــن  الطلبـــة  مـــن  للنخبـــة 
الســـنوي  المعســـكر  فـــي  لالشـــتراك 
مؤسســـة  اختيـــار  وجـــاء  للفضـــاء. 
البحريـــن  لمملكـــة  العالميـــة  كالمـــان 
لتكـــون إحـــدى الـــدول المشـــاركة في 
هذا البرنامج اســـتناًدا لمـــا تحظى به 
من مكانة مرموقة في مجال التعليم 

على مستوى المنطقة. 
يقـــوم  المعســـكر  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
لتعلـــم  للمشـــاركين  الفرصـــة  بتوفيـــر 
الـــدور  ومعرفـــة  الفضـــاء  تاريـــخ 
الحقيقـــي لرائـــد الفضـــاء عبـــر مقابلة 
عدد مـــن رواد الفضاء واالطالع على 
باإلضافـــة  بشـــكل مباشـــر،  تجاربهـــم 
إلـــى العمل معًا كفريـــق ضمن تجارب 
محاكاة واســـتكمال لمهمـــات الفضاء، 
وذلك لتحفيز المشـــارك على االهتمام 
والهندســـية  العلميـــة  بالتخصصـــات 
بالتكنولوجيـــا  المتعلقـــة  وتلـــك 
تمامـــًا  يتفـــق  والـــذي  والرياضيـــات، 
مـــع األهـــداف االســـتراتيجية للهيئـــة 
ويســـهم في تحقيق إحدى مبادراتها 

الرئيســـية والمتعلقـــة بزيـــادة الوعـــي 
وعلومـــه  الفضـــاء  قطـــاع  بمجـــال 
المختلفـــة والـــذي بـــات يشـــكل جزًءا 
أساســـًيا فـــي قائمة علوم المســـتقبل، 
إيماًنـــا من الهيئـــة بأهمية هذا القطاع 
ومـــا سيعكســـه إيجاًبا على مســـتقبل 
المملكـــة ويجعلها في مصـــاف الدول 

المتقدمة.
وبمناســـبة اختيارهـــم كفريـــق مملكة 
البحرين المشارك في معسكر الفضاء 
الدولـــي، فقـــد صرحـــت الطالبـــة آمنة 
بجزيـــل  أتقـــدم  قائلـــًة:  البوســـميط 
لـــوزارة  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
التربيـــة والتعليـــم والهيئـــة الوطنيـــة 
لعلوم الفضـــاء والقائميـــن عليها على 
إتاحة مثـــل هذه الفرصة لـــي لتمثيل 
مملكة البحرين عالميًا مما يبعث على 
الفخر واالعتـــزاز ويضعني أمام تحد 
وتجربـــة فريـــدة مـــن نوعها. ونســـأل 
هللا عـــز وجـــل أن يوفقنـــا فـــي هـــذه 
المهمـــة وأن نرفـــع رايـــة المملكـــة في 
هـــذا المحفـــل الدولـــي لنضـــع بصمتنا 
اإليجابية كشباب بحرينيين متميزين 

في مختلف العلوم والمجاالت. 
المقهـــوي  منـــوة  الطالبـــة  وأفـــادت 
بالتالي: أنا فخورة جدًا لكوني ممثلة 
لمملكـــة البحريـــن الحبيبـــة ومـــا هـــذا 
إال واجـــب صغيـــر أســـتطيع القيام به 
لـــرد جميل وطني الذي وفر لي ســـبل 
الكريـــم  والعيـــش  والتعلـــم  التعليـــم 
اآلمن. وأحب أن أوجه شـــكري للهيئة 
الفضـــاء الختيـــاري  لعلـــوم  الوطنيـــة 
المتميـــز،  الفريـــق  هـــذا  فـــي  كعضـــو 

وأيضـــُا لمعلماتـــي الالتـــي زرعن حب 
العلوم لدي.

أمـــا الطالبـــة ريم الحمـــر فقد صرحت 
قائلة: أنا ســـعيدة جدًا لحصولي على 
هذه الفرصة التي من خاللها أستطيع 
تمثيـــل وطنـــي، كما وأنني متحمســـة 
لحضـــور المعســـكر واالســـتفادة منه. 
وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة 
الوطنيـــة لعلوم الفضـــاء لمنحي هذه 

الفرصة.
وصـــرح الطالـــب نـــواف عبدالرحمـــن 
قائالً: لقد ســـعدت باختياري في هذه 
التجربة الفريدة من نوعها وســـيكون 
لـــي شـــرف تمثيـــل بـــالدي البحريـــن، 
دعمنـــي  مـــن  لـــكل  موصـــول  الشـــكر 
وســـاندني من أهلـــي ومعلميني ولمن 

أتاح لي فرصة المشاركة.
مـــن جانبهـــا فقـــد صرحـــت االســـتاذة 
أمـــل البنعلـــي قائلًة: مؤسســـة كالمان 
مميـــزة  فرصـــة  قدمـــت  العالميـــة 
عـــن  كثـــب  عـــن  للتعـــرف  لألســـاتذة 
كل مـــا يتعلـــق بمجـــال علـــوم الفضاء 
وتطبيقاتـــه مـــن خـــالل التحـــدث مع 
رواد الفضاء واالطالع على تجاربهم 
الشـــخصية باإلضافة إلى االســـتفادة 
مـــن المعرفـــة المتحصـــل عليها ضمن 
األنشـــطة العلمية والتماريـــن العملية 
المفاهيـــم  إيصـــال  فـــي  وتوظيفهـــا 
النظرية بشـــكل ســـلس وواضـــح إلى 
الطلبـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تحفيزهـــم 
العلـــوم  مجـــاالت  فـــي  لالنخـــراط 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
والتي تعتبر أساس لعلوم المستقبل.

أالباما خـــال صيـــف 2021 يقـــام فـــي 

إعـالن أسمـاء المشاركيـن فـي معسكـر الفضاء الدولـي

وزير المواصالت: 
تعزيز الوعي 

المجتمعي بأهمية 
الفضاء وعلومه

العسيري: نتطلع 
ألن يكونوا سفراء 

للهيئة بين أقرانهم 
من الطلبة



 كشــف صنــدوق العمــل “تمكيــن” عــن تغييــرات يعتــزم إجراءها علــى برنامج 
دعــم المؤسســات وهــو أحد البرامج الرئيســية التــي تقبل عليها المؤسســات 
للحصــول علــى الدعم المالي لشــراء المعدات والتســويق وغيرها عبر إضافة 
مســار جديــد إلــى جانــب تطويــر البوابــة اإللكترونيــة بصــورة نوعيــة، وذلك 
ضمــن الخطــط واالســتراتجية الجديدة التــي يعدها الصندوق بالتشــاور مع 

القطاع الخاص.

وعقد “تمكين” أمس لقاءه التشاوري 
مع عدد من قطاعات القطاع الخاص 
عبـــر غرف افتراضية بلغ عددها نحو 
30 غرفة شارك فيها 400 من ممثلي 
بالقطـــاع  والمؤسســـات  الشـــركات 
المشـــاركون  أبـــدى  حيـــث  الخـــاص، 
الصنـــدوق  يقـــوم  أن  علـــى  آراءهـــم 
فـــي  وإدخالهـــا  المقترحـــات  بجمـــع 
استراتيجية تمكين للخمس سنوات 

القادمة والتي تبدأ في 2021. 
بعـــد  عـــن  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
التشـــاوري  اللقـــاء  مـــع  بالتزامـــن 
الســـنوي الذي يعقـــده الصندوق، أكد 
رئيس مجلس إدارة “تمكين” الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى فـــي كلمة لـــه أن 
الهـــدف االساســـي مـــن المنتـــدى هو 
إشـــراك الجمهور في تحديد المبادئ 
األساســـية لالســـتراتيجية القادمـــة، 
والوقـــوف علـــى احتياجـــات القطاع 

الخاص.
علـــى  يركـــز  “تمكيـــن”  أن  وبّيـــن 

اســـتخدام الميزانيـــة بأفضل طريقة 
علـــى  الدعـــم  أثـــر  لزيـــادة  ممكنـــة 
االقتصاديـــة  والقطاعـــات  المواطـــن 

التي يكون لها فاعلية أكبر.
مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
أن  جناحـــي  إبراهيـــم  “تمكيـــن”  لــــ 
والتـــي  القادمـــة،  االســـتراتيجية 
2021- مـــن  ابتـــداًء  الفتـــرة  تغطـــي 

2026، ســـتقوم علـــى تحقيـــق هـــذا 
التغييـــر عبر زيادة دعم المؤسســـات 
عملهـــا  جـــودة  وتحســـين  الناشـــئة، 
ومنتجاتها، وتوسيع فرص الحصول 
ذلـــك  خـــالل  فمـــن  التمويـــل،  علـــى 
خلـــق  إلـــى  االســـتراتيجية  تســـعى 
عاليـــة،  قيمـــة  ذات  عمـــل  فـــرص 
وإيجاد مـــوارد دخل ومالية جديدة، 
باإلضافـــة إلى تقديم أفـــكار إبداعية 
للتحديـــات االقتصادية. وأضاف بأن 
االستراتيجية ستركز على االستثمار 
فـــي التحـــول التكنولوجـــي لضمـــان 
تبنـــي نهـــج المرونة في بيئـــة العمل، 

نهـــج  علـــى ضمـــان وجـــود  والعمـــل 
تدريبي مصمم خصيًصا الحتياجات 

كل شريحة ومهنة وقطاع.
وأكـــد جناحـــي أن تمكين ســـيواصل 
دعـــم قطـــاع التدريـــب فـــي الخطـــة 
حيـــث يمكـــن إضافـــة البرامـــج التي 
تقـــدم عـــن بعـــد إضافة إلـــى البرامج 

التي تعقد حضوريا للمشاركين.
قســـم  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
التحطيـــط المؤسســـي فـــي “تمكين” 
قـــدم  “تمكيـــن”  إن  علـــي مصطفـــى، 
نحـــو 54 مليون دينـــار ضمن برنامج 
لمســـاعدة  األعمـــال  اســـتمرارية 

الشـــركات لمواجهة جائحـــة كورونا، 
كمـــا قـــدم 1.3 مليـــون دينـــار لدعـــم 
ســـواق األجرة والحافـــالت ومدربي 
الســـياقة وعامالت دور الحضانة كما 
ســـاهم “تمكين” في صندوق التأمين 
ضـــد التعطل بنحو 220 مليون دينار 
خـــالل تاريخـــه عبـــر تحمـــل حصـــة 
اســـتخدم  والـــذي  الخـــاص  القطـــاع 
البحرينييـــن خـــالل  لتســـديد أجـــور 

الجائحة.
االســـتراتيجية  مصطفـــى  وشـــرح 
المقترحـــة الجديـــدة والتـــي ســـتركز 
حســـب  الدعـــم  تخصيـــص  علـــى 

الفئات المســـتهدفة وإطالق منصات 
تجربـــة  هيكلـــة  وإعـــادة  إلكترونيـــة 
العميل في برنامج دعم المؤسســـات 
ودعـــم التدريب ودعـــم األجور التي 
ستســـتمر كمـــا هي ســـابًقا مـــع بعض 
اإلضافات، مشـــيًرا إلـــى أنه تم إعادة 
تعريـــف “المؤسســـة الناشـــئة” والذي 
لـــن يقتصـــر علـــى عمرهـــا فقـــط بـــل 
قابليتها للتنوع والتوسع في أعمالها 
وأسواقها حيث سيتم تقديم برامج 

تمويلية تساعد هذه الشركات.
مـــن جانبـــه، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لدعم العمالء والعمليات في صندوق 

العمل “تمكين”، قصي العريض، فيما 
يتعلـــق ببرنامـــج تطوير المؤسســـات 
فإنـــه ســـتكون هناك نقلـــة نوعية في 
التعامـــل مـــع العمالء بتغييـــر جذري 
فـــي البوابـــة اإللكترونيـــة مـــن خالل 
وفيمـــا  الطلبـــات.  ومتابعـــة  تقديـــم 
يتعلـــق ببرنامـــج تطوير المؤسســـات 
فإنه في الوضع الســـابق كان التركيز 
والمعـــدات  األجهـــزة  شـــراء  علـــى 
والتســـويق ولكن “تمكين” ســـتضيف 
مســـارات وخدمـــات جديـــدة هـــي ال 
تزال قيد الدراســـة دون الخوض في 

تفاصيل.

إبراهيم جناحي

“تمكين”: نقلة نوعية بتوسيع الخدمات وتطوير البوابة اإللكترونية
“كــــورونــــا” أزمــــــة  ــاوز  ــجـ ــتـ لـ ــدم  ــقـ ــمـ الـ ــم  ــ ــدع ــ ال ــار حـــجـــم  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   54

المحرق تنتعش ماليا وتترقب مشاريع خدمية جديدة
ــي ــاش ــم ــم ــات الـــبـــحـــريـــة وإقــــامــــة ال ــ ــه ــ ــواج ــ ــي: الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــطـــويـــر ال ــاطـ ــربـ ــمـ الـ

عبـــر رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
غازي المرباطي عن تفاؤله بأن تشهد 
المقبليـــن  العاميـــن  خـــالل  المحـــرق 
تطورا ملحوظا على صعيد المشاريع 

الخدمية.
جـــاء ذلك فـــي حديثه لــــ “البالد” على 
هامـــش لقـــاء أعضـــاء مجلـــس بلـــدي 
البلديـــات  شـــؤون  وكيـــل  المحـــرق 
الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
بحضـــور مديـــر عـــام بلديـــة المحـــرق 

إبراهيم الجودر.
اللقـــاء  أن  إلـــى  المرباطـــي  وأشـــار 
عقـــد بطلـــب مـــن الوكيل فـــي إطار 
الزيـــارات التنســـيقية بيـــن الـــوزارة 
لمناقشـــة  البلـــدي؛  والمجلـــس 
واســـتعراض العديـــد من المشـــاريع 
التـــي  والمالحظـــات  والمقترحـــات 
والمواضيـــع  بالقضايـــا  تتعلـــق 

الخدمية في المحافظة.
ولفت المرباطي إلى أن بلدية المحرق 
مـــن  تمكـــن  عديـــدة  ســـنوات  وبعـــد 
تحقيق أحد أبرز مطالبها المتمثلة في 
إنصافها فـــي الميزانيـــات المخصصة 
مـــع  بمســـاواتها  وذلـــك  للخدمـــات، 

بلديات المحافظات األخرى.
الخدمـــات  ميزانيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
وااللتزامـــات  للعقـــود  المخصصـــة 
والصيانـــة وغيرها والتـــي تم رصدها 
للبلدية للســـنتين الماليتين المقبلتين 
بلغـــت مليـــون و300 ألـــف دينـــار عن 
كل ســـنة مالية، وهو ما يعادل ضعف 
فـــي  للبلديـــة  المخصصـــة  الميزانيـــة 

األعوام السابقة.
وقـــال إن ذلك يأتي في وقت تم فيه 

االنتهاء من معالجة مشكلة متأخرات 
االلتزامـــات الســـابقة، وهو ما ســـيعزز 
الميزانيـــات  اســـتغالل  كفـــاءة  مـــن 
المقبلـــة، فضـــال عـــن توجـــه الحكومة 
نحو زيادة ميزانية المشـــاريع البلدية 

الكبرى التي تنفذها الوزارة.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس اســـتعرض 
خـــالل لقائه مع الوكيـــل تثبيت أربعة 
موظفيـــن مـــن ذوي العقـــود المؤقتـــة 
الذين يعملون منسقين لدى األعضاء 
البلدييـــن، إلـــى جانـــب مناقشـــة آليـــة 
الكبـــرى،  المحـــرق  حديقـــة  إدارة 
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتفاصيـــل 

مشروع كورنيش البسيتين.
أكـــدوا  المجلـــس  أعضـــاء  أن  وذكـــر 
اكتفـــاء أغلب مناطـــق المحافظة من 
مشـــاريع الحدائق الصغيرة التي تربو 

عـــن 40 حديقـــة تقريبـــا، فيمـــا عـــدا 
ســـماهيج والدير، التي يجـــري العمل 
على تلبية حاجتها من هذه المشاريع.

وأشـــار إلى أن أعضاء المجلس أكدوا 
ضـــرورة تركيـــز العمـــل في المشـــاريع 
خـــالل الميزانية المقبلـــة على تطوير 

الواجهات البحرية والمماشي.
وعبـــر المرباطـــي عـــن جزيـــل شـــكره 
البلديـــات  شـــؤون  لوكيـــل  وامتنانـــه 
علـــى زيارتـــه للمجلـــس وحرصه على 
األعضـــاء  لمالحظـــات  االســـتماع 
ومتطلباتهـــم، األمـــر الـــذي من شـــأنه 
أن يعزز التعـــاون القائم بين المجلس 
نحـــو  ويدفـــع  والـــوزارة،  البلـــدي 
وضمـــان  المشـــاريع،  عجلـــة  تســـريع 
تلبيـــة متطلبـــات واحتياجـــات أبنـــاء 

المحافظة الخدمية.
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الشيخ محمد بن عيسى 

علي الفردان

سيدعلي المحافظة

 

دعـــا رئيس مجلس بلـــدي المحرق غازي 
المرباطـــي إلى ضـــرورة إجـــراء مراجعة 
دوريـــة لنظام “بنايـــات” من أجل تطويره 
ومعالجـــة مواطـــن القصـــور فيـــه، إذ إن 

آلية العمل الحالية في هذا النظام تفوت 
على البلدية الكثير من إيرادات الرســـوم 
البلديـــة. ولفت إلـــى أن اآللية التي كانت 
تعتمدهـــا البلديـــة فـــي احتســـاب مقـــدار 
الرســـوم البلديـــة تتمثل فـــي تقدير هذه 
األرض  مســـاحة  علـــى  بنـــاء  الرســـوم 

والبنـــاء. وأشـــار إلـــى أن نظـــام بنايـــات 
أوكل مهمـــة تحديـــد هـــذه الرســـوم إلـــى 
مكاتب هندســـية مراقبـــة، والتي بدورها 
باتـــت تعتمـــد الحـــد األدنى من الرســـوم 
البلدية السكنية بغض النظر عن مساحة 
األرض والبنـــاء. وبيـــن أن عدم تصحيح 

هـــذه اآللية ســـيضيع على الدولـــة الكثير 
من اإليـــرادات، داعيا إلى ضـــرورة تنبيه 
المكاتـــب المراقبـــة علـــى اعتمـــاد القـــرار 
الـــذي   2005 لســـنة   22 رقـــم  الـــوزاري 
يحدد مقدار الرســـوم بناء على مســـاحة 

األراضي والبناء.

المرباطــي: المكاتــب تحتســب رســوما بلديــة ثابتة لجميــع المباني الســكنية
قصور في “بنايات” يضيع إيرادات على “البلديات”

سيدعلي المحافظة



أنابـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الصحية األولية جليلة السيد، الفتتاح 
مركـــز الخصوبـــة بالمستشـــفى الملكـــي 
للنســـاء وذلـــك صبـــاح أمـــس، بحضور 
وقـــد  المستشـــفى.  مســـئولي  كبـــار 
نقلـــت الســـيد تحيـــات وزيـــرة الصحـــة 
والتـــي باركـــت اإلنجاز الجديـــد لمملكة 
البحريـــن بافتتـــاح المركـــز التخصصي 
الطبيـــة  الخدمـــات  فـــروع  أحـــد  فـــي 
بالقطـــاع الصحي، والهادفة إلى تطوير 
قطـــاع الرعايـــة الصحية فـــي البحرين 
الرعايـــة  خدمـــات  مـــن  واالســـتفادة 
مـــن  العاليـــة،  النوعيـــة  ذات  الصحيـــة 
خـــال مرفق طبي متكامل يســـهم في 

التنمية بمملكة البحرين.
 وفـــي كلمـــة بمناســـبة االفتتـــاح أكدت 
الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المستشـــفى  أن  األوليـــة  الصحيـــة 
الملكـــي للنســـاء لـــه خصوصيـــة نوعية 
مميـــزة في مملكة البحريـــن، من حيث 
والرعايـــة  الـــوالدة  خدمـــات  توفيـــره 
الصحية األساســـية والمتقدمة للنساء 
واألطفـــال فـــي البحريـــن تحت ســـقف 
واحـــد، مبينـــة أن هـــذا الصـــرح يعكس 

القطـــاع  بيـــن  المشـــترك  التنســـيق 
الحكومي والخـــاص لتطوير الخدمات 
الصحيـــة المقدمة، وفًقا الســـتراتيجية 
الحكومـــة الرشـــيدة بتشـــجيع القطـــاع 
القطـــاع  فـــي  لاســـتثمار  الخـــاص 
الطبـــي والصحي، ســـعًيا نحو إشـــراكه 
فـــي تقديـــم أفضـــل وأرقـــى الخدمـــات 
المملكـــة  وجعـــل  للمجتمـــع  الصحيـــة 
العاجيـــة  للســـياحة  مقصـــًدا ووجهـــًة 
على مستوى المنطقة، وذلك من خال 
لتحقيـــق  طموحـــة  مســـتقبلية  رؤيـــة 

منظومة صحية متكاملة بالبحرين.
 وأشـــارت إلـــى أن هـــذا المركـــز يمثـــل 
إحـــدى اللبنـــات فـــي الصـــرح الصحـــي 
وســـيكون جـــزًءا مـــن تطويـــر منظومة 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي البحريـــن، مـــن 
خـــال تقديـــم مجموعة مـــن الخدمات 
الســـريرية للنســـاء، والرعايـــة الشـــاملة 
النســـاء، بواســـطة  لألمومـــة وأمـــراض 
نخبـــة مـــن الكـــوادر الطبيـــة مـــن أطباء 
وجراحيـــن واختصاصييـــن وممرضات 
وقابات في جميع التخصصات الطبية 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة الخاصة 
بالحمل والوالدة ورعاية المواليد وطب 

النساء والتشخيص الطبي المتقدم.

المنامة - وزارة الصحة

افتتاح مركـز الخصوبـة بالمستشفـى الملكـي للنسـاء
ــي فــــي الــبــحــريــن ــحـ ــصـ ــرح الـ ــصـ ــلـ ــد: لـــبـــنـــة مــكــمــلــة لـ ــ ــي ــ ــس ــ جــلــيــلــة ال

جليلة السيد لدى افتتاحها مركز الخصوبة بالمستشفى الملكي للنساء بحضور كبار مسئولي المستشفى
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قالت استشارية األمراض المعدية والباطنية بمجمع السلمانية عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( جميلة السلمان، إن اللقاحات 
أهم اختراع علمي على مدى القرنين الماضيين، ولقد كانت هناك امراض في السابق لم تعد موجودة في الفترة الحالية مثل الجدري، شلل األطفال، التيتانوز، 

االفتيريا، كلها اختفت بفضل اللقاحات، والبحرين لديها تغطية عالية من نسبة اللقاحات حيث تم تصفير حاالت هذه األمراض.

وأضافـــت أن األمـــراض المعديـــة كانت تقتل 
وتحصد مايين األرواح جراء هذه االمراض، 
او   )19 )كوفيـــد  لفايـــروس  واللقـــاح ســـواء  
غيره، فالفكرة األساسية له أنه ُيصنع بطريقة 
أن يكون كبروتين والمســـمى طبيا “أنتيجن”، 
ســـواء معطـــا بطريقـــة الموجـــود لدينا وهو 
اللقـــاح الصيني المعروف بين الناس أو يكون 

الرايبوزومل مثل لقاح “فايزر”.
الفكـــرة األساســـية واحـــدة هـــو دخـــول هـــذا 
اللقـــاح كمـــادة “األنتيجـــن” للجســـم ويتعرف 
عليهـــا جهـــاز المناعة ويبدأ بإصدار األجســـام 
الفايـــروس  لتهاجـــم هـــذا  الازمـــة  المضـــادة 
في حـــال تعرض لـــه الشـــخص، ويجهز جهاز 
المناعة للقضاء على هذا الفايروس لو تعرض 
لـــه أي شـــخص، فبذلـــك نتعـــرض للفايـــروس 
دون اإلصابـــة بالمرض، وهذا شـــيء أساســـي 
خصوصـــا مـــع النتائـــج األولية لـــكل البحوث 
والتجـــارب الســـريرية التي نتائجهـــا مطمئنة 

جدا.

لماذا يجب أخذ اللقاح؟ «

ال يوجد أحد في كل العالم ال يعلم ماذا حدث 
بموضـــوع كوفيـــد 19 وكيـــف تأثـــرت حياتنا 
الـــذي أصاب أكثر من 60 مليون شـــخص في 
العالـــم وأكثـــر مـــن 1.5 مليـــون وفيـــات علـــى 
مســـتوى العالـــم، وتأثـــرت حياتنـــا الطبيعيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، بوجـــود جائحـــة 
بهـــذه الضخامـــة، لـــذا فالحـــل الوحيـــد لها هو 
التطعيمـــات ســـواء هـــذه الجائحـــة أو حتـــى 
الجائحـــات الســـابقة، علمًيا التطعيـــم واللقاح 

هو الحل األمثل.
المجتمـــع البحريني اثبت وعيـــه وتفهمه لكل 
الحقائق العلمية وهذا دليل على ان مشـــاركة 
الجميـــع واالقبال الرائـــع الذي حدث حتى مع 
التجارب السريرية عندما كان تحت التجربة، 
فما بالك االن مع كل األدلة العلمية التي تقول 

إن اللقاح فعا فعال وأمن.

مدى أمان وفاعلية اللقاح؟ «

إن عمليـــة انتـــاج لقاح تتم بأكثـــر من مرحلة، 
فاللقاح يحتاج إلى ثاثة مراحل من التجارب 
حتى يتم التأكد من أنه آمن بالدرجة األولى، 
وثانيـــا أن يكـــون فعـــاال للحماية مـــن المرض 

وهذا أهم شيء.
اللقاحـــان اللـــذان أجازتهمـــا مملكـــة البحريـــن 
اثبتـــا عـــن طريـــق التجـــارب الســـريرية أنهما 
آمنيـــن فعـــا، إذ إن أكثر مـــن 10 آالف أخذوا 

التطعيم إن من خال التجارب الســـريرية او 
الذيـــن هم فـــي الصفـــوف األماميـــة فاالقبال 
كان كبيـــرا مـــن الجميـــع، ولـــم نـــَر أي أعراض 
شـــديدة، بل كلها أعراض كانت بسيطة وهذا 

أكبر دليل على مأمونية هذا اللقاح.

هل هناك آثار جانبية للقاح؟ «

أغلـــب اآلثـــار الجانبيـــة عبـــارة عـــن ارتفـــاع 
طفيف في درجات الحرارة ويســـتمر من يوم 
واحـــد إلـــى 3 أيام كحـــد أقصى، مـــن الممكن 
أن يظهـــر ألـــم واحمـــرار مـــكان اللقـــاح وهـــذا 
ممكن، ويكون بســـيطا ويختفي ومن الممكن 
اســـتخدام كمادات باردة له، بعض األشخاص 
أخذوا اللقاح وشـــعروا بتعب في الجسم في 
أول يومين في العضات وهذا عادة يختفي 

بعد 3 أيام كحد أقصى.
كيفية التعامل مع هذه األعراض؟

مثـــل التعامـــل مـــع أي تطعيـــم أخذناه ســـابقا 
للحـــرارة  نســـتخدم  ألطفالنـــا،  أعطينـــاه  أو 
لأللـــم  الكمـــادات  “بارســـيتيمول” ونســـتخدم 
وهـــذا يأخـــذ وقتـــه ويختفـــي ان شـــاء هللا، 
ويمكـــن  األعـــراض  هـــذه  متابعـــة  ويجـــب 
التواصل مع المركز الصحي الذي تم اســـتام 
أو  ســـؤال  أي  هنـــاك  كان  اذا  منـــه  التطعيـــم 

استفسار حول هذه األعراض.

طريقة أخذ اللقاح وعدد جرعاته؟
الســـريرية  التجـــارب  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن 
والصفوف األولى الذين استلموا اللقاح تلقوا 
جرعتيـــن، فـــي حيـــن إن المـــدة بيـــن الجرعة 
األولـــى والثانيـــة هـــي 3 أســـابيع وهـــي ابـــرة 

تؤخذ عن طريق العضات.
ومـــن المهم جدا أن من يتلقى الجرعة األولى 
أن يأخـــذ الجرعـــة الثانيـــة ألن فائـــدة اللقـــاح 
تظهـــر بعد أخذ الجرعتيـــن، لذا يجب االلتزام 
بأخـــذ الجرعـــات والتطعيـــم بصـــورة كاملـــة 

للحصول على النتائج المرجوة.

نصائح قبل أخذ اللقاح

األمـــراض  عـــن  الشـــخص  ُيســـأل  أن  يجـــب 
المزمنـــة التـــي يعاني منهـــا، وال مانع من أخذ 
اللقـــاح بوجود هـــذه األمراض، وأيضا يســـأل 
األشـــخاص عن أمـــراض أخرى وعـــن حالتهم 
إن كانـــت خطـــرة، والذيـــن تكون لهـــم حاالت 
خاصـــة قـــد ال يتلقـــون اللقـــاح، بينمـــا الحالـــة 

البسيطة والمستقرة ممكن أن تأخذ اللقاح.
ايضا ال بد ان نســـأل الشـــخص إن كان يعاني  

الجـــو  ان حساســـية  علمـــا  الحساســـية،  مـــن 
نـــوع  معيـــن مـــن األطعمـــة ال  أو  والروائـــح 
يمنع أخذ اللقاح، والذي يمنع هو الحساســـية 
المفرطـــة ألي نوع مـــن مكونات اللقـــاح فهذا 

يعتبر مانعا ألخذه.

من يأخذ اللقاح؟ «

بالنسبة للقاح الصيني أي شخص أكبر من 18 
سنة يستطيع أخذه.

هل يمكن للمصاب مسبقا بالفيروس من  «
أخذ اللقاء؟

نعـــم، فالتجـــارب الســـريرية التـــي تمـــت على 
مملكـــة  فـــي  ســـيتوفران  اللذيـــن  اللقاحيـــن 
أصابهـــم  ألشـــخاص  أعطيـــت  قـــد  البحريـــن 
الفايروس وأثبتت النتائج أن الشـــخص الذي 
اصيـــب بكوفيد 19 وتعافى منه يســـتطيع أن 

يأخذ اللقاح.

متى يستطيع المصاب مسبقا بالفايروس  «
من أخذ اللقاح؟

مـــن المهـــم أن يكـــون متعافيـــا وهنـــاك بعض 
التعليمات الصحية، من المؤسســـات العلمية، 
الشـــخص  ألن  يومـــا   90 حوالـــي  االنتظـــار 
المتعافى ســـتكون لديه مناعة كافية لتحميه 
مـــن  اإلصابـــة مجـــددا علـــى مـــدى 3 اشـــهر، 

وبعدها يمكنه أخذ اللقاح.

هل لقاح فيروس كورونا يعتبر موسميا أو  «
يكفي أخذه لمرة واحدة؟

التوقعـــات العلميـــة تقول أن اللقـــاح قد يبقى 
فعاال من 6 أشـــهر وحتى سنة واحدة، وتشير 
بعـــض التوقعـــات إلـــى ان فعاليته قد تســـتمر  

طيلة سنتين.
إننا في المراحل األولى من اســـتخدام اللقاح 
ســـواء الصيني أو “الفايزر”  لذا فنحن نحتاج 
علـــى األقـــل 6 أشـــهر لمعرفـــة إن كنـــا بحاجة 

إلعادة الجرعات أو ال.

ما الفائدة من التطعيم لمرض نسبة الشفاء  «
فيه مرتفعة جدا؟

الشـــيء المميز في كوفيد 19 ان األشـــخاص 
المتعافين يعانون غالبا من مضاعفات طويلة 
األمـــد تؤثر على جهاز القلـــب والرئة والجهاز 
العصبـــي، هنـــاك حـــاالت كثيـــرة بعـــد الشـــفاء 
أصبـــح لديها جلطـــات وهناك تأثـــر على حالة 
التفكيـــر والتركيـــز والنـــوم والحالة النفســـية، 

المتعافـــي لن يكون فـــي مأمن من مضاعفات 
المرض حتى لو كانت نسبة الشفاء عالية لذا 

من المهم أخذ التطعيم.

ما هي السلبيات التي قد تترافق مع عدم  «
أخذ لقاح فيروس كورونا؟

الســـلبيات واضحة وهو ما نعيشـــه ويعيشـــه 
كل العالـــم، واقصـــد الحـــاالت الشـــديدة التي 
تتطلـــب العنايـــة القصـــوى ومـــا يصاحبها من 
ضغط نفســـي واقتصـــادي واجتماعـــي وكلها 

سلبيات واضحة جدا للجميع.
من المهم أن يأخذ أكبر عدد ممكن من الناس 
هـــذا التطعيم مما يكســـبهم المناعـــة وبالتالي 
فـــإن الفيروس لن تكون لديه القدرة لانتقال 

بين األشخاص.
ننصـــح بأخـــذ اللقـــاح للذيـــن هم أكبـــر من 50 
عامـــا وهذه الفئة التي بدأت بهـــا دول العالم، 
وأيضـــا أصحـــاب األمـــراض الكامنـــة فنســـبة 

الوفيات والمضاعفات تكون أكبر لديهم.
وليـــس له تأثيـــر على المـــدى البعيد بحســـب 
المعلومـــات المتوافرة في الوقت الحالي فإن 

اللقاح آمن.

هل يجب مواصلة لبس الكمام وتطبيق  «
معايير التباعد االجتماعي بعد أخذ اللقاح؟

 المعلومـــات المتوفـــرة علميا وعلى مســـتوى 
العالم تشـــدد على أنـــه حتى مع أخـــذ اللقاح، 
يجـــب تطبيـــق جميع اإلجـــراءات االحترازية 
من لبس الكمامـــات، وتعقيم ونظافة األيدي، 

مما سيقلل فعا انتقاله بين األشخاص.

هل ينصح أخذ اللقاح للمرأة الحامل أو  «
المرضعة؟

في الوقت الحالي ال، ألن التجارب الســـريرية 
لـــم تتـــم علـــى الحوامـــل والمرضعـــات ويمنع 

للمراة التي تخطط للحمل في الفترة المقبلة.

هل ينصح بأخذ اللقاح للمصابين بأمراض  «
الربو؟

نعم، ألنهم أكثر خطورة للتعرض وللمضاعفات 
وتطور المرض ووصوله للمرحلة الخطيرة أو 

دخول وحدة العناية القصوى.

هل التطعيم اجباري أو الزامي؟ «

التطعيـــم اختيـــاري ولكـــن كلما توفـــرت لدينا 
معلومـــات علميـــة عن هـــذا التطعيم فســـوف 
يكـــون لدينـــا الوقـــت الكافـــي التخـــاذ القرار، 
اللقـــاح يجـــب ان يكـــون اختيـــار الجميع ألن 
آمـــن وفائدتـــه أفضـــل مـــن العيـــش بخـــو مع 

الفايروس.
متى سيســـمح بإعطاء اللقـــاح لألطفال ومن 

تقل أعمارهم عن 18 سنة؟
فـــي علـــم اللقاحـــات كل التجـــارب الســـريرية 
يتـــم تجربتها علـــى من هم أكبر من 18 ســـنة 
بالمرحلـــة األولـــى وعند التأكد مـــن مأمونيته 
وفعاليته تنتقل الدراســـات والتجارب للفئات 
األخـــرى ومنها األطفال، يبـــدأ من فئة مرحلة 
هـــذه  وحاليـــا  األطفـــال  وبعدهـــا  المراهقـــة 
الدراســـات تجـــرى في أكثـــر من شـــركة على 
مســـتوى العالم، حيـــث بـــدأت التجريب على 
األطفال وحالما تصلنا النتائج سنطبق المنهج 
العلمـــي الواجـــب اتباعـــه، ونأمـــل  ان يوجـــد 
التطعيـــم لـــكل الفئـــات حين تثبـــت اللقاحات 

فعليا أمانها وفعاليتها.

لماذا يتم أخذ اللقاح على جرعتين على  «
فترات متباعدة؟

في المرحلة األولى يدخل اللقاح إلى الجســـم 
ويتعـــرف جهاز المناعة عليه، ثم يبدأ بتحفيز 
الخايا النتاج اجســـام مضادة تصبح جاهزة 
للقضاء علـــى الفايروس عند دخوله للجســـم 

مرة أخرى.
من ثم يتم أخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع، 
فتبدأ األجسام المضادة في الجسم باالرتفاع 
وعلميا فإن نســـبة ارتفاعها هي المؤشر الذي 

يؤكد لنا فعالية اللقاح ضد الفيروس.

هل اللقاح يؤثر على جهاز المناعة  «
مستقبال؟

ال، التطعيمـــات ال تؤثـــر علـــى جهـــاز المناعـــة 
هـــو  والـــذي  االنســـان  فـــي جســـم  الموجـــود 
مبرمـــج أساســـا بهـــذه الطريقة، عنـــد اإلصابة 
بـــأي نـــوع مـــن الفايـــروس، يدخـــل ويتعـــرف 
عليـــه ويحفـــز الخايـــا ويصدر جهـــاز المناعة 
األجســـام المضـــادة والخايـــا الازمة للقضاء 

على الفايروس.

ــة شـــديـــدة ــي ــب ــان ــل آثــــــــاًرا ج ــج ــس ــم ت ــ ــا ل ــي ــل ــح ــدة م ــم ــت ــع ــم ــات ال ــم ــي ــع ــط ــت ال
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زينب العكري



انطالقـــا من الكلمة التي أطلقها صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي العهد رئيـــس الوزراء، والتي 
شـــكلَّت جســـر اإللهـــام لبلديـــة المنطقة الشـــمالية، حقـــق مركز 
الخدمـــات التابـــع للبلدية تصنيـــف الفئة الذهبيـــة ضمن مراكز 
الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن 
برنامج التقييم )2( للعام 2019، في فبراير 2020 ونال شـــرف 

تكريم سموه.
كمـــا حصـــدت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية جائـــزة التميـــز فـــي 
التواصـــل مع العمالء مجددا فـــي أكتوبر 2020، حيث حققت 
التميز في األداء من حيث الســـرعة والكفاءة في االســـتجابة، 

في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(.
وأكـــدت مدير عـــام بلدية المنطقة الشـــمالية المهندســـة لمياء 
الفضالة أن البلدية قد وضعت أهدافها اإلســـتراتيجية المبنية 
علـــى تعزيز الشـــراكة المجتمعية وتحقيق أعلـــى المعايير في 
تحســـين جـــودة العمـــل؛ لتحقيق رؤيتهـــا التنمويـــة الطموحة 
فـــي التميـــز، وبّينـــت أنـــه بحســـب توجيهـــات وزيـــر األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي المهنـــدس عصـــام 
خلـــف وبمتابعة مســـتمرة من وكيل الوزارة لشـــؤون البلديات 
المهنـــدس الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة تولـــي البلدية 
الشمالية اهتماما خاصا لتسهيل اإلجراءات للخدمات البلدية، 
وتســـعى البلدية وفق توجيهات ورؤية الـــوزارة بخطى ثابتة 
مدروســـة، حرصت فيها على تقديم خدمـــات نوعية لتحقيق 

أعلى مســـتوى في الجودة لرضا المتعاملين، وطرحت العديد 
مـــن المبـــادرات التـــي تحقـــق رؤيـــة الـــوزارة لتحســـين جودة 

العمـــل وتطويره، حيث قدمت خدمـــات متنوعة بدءا بمبادرة 
يوم العميل األســـبوعية والتي كانت تشـــمل لقاء مباشـــرا بين 
المتعامليـــن ومدير عام البلدية، لتتحول إلى لقاء عبر الفضاء 
اإللكترونـــي تحت اســـم “يوم العميل االفتراضـــي” بما يتواءم 

مع ظروف جائحة كورونا.
كمـــا قامـــت بلديـــة الشـــمالية وانطالقا مـــن برنامجها الشـــامل 
“نبيهـــا حلوة ونظيفـــة” بتعزيز مبادرات تقديـــم الخدمات عبر 
الفضاء اإللكتروني لتشمل مبادرة “بيئتنا غير في شهر الخير” 
والمخصـــص للتوعية خالل شـــهر رمضان المبـــارك و مبادرات 
موسمية أخرى كمبادرة “عاشواء نرتقي”، وخصصت مبادرات 
للفئـــة الخاصة كمبادرة “عند دارك نجيك”، والذي يضم تقديم 
16 خدمـــة بلدية لكبار الســـن واألرامل والمطلقـــات والعاملين 
فـــي الخط األمامـــي باإلضافة لـــذوي الهمم، وخدمـــة توصيل 

أكياس القمامة لذوي الهمم والمسنين.
وفـــي إطـــار حرصها علـــى ســـالمة المواطنيـــن والمقيمين، تم 
توزيـــع حاويـــات خاصـــة للتخلص مـــن الكمامـــات والقفازات، 
وبالتعـــاون مـــع المجلـــس البلدي وشـــركة أوروبا ســـير أطلقت 
البلديـــة مبادرة “اســـتلم أكيـــاس القمامة وأنت في ســـيارتك”، 
ومبـــادرة “كلمنـــا والباقي علينـــا” لطلبات إزالـــة المخلفات ذات 
الحجـــم الكبير واألثـــاث، وقد خصصت أرقـــام تواصل خاصة 
لتحديد موعد التخلص منها حفاظا على جمالية المنظر العام.
كمـــا لم تثبط مـــن عزمها ظروف الجائحة، حيث حرصت على 
االلتـــزام باإلرشـــادات الصحيـــة الصـــادرة من الفريـــق الوطني 

لمكافحة جائحة كورونا، وأطلقت “مبادرة أصدقاء الحدائق”، 
والتـــي يتـــم التواصل بيـــن أعضائهـــا عبر منصـــة زووم، حيث 
يشـــارك المتطوعـــون فيها بمبـــادرات من شـــأنها الحفاظ على 

الحدائق واالعتناء بها مع االلتزام التام باإلرشادات.
مبـــادرات أخرى أتت في ســـياق زيادة الوعـــي بقانون النظافة 
رقـــم 10 للعـــام 2019، منها مبادرة “حيـــاك نرخص لك”، والتي 
تهـــدف لتوعيـــة الجمهـــور بأهميـــة االلتـــزام بالقانـــون للحفاظ 
على ســـالمة البناء وزيادة مســـتوى جمالية المنطقة، ومبادرة 
“الشـــمالية بال مخلفات بناء” والتي تؤكد الحرص على سالمة 
المواطنين والمقيمين من آثار تواجد هذه المخلفات باإلضافة 

إلى تحسين جودة المنظر العام.
كمـــا قامـــت بلديـــة المنطقـــة الشـــمالية بتســـجيل عـــدد )139( 
مخالفـــة من مخالفـــات النظافة ضمن قانـــون النظافة رقم 10 

للعام 2019، تم التعامل معها جميعا.
ولم تتوقف الحمالت التفتيشية خالل العام بالرغم من جائحة 
كورونـــا، حيـــث قام قســـم النظافة بعمـــل 103 حمالت تنظيف 
شـــملت مختلف مناطق الشـــمالية، ورصـــدت البلدية من خالل 
قســـم الرقابـــة والتفتيـــش خـــالل 9 أشـــهر 2144 مخالفـــة مـــن 
مخالفـــات إشـــغاالت الطـــرق وأزالت عدد 1105 مـــن اإلعالنات 
المخالفة، كما قامت بهدم 16 منزال آيال للسقوط لحماية المارة.
ومازالت بلدية الشمالية مستمرة بعطائها الال محدود ومرحبة 
بـــكل المبـــادرات التي من شـــأنها تطويـــر الخدمـــات واالرتقاء 

بجودتها وتحسين المنظر العام.

مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة

“الشمالية” البلدية الذهبية.. ونالت تكريما من أعلى المستويات
المديـــــرة الفضــالــــــة: اهتمــــــام خــــــاص لتسهيــــــل اإلجــــــراءات للخــدمــــــات البلــديـــة

“األشغـال” تعمـل ليـال ونهـارا لإلنجـاز
^مـــن أبرز المشـــاريع التي 
تـــم إنجازهـــا خـــالل هـــذا العام 
في قطاع الطرق، فهي المرحلة 
تطويـــر  مـــن  والثانيـــة  األولـــى 
مداخل مطـــار البحرين الدولي، 
مشـــروع  ســـار،  شـــارع  تطويـــر 
تطوير شـــارع الـــزالق، المرحلة 
تطويـــر  مشـــروع  مـــن  الثالثـــة 
تقاطـــع الجســـرة، افتتـــاح منفذ 
جديـــد مـــن شـــارع االســـتقالل 
إلـــى منطقة الحجيـــات بالرفاع 
بإنشـــاء  القـــدم  دوار  تطويـــر 
مســـارات لالنعطـــاف يمينا على 

الشوارع المؤدية للدوار.

كما أن الوزارة تســـتعد الفتتاح 
الـــذي  ســـار  تقاطـــع  مشـــروع 
يتضمن جسرا علويا مع توسعة 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان، 
تطويـــر  مشـــروع  جانـــب  إلـــى 
شـــارع الملك حمـــد - في الجزء 

الواقع من تقاطعه مع شارع 96 
إلى تقاطعه مع شارع عسكر.

الصحـــي،  الصـــرف  قطـــاع  أمـــا 
فمـــن أبـــرز المشـــاريع المنجـــزة 
بنـــاء خط صـــرف صحـــي لنقل 
التدفقات الناتجة من مشـــروع 

مشـــروع  اإلســـكاني،  الرملـــي 
ربـــط شـــبكة الصـــرف الصحـــي 
بمحطـــة المعالجـــة فـــي مدينـــة 
ســـلمان، كما نفذت الـــوزارة في 
قطاع مشـــاريع البناء والصيانة 
ومنهـــا  المشـــاريع،  مـــن  عـــددا 

المرحلة الثانية من تطوير مرفأ 
الدراز، االنتهاء من تنفيذ مبنى 
بهـــورة  الزراعيـــة  المختبـــرات 
 40 لــــ  الصيانـــة  أعمـــال  عالـــي، 
مدرســـة حكومية تابعـــة لوزارة 

التربية والتعليم.

الوزارة تستعد 
الفتتاح مشروعات 

حيوية

14
الثالثاء 15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الثاني 1442 - العدد 4445

محرر الشؤون المحلية

“البلديات”: تنفيذ باقة متميزة من مشروعات التنمية الحضرية
ــق الـــعـــامـــة ــ ــدائـ ــ ــحـ ــ ــة الــــخــــضــــراء وإنـــــشـــــاء الـــمـــتـــنـــزهـــات والـ ــ ــع ــ ــرق ــ تـــوســـيـــع ال

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  اســـتطاعت 
والتخطيـــط العمرانـــي تحقيـــق العديد مـــن اإلنجازات 
المتميزة على صعيد مشـــاريع البنية التحتية والتنمية 

الحضرية والعمرانية.
كما عملت الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية على 
مواصلـــة جهـــود تعزيز التنميـــة الحضرية المســـتدامة 
لالرتقـــاء بالبيئـــة الحضريـــة وتطوير المناطـــق وزيادة 
وإنشـــاء  البحريـــة  والواجهـــات  الخضـــراء  الرقعـــة 
المشـــي  ومضاميـــر  العامـــة،  والحدائـــق  المتنزهـــات 
واالســـتمرار في تأهيـــل البيوت القديمة عبر مشـــروع 
تنمية المدن والقرى واستحداث الساحات العامة على 
مســـتوى المملكـــة وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة والمرافق 
العامـــة للمناطق الحضرية وزيـــادة المراكز ذات الطابع 
المميز وإنشـــاء وتطوير األسواق الشـــعبية والمركزية، 
وتعزيز االستثمار في األمالك البلدية وتطوير مشاريع 
الطرق في مملكة البحرين ومشـــاريع الصرف الصحي 
ومشـــاريع البنـــاء والصيانـــة ومشـــاريع تحقيـــق األمن 

الغذائي في المملكة.
فعلـــى صعيـــد مشـــاريع تأهيـــل الحدائـــق والوجهـــات 
البحريـــة، فقد تم عدد من المشـــاريع الخدمية والمهمة 
من أبرزها مشروع ممشى ساحل البسيتين والذي يقام 
على مساحة طولها 2 كيلومتر، ويعتبر األول من نوعه 
من حيث المشـــاريع اإلســـتراتيجية لتنميـــة الواجهات 
البحريـــة، وهـــو يعمل على الطاقة المتجـــددة النظيفة، 
كما تم افتتاح ممشى ساحل المعامير وتطوير الوجهة 
البحرية للمشـــى ســـترة واالنتهاء مـــن المرحلة االولى 

من تطوير ممشى شارع األمير سعود الفيصل.
وعنـــد الحديـــث عـــن الحدائـــق، فـــإن مشـــروع تأهيـــل 
الحديقـــة المائيـــة الـــذي شـــارف على االنتهـــاء يعد من 
أهم المشـــاريع التي قامت الـــوزارة بتنفيذها لما له من 
قيمـــة تاريخيـــة عريقة فـــي ذاكـــرة األهالـــي ومرتادي 
الحديقة، حيث تبلغ مساحة الحديقة 6 هكتارات، وقد 
تـــم تصميم الحديقة بالحفاظ علـــى المعالم التاريخية 
للحديقـــة، حيـــث يحظـــى مشـــروع الحديقـــة المائيـــة 
باهتمـــام خـــاص مـــن لدن قرينـــة عاهل البـــالد المفدى، 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، صاحبة الســـمو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
كمـــا يعد تطوير حديقة المحـــرق الكبرى والذي قاربت 
على االنتهاء ايضا، تعتبر إحدى المشـــروعات الرئيسة 
بالـــوزارة، حيـــث ســـتضيف َمعلًمـــا جديـــًدا لمحافظـــة 
المحـــرق مـــن خالل موقعهـــا الحيوي لوقوعهـــا بالقرب 
من مطار البحرين الدولي، وتقام على مساحة إجمالية 

بلغت نحو 90 ألف متر مربع.
ومن أبرز مشـــاريع تجميل الميادين العامة والشـــوارع 
الرئيسة التي عملت الوزارة على تنفيذها هي مشروع 
تجميـــل وتطوير تقاطـــع الفاروق، كما تـــم االنتهاء من 
مشروع تطوير تقاطع الجنبية، إذ يعد موقع المشروع 

من المناطق الحيوية للمنفذ البري لجسر الملك فهد.
وعلـــى صعيـــد األســـواق المركزية، فقد قامـــت الوزارة 
باعمـــال تطويريـــة للعديـــد مـــن هـــذه األســـواق كما تم 
توقيع اتفاقية عقد انتفاع الســـتثمار وتشـــغيل ســـوق 

مدينة حمد الشعبية.
أما فيما يتعلق بمشاريع التطوير اإللكتروني والتحول 
الرقمي، فأبرزها مشـــروع بنايات إلصدار رخص البناء 
إلكترونيا، حيث يأتي مشـــروع نظام إصدار تراخيص 
البنـــاء )بنايـــات( ضمـــن توجيهـــات ومتابعـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس الوزراء حفظه هللا بجعل القطاع الخاص 

شريكا أساسا لتطوير االقتصاد في المملكة.
كمـــا تم تحويل أكثر مـــن ٢٠ خدمة بلدية إلى خدمات 
إلكترونيـــة وذلـــك فـــي إطـــار ســـعي الـــوزارة لخدمـــة 
مملكـــة  فـــي  والمســـتثمرين  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

البحرين.
أما على صعيد مشاريع النظافة والتعامل مع المخلفات، 
فتم إقـــرار اإلســـتراتيجية الوطنيـــة إلدارة المخلفات، 
وقد قطعت الوزارة شـــوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات 
العملية التي شملتها اإلستراتيجية الوطنية، كما بدأت 
الوزارة في تطبيق قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 

2019 والذي يهدف للحفاظ على النظافة العامة.
وقـــد عملـــت الـــوزارة علـــى تطبيـــق هـــذا القانـــون مـــن 
خـــالل عـــدة مراحل وافتهـــا حمالت توعوية مســـتمرة 

للمواطنين.
كمـــا يعتبـــر مشـــروع تنميـــة المـــدن والقرى مـــن أنجح 
المشاريع البلدية التي تمس حاجة المواطن البحريني 
بشـــكل مباشـــر، حيـــث أنجـــزت الـــوزارة بالتعـــاون مـــع 
المجالـــس البلدية أكثر من 408 طلبات من بداية العام 
2019 وحتى منتصف العام 2020. أما مشروع عوازل 
األمطـــار، فقـــد تم إنجاز 150 طلبا للعـــام 2019 موزعة 
على جميع محافظات المملكة، وإنجاز 132 طلبا خالل 

النصف األول من العام 2020.
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قال برلمانيون إن مناسبة األعياد الوطنية 
محطـــة متجددة للتذكير باإلنجازات التي 
حققتهـــا البحريـــن، ومـــن بينهـــا إنجـــازات 
السلطة التشريعيةن والتي حققت الكثير 
من المكتسبات بفضل التعاون الدستوري 

مع السلطة التنفيذية.
وذكـــروا فـــي حديـــث مـــع صحيفـــة البالد 
أن الســـنوات الماضيـــة كانـــت عبـــارة عـــن 
صفحات من النهضة التشـــريعية المباركة، 
حيث ســـاهم مجلسا الشورى والنواب في 
إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت 

في ترسيخ الدولة المدنية العصرية.

نقلة كبيرة

وأكـــد النائـــب باســـم المالكـــي بـــأن العهـــد 
اإلصالحـــي لعاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، شـــهد 
األصعـــدة  جميـــع  علـــى  شـــاملة  نهضـــة 
البحريـــن  أن  إلـــى  الفتـــا  والمجـــاالت، 
وخالل الســـنوات الماضية عاصرت نهضة 
مـــن  العديـــد  صـــدرت  حيـــث  تشـــريعية، 
القوانين والتشـــريعات التي ســـاهمت في 

تأصيل مبدأ دولة المؤسسات والقانون”.
وقـــال المالكـــي إن البحرين في الســـنوات 
العشـــرين الماضيـــة شـــهدت نقلـــة كبيـــرة 
ونوعية في القوانين والتي جاءت بفضل 
التعاون المثمر بين الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة، مؤكـــدا أن القوانيـــن راعـــت 
المعاييـــر اإلنســـانية والدولية وتتســـق مع 

المعايير الدولية. 
وأضاف “كان لمجلس النواب الدور الكبير 
فـــي العديـــد مـــن القوانيـــن التـــي رفعـــت 
كمقترحـــات بقانون ثم أعادتهـــا الحكومة 
تعزيـــز  فـــي  ســـاهم  مـــا  وهـــذا  كمشـــاريع 
المشـــاركة الشـــعبية في صنع القـــرار، ذلك 
أن القوانيـــن التـــي صـــدرت في الســـنوات 
الماضيـــة كان محورها األســـاس المواطن 
ســـواء فـــي تعزيـــز االقتصـــاد وصـــوال إلى 

رؤية 2030”.

أن  بالقـــول  المالكـــي  النائـــب  واختتـــم 
الســـنوات الماضيـــة شـــهدت والدة العديد 
مـــن المؤسســـات الرســـمية التـــي عـــززت 
مـــن دولة المؤسســـات مثل إنشـــاء ديوان 
وتأســـيس  واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة 
مجلـــس المناقصات والمزايدات، وإنشـــاء 

العديد من الهيئات المهمة.

قائد الديمقراطية

مـــن جهتها، وصفت النائـــب الثاني لرئيس 
مجلـــس الشـــورى جميلـــة ســـلمان جاللـــة 
الديمقراطـــي  التحـــول  “قائـــد  بــــ  الملـــك 
بالمملكـــة” بقولهـــا “منذ انطالق المشـــروع 
بنـــاء  فـــي  ونهجـــه  لجاللتـــه  اإلصالحـــي 
البحريـــن الحديثـــة قائـــم على نقـــل البالد 
الحديثـــة  الديمقراطيـــات  مصـــاف  إلـــى 
بخطـــى واثقـــة، وما نظـــام المجلســـين إال 
نتـــاج رؤيـــة ثاقبـــة من جاللته تستشـــرف 
آفاق المستقبل وانعكست على مخرجات 

العمل التشريعي بكل إتقان وجودة”.
وزادت “إن إنجازات السلطة التشريعية ما 
كان لهـــا أن تتحقق لوال الدعم الال متناهي 
الـــذي يوليه جاللته للســـلطة التشـــريعية، 
فالخطـــاب الملكـــي الســـامي لجاللته عند 
تفضله بافتتاح ادوار االنعقاد التشـــريعية 
ومـــا يتضمنه من رؤى شـــاملة لكل مرحلة 
خارطة طريق للسلطة التشريعية لتحديد 
األولويـــات بنـــاء علـــى توجيهـــات جاللته 

السامية”.

وتابعـــت ســـلمان “كمـــا أن إشـــادة جاللتـــه 
لهـــا  حافـــز  التشـــريعية  الســـلطة  بجهـــود 
أجـــل  مـــن  الدســـتورية؛  واجباتهـــا  ألداء 
تلبية طموحات المواطنين واإلســـهام في 
تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 

التي تشهدها مملكتنا الغالية”.

تشريعات مواكبة

وعلـــى الصعيد عينـــه، قالت عضو مجلس 
مملكـــة  إن  خضـــوري  نانســـي  الشـــورى 
البحرين شـــهدت نهضة تشريعية متقدمة 
منذ بدء المشروع اإلصالحي لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، مشـــيرة إلـــى أن القوانيـــن النافذة 
وتدرســـها  تبحثهـــا  التـــي  والتشـــريعات 
متطـــورة  تعتبـــر  التشـــريعية  الســـلطة 
وتتواءم مع مسيرة االزدهار والتنمية في 

مملكة البحرين”.
وأوضحت أن الســـلطة التشـــريعية أثبتت 
الماضيـــة  التشـــريعية  الفصـــول  خـــالل 
االلتـــزام بالمســـؤولية الوطنية، وما حدده 
اختصاصـــات  مـــن  والقانـــون  الدســـتور 
وأدوات رقابيـــة ودســـتورية أســـهمت في 
ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والممارسات 

التشريعية الحديثة”.
ونّوهـــت خضـــوري بمنظومة التشـــريعات 
الـــذي أولتـــه  الوطنيـــة والحـــرص الكبيـــر 
القوانيـــن  لمواءمـــة  التشـــريعية  الســـلطة 
الوطنيـــة باالتفاقـــات والمعاهـــدات التـــي 

صادقـــت عليها مملكـــة البحرين وانضمت 
إليهـــا، خصوًصا خالل العقدين الماضيين، 
مؤكـــدة أن ذلـــك عـــزز المكانـــة اإلقليميـــة 
وعكـــس  البحريـــن،  لمملكـــة  والدوليـــة 
البحريـــن  لمملكـــة  اإليجابيـــة  المشـــاركة 
في إنفـــاذ االتفاقات الدوليـــة في مختلف 

المجاالت”.
وقالـــت “إّن الدعـــم واالهتمـــام الذي يوليه 
جاللة العاهل، يشـــكل القاعدة األساســـية 
التي تســـير عليها الســـلطة التشريعية في 
سن التشـــريعات، والعمل بإخالٍص وتفاٍن 
على تحقيق تطلعـــات جاللته وطموحات 

شعب البحرين العزيز”.
الشـــورى  مجلـــس  أنَّ  خضـــوري  وبّينـــت 
كان لـــه دور محـــوري ومهـــم فـــي تحقيق 
منجـــزات تشـــريعية متعددة خـــالل أدوار 
قانـــون  بينهـــا  ومـــن  الماضيـــة،  االنعقـــاد 
بقوانيـــن  اقتراحـــات  وتقديـــم  األســـرة، 
اإلجـــراءات  قوانيـــن  وتحديـــث  لتعديـــل 
المدنيـــة، وصنـــدوق  الجنائيـــة والخدمـــة 
النفقة، وغيرها من التشريعات التي تمثل 
قصص نجاح وتمّيز في مسيرة المجلس.

إستراتيجية إصالحية

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  لفـــت  بـــدوره، 
الجانـــب  “تميـــز  إلـــى  المحمـــود  نـــوار 
التشـــريعي والرقابـــي البحريني من خالل 
اإلســـتراتيجية اإلصالحية لجاللة العاهل 
فـــي اعتمـــاد جاللتـــه التغييـــر الدســـتوري 

والتشريعي سبيال إلى اإلصالح السياسي 
شـــهدت  حيـــث  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
فاتحـــة عهـــده الميمـــون إجمـــاع الشـــعب 
البحرينـــي علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 

وصدور الدستور المعّدل لسنة 2002”.
وقـــال المحمـــود “إن النهضـــة التشـــريعية 
برزت بمبادئ وممارسات قانونية واضحة 
أكـــدت أن مملكـــة البحريـــن تمثـــل دولـــة 
المؤسســـات والقانـــون، والمراقـــب المتابع 
التشـــريعية علـــى  للقوانيـــن والتعديـــالت 
مـــدى ١٨ عاما مضت يالحـــظ أنها تعكس 
واجتماعيـــا  واقتصاديـــا  ثقافيـــا  توجهـــا 
حقـــوق  تعزيـــز  فـــي  أســـهمت  واضحـــا، 
االنســـان والعدالـــة والمواطنة والمســـاواة 
وفـــي وضـــع المملكـــة ضمن أفضـــل الدول 

الجاذبة لالستثمار”.
وتابـــع “حققـــت التجربـــة البرلمانيـــة فـــي 
البحريـــن خالل األعوام الماضية إنجازات 
مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي، 
فقـــد مثلـــت تلـــك الســـنوات مســـيرة عمل 
وإنجاز للمجلسين، حيث تم إرساء مبادئ 
مهمـــة في المســـيرة الديمقراطيـــة بمملكة 
واالحتـــرام  التعـــاون  ومنهـــا  البحريـــن، 
التشـــريعية  الســـلطتين  بيـــن  المتبـــادل 
والتنفيذيـــة، عبـــر تجـــاوب الحكومـــة مـــع 
رغبات المجلسين التي تصب في الصالح 

العام للوطن والمواطنين”.
 ومضـــى بالقـــول “على الصعيـــد الخارجي 
تمكن أعضاء المجلسين من ترأس العديد 

االتحـــادات  فـــي  البرلمانيـــة  اللجـــان  مـــن 
والمنظمات الدولية واإلقليمية والمشاركة 
الفاعلـــة في تلك االجتماعـــات”، مؤكدا إن 
ل  دعم ورعاية صاحب الجاللة الملك يحمِّ
الجميـــع المســـؤولية الوطنيـــة المضاعفـــة 
لخدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن، ومواصلـــة 

العمل واإلنجاز على كافة المستويات”.
العمـــل  تطويـــر  فـــإن  “بالشـــك،  وواصـــل 
الوطني ودعم المســـيرة الديمقراطية عبر 
التعـــاون اإليجابـــي والفاعل بين الســـلطة 
التشـــريعية والحكومة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمـــا 
يتمتـــع به ســـموه من حكمـــة وحرص على 
مصلحة المواطنين وهذا ما لمسه الجميع 
من خـــالل قيادته لكافـــة الجهود الوطنية 
الناجحة، ســـيحقق المزيد مـــن اإلنجازات 

والمكاسب للمواطنين”.

مكان مرموقة

رضـــا  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وأعـــرب 
إبراهيـــم منفردي عن الفخـــر واالعتزاز بما 
يوليـــه جاللـــة الملـــك، مـــن دعـــم واهتمام 
كبيرين بالســـلطة التشـــريعية، ومساندتها 
فـــي ســـن  الوطنـــي  القيـــام بدورهـــا  فـــي 

التشريعات وتحديث القوانين الوطنية.
وأكد منفردي أّن هذا الدعم جعل الســـلطة 
علـــى  مرموقـــة  مكانـــة  فـــي  التشـــريعية 
المســـتويين اإلقليمـــي والدولـــي، مشـــيدا 
بالتعـــاون المثمـــر، والتنســـيق الدائـــم بين 
الســـلطة التشـــريعية والحكومـــة برئاســـة 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء، ومـــا يحـــرص عليـــه ســـمّوه مـــن 
متابعة وتأكيد على تضافر الجهود في كل 
ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين”.
وقـــال منفـــردي إنَّ المشـــروع اإلصالحـــي 
لجاللة الملك الذي رّسخ دولة المؤسسات 
والقانـــون، فتح آفاًقا كبيرة أمام الســـلطة 
التشريعية لإلسهام بشكل فاعل في وضع 

منظومة وطنية من التشريعات.

رضا منفردي نوار المحمود نانسي خضوري جميلة سلمان باسم المالكي

نهضة تشريعية تقود البحرين نحو مصاف الدول الديمقراطية
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افتتاح محطة الرفاع العمود الفقري لنقل الكهرباء في البحرين

تزامنـــا مع احتفـــاالت المملكة بمناســـبة 
العيـــد الوطنـــي المجيـــد وعيـــد جلـــوس 
صاحب الجاللة ملك البالد، افتتح وزير 
شـــؤون الكهربـــاء والماء وائـــل المبارك، 
والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء 
الشـــيخ نـــواف بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة 
محطـــة الرفاع لنقـــل الكهرباء جهد 400 
كيلوفولـــت، والتي تأتي ضمن مشـــروع 
بنـــاء أربع محطات جهد 400 كيلوفولت 
ضمـــن برنامج الدعم الخليجي والممول 
مـــن قبـــل الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة 
االقتصاديـــة العربيـــة تـــم توزيعهـــا على 
مناطق الحد، أم الحصم، الرفاع، ورأس 
القرين ضمن مشـــروع تطوير شبكة نقل 
الكهربـــاء جهـــد 400 كيلوفولـــت، علمـــا 
بأن هذا المشـــروع اإلســـتراتيجي يعتبر 
األول من نوعه والذي يشـــيد في مملكة 
البحرين لمســـتوى جهد 400 كيلوفولت 
وتبلغ تكلفة انشـــاء المحطة وملحقاتها 

82 مليون دينار بحريني. 
الشـــركات  مـــن  قامـــت مجموعـــة  وقـــد 
وتوريـــد  بتصنيـــع  الرائـــدة  العالميـــة 
وتركيـــب وفحـــص األجهـــزة والمعـــدات 
شـــركة  قامـــت  حيـــث  المحطـــة،  لهـــذه 
القواطـــع  بتزويـــد  األلمانيـــة  ســـيمنز 
 HHI والمفاتيح، في حين قامت شـــركة
المحـــوالت  وتزويـــد  بتصنيـــع  الكوريـــة 
الكهربائيـــة  والمفاعـــالت  الكهربائيـــة 
 Prysmian اليابانية و Viscas  وشـــركة
اإليطاليـــة وكذلك LS الكورية الجنوبية 
الكهربـــاء  كابـــالت  وتزويـــد  بتصنيـــع 
جهـــد 400 كيلوفولـــت، كمـــا تـــم إنجـــاز 
األعمال المدنية للمحطة من قبل شركة 
سيباركو البحرينية لإلنشاء وأعمال مد 
الكابـــالت الكهربائية من قبل الشـــركات 
ألكومد، نـــاس، الكوهجـــي وكارتك، في 
التنفيـــذ  علـــى  باإلشـــراف  يقـــوم  حيـــن 

 )MML( الشركة االستشارية اإلنجليزية
اآليرلنديـــة  االستشـــارية  والشـــركة 

.)ESBI(

نقلة نوعية

المشـــروع  هـــذا  بـــأن  المبـــارك  وصـــرح 
اإلســـتراتيجي يعتبـــر نقلـــه نوعيـــة فـــي 
تطويـــر شـــبكات نقـــل الكهربـــاء بمملكـــة 
البحريـــن، ويأتي ضمن الخطة الرئيســـة 
التـــي وضعتهـــا هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
لتطوير وتوســـعة شـــبكات نقل الكهرباء 
ضـــوء  علـــى  الحبيبـــة  مملكتنـــا  فـــي 
القيـــادة  مـــن  واهتمامـــات  توجيهـــات 
البـــالد  عاهـــل  رأســـها  وعلـــى  الرشـــيدة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وحكومتـــه الرشـــيدة بقيـــادة 
الـــوزراء  العهـــد ورئيـــس مجلـــس  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتوفيـــر خدمتـــي 
الكهربـــاء والماء وتلبية الطلب المتنامي 
التنميـــة  ألغـــراض  اســـتخداماتها  علـــى 
والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، 
ومـــن ثم توفير خدمة أفضل للمواطنين 
والمقيميـــن فـــي المملكـــة والعمـــل علـــى 
جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة للمملكـــة 
والتي تتوافق مـــع رؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
شـــؤون  وزيـــر  المناســـبة  بهـــذه  وقـــدم 
الكهرباء والماء الشكر الجزيل إلى دولة 
الكويت الشقيقة على ما تقدمه من دعم 
متواصل لمملكة البحرين في مشـــاريعها 
الكهربـــاء  قطاعـــي  التنمويـــة خصوصـــا 

والماء والمشاريع التنموية األخرى. 
كمـــا تقـــدم لنائـــب رئيس مجلـــس رئيس 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنية التحتية للشيخ خالد بن عبدهللا 

آل خليفـــة علـــى كل الدعم الـــذي يقدمه 
وخاصـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  لمشـــاريع 
مشروع شبكات نقل الكهرباء لجهد 400 
كيلوفولـــت منـــذ بدايـــة التخطيـــط فـــي 

العام 2016.

زيادة األمان

من جهته، قال الشـــيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة إن هذا المشروع يعتبر العمود 
الفقـــري لشـــبكة نقـــل الكهربـــاء لمملكـــة 

البحريـــن، حيـــث ســـيمكن الشـــبكة مـــن 
احتـــواء تيـــار قصـــر الدائـــرة الناتـــج عن 
الزيـــادة المطردة لالحمال على شـــبكات 
الكهربـــاء وارتفاع ســـعة إنتـــاج الكهرباء 
لمملكـــة البحرين وذلك باعتمادية وأمان 
وكذلك سيســـاهم بشـــكل فعـــال وحيوي 
فـــي نقـــل الكهربـــاء عبـــر شـــبكة متينـــة 

لمختلف مناطق المملكة وبسعه كبيرة.
وأضـــاف إن هـــذا المشـــروع ســـيزيد من 
أمان واعتمادية شبكة الكهرباء الوطنية 
اللحظـــي  الدعـــم  ســـرعة  ســـيرفع  كمـــا 
للشـــبكة وكذلك سوف يعمل بشكل كبير 
علـــى خفـــض قصـــور الدائـــرة الناتج عن 
زيـــادة األحمـــال، كمـــا حـــدث فـــي صيف 
العـــام 2020 والـــذي وصـــل إلـــى أحمـــال 
غير مســـبوقة في تاريخ شبكة الكهرباء 

الوطنية.
لنقـــل  الرفـــاع  محطـــة  أن  أوضـــح  كمـــا 
الكهربـــاء لجهـــد 400 كيلوفولـــت تتغذى 
مـــن محطـــة رأس القرين لنقـــل الكهرباء 
لجهـــد 400 كيلوفولـــت والتـــي بدورهـــا 
مرتبطـــة بمحطـــة الـــدور 2 للطاقـــة منـــذ 

التأسيس.
ولفـــت إلـــى أن مشـــروع 400 كيلوفولت 
تقويـــة  علـــى  ســـيعمل  الكهربـــاء  لنقـــل 
الدعـــم اللحظـــي للشـــبكة الكهربائية من 

شـــبكة هيئة الربط الكهربائـــي الخليجي 
للكهرباء والذي سيكون له تاثير إيجابي 
عـــاٍل علـــى الشـــبكة الكهربائيـــة في حال 
كانـــت هنـــاك حاجـــة لدعـــم مـــن الشـــبكة 
الوطنيـــة،  الكهربـــاء  لشـــبكة  الخليجيـــة 
األمـــر الـــذي يقـــوي اعتماديـــة وجاهزية 

شبكة الكهرباء لمملكة البحرين.

كوادر وطنية

وفـــي ذات الســـياق أكـــد عضـــو مجلـــس 
النـــواب بالدائـــرة الثامنة فـــي المحافظة 
السيســـي  محمـــد  النائـــب  الجنوبيـــة 
أن هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء مـــن خـــالل 
كـــوادر الوطنية مـــن مهندســـين وفنيين 
بتواجدهـــم  نفخـــر  والذيـــن  وموظفيـــن 
في الهيئة قامـــت بمجهودات جبارة من 
خالل تجهيز البنية التحتية في المملكة 
لتواكـــب الطلب المتنامي على الخدمات 
وبشـــكل خاص خدمتي الكهرباء والماء، 
مشـــيدا بالجهـــود المخلصـــة التـــي تقوم 
بهـــا الهيئـــة وعلـــى رأســـها وزيـــر شـــؤون 
التنفيـــذي  والرئيـــس  والمـــاء  الكهربـــاء 
لهيئة الكهرباء والماء للتطوير المســـتمر 
مـــن خـــالل قيامهـــا بالخطط المســـتمرة 

لتحسين وتطوير خدماتها.

دعم التنمية

فيما أشـــاد رئيس المجلس البلدي لبلدية 
المنطقة الجنوبية بدر التميمي  بالجهود 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  تبذلهـــا  التـــي 
واهتمامها بالمواضيع التي تهم المواطن 
والمقيـــم والحـــرص علـــى تقديـــم أفضل 
الخدمـــات لكافة المواطنيـــن والمقيمين، 
وأكد أن افتتاح وتدشـــين هذه المشاريع 
من شـــأنها دعم العجلة التنموية للمملكة 

والطلب المتنامي على هذه الخدمتين.

المنامة - وزارة الكهرباء
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ـــت ـــد 400 كيلــوفلــ ـــار وجهــ ـــون دينــ ـــه 82 مليــ ـــت كلفتــ ـــي بلغــ ـــل كــويتــ بتمويــ

المشروع سيمنع تكرار السيناريو االستثنائي 
في زيادة األحمال في صيف 2020

إبراهيم النهام



المنامة - امانة العاصمة

فعاليـــة  العاصمـــة  أمانـــة  أطلقـــت 
فـــي  وطنيـــة  جداريـــة  أكبـــر  تجميـــل 
المنامـــة، بمشـــاركة نخبة مـــن المواهب 
الوطنيـــة في مجال الرســـم التشـــكيلي 
والجرافيتي، وذلك تزامنا مع احتفاالت 
البـــاد بالعيـــد الوطنـــي المجيـــد وفـــي 
إطـــار جهـــود األمانة لتحســـين المشـــهد 
الحضـــري، الـــذي ُيعد أحد أبـــرز البرامج 

في القطاع البلدي.
وأقيمـــت الفعاليـــة على الجـــدار الكائن 
بتقاطـــع شـــارع الشـــيخ عيســـى الكبيـــر 
وخلـــف العصفـــور؛ بهدف إضفـــاء طابع 

جمالي يعرض تاريخ المنطقة بمشاركة 
10 مـــن الفنانيـــن والموهوبيـــن بحضور 
مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي 

وعدد من المسؤولين.

جامعة البحرين تدعو الجمهور للمشاركة عبر “تيمز” بحفلها الوطني
تقيـــم اليـــوم جامعـــة البحريـــن احتفاالً 
متنوع الفعاليات بمناسبة العيد الوطني 
تحـــت شـــعار: )رؤيـــة 2030: تحديـــات 
وفـــرص وإنجـــاز( عنـــد الســـاعة الثانيـــة 
عشـــرة ظهـــرا عبـــر المنصـــة اإللكترونية 

مايكروسوفت تيمز.
وقالـــت عميـــدة شـــؤون الطلبـــة فاطمة 
المالكـــي: “دأبـــت جامعـــة البحرين على 

إقامة حفل العيد الوطني بشـــكل مميز، 
بالعيـــد  تحتفـــل  والبـــاد  العـــام  وهـــذا 
لمملكـــة  واألربعيـــن  التاســـع  الوطنـــي 
عامـــا   21 مـــرور  وبمناســـبة  البحريـــن، 
علـــى تولي عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مقاليد 
الحكم، فإن الجامعة مستمرة في إقامة 
هـــذا االحتفـــال الوطني الســـنوي، ولكن 

بشكل ابتكاري”.

ولفتـــت عميـــدة شـــؤون الطلبـــة إلى أن 
االحتفال سيتضمن عرض فيلم يتناول 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مســـيرة 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، تحت وســـم: “ســـلمان 
بطمـــوح  المســـتقبل  حمد...قيـــادة  بـــن 
الشـــباب”. يعـــرض مـــن خالـــه مســـيرة 
التنميـــة والرخـــاء واألمـــن واالســـتقرار، 
الـــذي  التطويـــر  مســـار  ســـموه  لنهـــج 

يتماشـــى مع أهداف المســـيرة التنموية 
الشاملة لما فيه مصلحة مملكة البحرين 

في حاضرها ومستقبلها.
وقالـــت إن البرنامـــج االحتفالي ســـيبدأ 
بكلمـــة لرئيـــس جامعة البحريـــن رياض 
حمزة، وأخرى للعميدة، تليهما مسابقات 
وطنية متنوعة منها مســـابقات ثقافية، 
منهـــا مســـابقة فرســـان العيـــد الوطنـــي 
المجيـــد، وأخـــرى خاصـــة بـــذوي الهمم، 

يجيـــب عليهـــا المشـــاركون عبـــر تطبيق 
الكاهوت.

وأضافت، بأن العمادة ستقيم مسابقات 
فنيـــة شـــاملة لعـــدد مـــن الفنـــون منهـــا: 
تحـــت  فنيـــة  لوحـــة  ألجمـــل  مســـابقة 
عنـــوان: )رؤيـــة 2030 تحديـــات، فرص، 
إنجاز(، لثاث فئـــات: )األطفال، والهواة 
والمحترفـــون(. كمـــا ســـتقيم مســـابقات 
 - العربـــي  )الخـــط  التشـــكيلية  للفنـــون 

الرسم والرسم اإللكتروني(، ومسابقات 
موســـيقية والعزف المنفرد، ومسابقات 

مسرحية عبر تمثيل مشهد مسرحي. 

الصخير - جامعة البحرين

البحرين تحتل مكانة دولية بارزة بفضل المشروع اإلصالحي
هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
مملكـــة البحريـــن صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلطان بـــن أحمد بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
والشـــعب  الكريمـــة  المالكـــة  واألســـرة 
مملكـــة  احتفـــاالت  بمناســـبة  البحرينـــي 
البحريـــن بذكـــرى اليـــوم الوطنـــي وعيد 
الجلـــوس بتولي صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البحرين 

مقاليد الحكم.
وقال الســـفير فـــي تصريـــح “إن المملكة 
وشـــعبا  قيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 
الشـــقيقة  البحريـــن  مملكـــة  يشـــاركون 

باألعيـــاد  احتفاالتهـــا  وشـــعبا  قيـــادة 
علينـــا  غاليـــة  مناســـبة  فهـــي  الوطنيـــة، 
جميعـــا، فأفراحنا وأعيادنا واحدة، وهذا 
يجســـد عمق العاقات الثابته والراسخة 
بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين التي 
تعززهـــا روابط األخوة ووشـــائج القربى 
الـــدم  ووحـــدة  والنســـب  والمصاهـــرة 
والمصيـــر والهدف المشـــترك الذي يجمع 

بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأضاف “إن العاقة بين المملكة العربية 
عاقـــة  البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية 
أخوية متينة تجســـد التوافق في الرؤى 
والتنسيق ووحدة المصير وتشهد  تطورا 
بفضـــل  األصعـــدة  كافـــة  علـــى  مســـتمرا 
الرعايـــة الكريمة  من لدن خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود وأخيـــه جالة  الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وتطلعاتهما المستمرة 

نحـــو كل ما يعزز التعـــاون والتكامل بين 
البلديـــن الشـــقيقين في كافـــة المجاالت، 
وتعزيـــز التعاون والتنســـيق فـــي العديد 
السياســـية واالقتصاديـــة  الملفـــات  مـــن 
واألمنية بما يخدم مصالحهما وتطلعات 
وطمـــوح الشـــعبين الشـــقيقين ويحفـــظ 
فـــي  المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
ضـــوء االحـــداث والتطـــورات اإلقليمية 
والدوليـــة، وتعتبـــر هـــذه العاقـــة صـــرح 
متكامل ونموذج ومثـــال يحتذى به في 

العاقـــات بيـــن الدول كمـــا أصبحت أحد 
دعائم التضامن العربي واإلسامي”.

تعيشـــه  مـــا  “إن  األميـــر ســـلطان  وأكـــد 
مملكـــة البحريـــن الشـــقيقة مـــن نهضـــة 
كافـــة  فـــي  وتطـــور  تنمويـــة  حضاريـــة 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 

وأيضـــا  األصعـــد  كافـــة  علـــى  وغيرهـــا 
مجـــاالت  فـــي  إنجـــازات  تحقيقهـــا 
السياســـي  واإلصـــاح  الديمقراطيـــة 
والتنمية االقتصادية والبشرية وحماية 
حقـــوق المـــرأة والطفل، كل هذا يجســـد 
الرؤية الســـامية والحكيمـــة للقيادة في 
مملكـــة البحريـــن علـــى رأســـها صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وســـمو ولي عهده األميـــن ـ حفظهما هللا 
ـ للمضـــي قدمـــا نحـــو المســـتقبل وآفاقه 
ومواجهة متطلبات المرحلة وتحدياتها 
علـــى كافة المســـتويات وذلك من خال 
المشـــروع اإلصاحي الشامل في الباد 
الذي رســـم األهـــداف التنموية الشـــاملة 

لمملكة البحرين وشعبها”.
ولفـــت إلـــى أن “احتفال مملكـــة البحرين 
الشقيقة هذا العام بالمرأة البحرينية في 
مجـــال العمـــل الدبلوماســـي والنجاحات 

التـــي حققتها المرأة على كافة المناصب 
الداخلية والخارجية في كافة المجاالت 
ومـــن ضمنها المجال الدبلوماســـي يؤكد 
قدراتهـــا في هذا الميـــدان بعد أن تبوأت 
مناصـــب دبلوماســـية عاليـــة، ســـواء من 
خال عملها في المؤسســـات السياســـية 
والدبلوماســـية الوطنيـــة، أو مـــن خـــال 
أدائها للـــدور في المحافل الدولية، وهذا 
يؤكد على ما تحظى به المرأة البحرينية 
من اهتمام القيادة فـــي مملكة البحرين، 
وعلى رأسها صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البحرين الذي 
منـــح المـــرأة البحرينيـــة مكانـــة رفيعـــة، 
وأعطاها دورا كبيرا وفاعا في مســـيرة 
التنمية الشاملة وكذلك يجسد أسهامات 
قرينـــة العاهل ورئيســـة المجلس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو األميرة ســـبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة”.

السفير السعودي: 
مستمرون في التنسيق 
األمني والسياسي في 

ظل األحداث الجارية
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الرفاع - البلدية الجنوبية

بمناســـبة احتفـــاالت الباد بالعيـــد الوطني 
المجيد وعيـــد جلوس عاهل الباد الواحد 
والعشرين، زّينت بلدية المنطقة الجنوبية 
الشوارع الرئيسة والدوارات بأعام مملكة 
البحريـــن واإلنارة الليليـــة باللونين األحمر 

واألبيض، على مساحات شاسعة.
 كمـــا تم تركيـــب أكبر علم مضـــيء لمملكة 
البحريـــن تم إنشـــاؤه على مســـاحة 1600 
متـــر مربـــع بطـــول 160 متـــًرا وعـــرض 10 
أمتار في شارع 16 ديسمبر بمدينة عيسى 
بشـــكل يســـمح للجمهور المـــرور من تحته 

بسياراتهم.
ازدانـــت  فقـــد  الليليـــة  اإلنـــارة  زينـــة  أمـــا 

الجنوبيـــة بهـــا امتـــداًدا مـــن شـــارع الزالق 
وحتى شـــارع خليج البحريـــن المؤدي إلى 
حلبـــة البحريـــن الدوليـــة. كمـــا تـــم تزييـــن 
الشـــوارع القريبة من بوابة مدينة عيســـى 
وشـــارع القـــدس ودوار الســـاعة بالرفـــاع، 
وشـــارع ولـــي العهـــد وشـــارع 16 ديســـمبر 

والجزء المطل على شـــارع الشـــيخ سلمان 
مـــن المنطقـــة التعليميـــة وكذلـــك ممشـــى 

االستقال.
 وقـــد قامـــت البلديـــة بتركيـــب لوحة فنية 
كبيرة تحمل شعار العيد الوطني لهذا العام 
“دام عزك يا وطن “ على شارع القدس تقع 

علـــى مســـاحة تزيد على 30 متـــًرا بارتفاع 
6  أمتار، ابتهاًجا واحتفاالً بهذه المناسبة.

 وبخصـــوص تطويـــر الشـــوارع وزراعتهـــا، 
األزهـــار  زراعـــة  علـــى  العمـــل  تـــم  فقـــد 
الشـــوارع  فـــي  الخضـــراء  والمســـطحات 
الرئيســـية منها زراعة العشـــب على امتداد 

5 آالف متر مربع في شارع الزالق وزراعة 
شـــجرة  و100  موســـمية  زهـــرة  ألـــف   42

منوعة و700 شجيرة و180 نخلة.
 وتقّدمت بلدية المنطقة الجنوبية بأسمى 
مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 

بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
احتفـــاالت البـــاد بالعيـــد الوطنـــي المجيد 
وعيـــد جلـــوس جالـــة الملك وإلى شـــعب 
البحريـــن الوفـــي بهـــذه المناســـبة الوطنية 

العزيزة على قلوب الجميع.
ا  وتحـــرص بلدية المنطقة الجنوبية ســـنويًّ
على المشـــاركة في هذه المناسبة الوطنية 
بتزييـــن  الجميـــع،  قلـــوب  علـــى  الغاليـــة 
األشـــجار والمعالـــم المهمـــة فـــي الشـــوارع 
الرئيسة في المحافظة الجنوبية، لمشاركة 
المواطنيـــن فـــي التعبيـــر عـــن أروع صـــور 

االبتهاج والفرح والوالء.

بلديــة الجنوبية تتزّيــن باإلنارة الليلية فــي األعياد الوطنية

أكبر علم مضيء يعلو شارع 16 ديسمبر

السفير السعودي 

محرر الشؤون المحلية

قـــال ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
إن  الكعبـــي  عمـــان جمعـــة  ســـلطنة 
الديمقراطية البحرينية التي أرسى 
تواصـــل  البـــاد  عاهـــل  قواعدهـــا 
بنجاح مسيرتها المباركة، وأصبحت 
التجربة البحرينية السياســـية رغم 
قصـــر عمرهـــا النســـبي أكثـــر نضًجا 
ووعًيا وتجربـــه ناجحة يحتذى بها 

على مستوى دول العالم.
وأضاف بمناسبة بمناسبة احتفاالت 
مملكة البحريـــن بأعيادها الوطنية، 
إلـــى  تســـعى  البحريـــن  مملكـــة  إن 
انتهـــاج سياســـة خارجيـــة حكيمـــة 
ومعتدلـــة ومتوازنة آخذة باالنفتاح 
أن  مبينـــا  طريًقـــا،  والتواصـــل 
العاقات البحرينية العمانية، قائمة 
علـــى أســـس قوية ورصينـــة وثابتة 

ممتـــدة ضاربة جذورهـــا في أعماق 
التاريخ.

يشرفني ونحن نســـتقبل هذا اليوم 
كل  ذاكـــرة  فـــي  الراســـخ  الخالـــد 
مواطـــن بحرينـــي مخلـــص ومحب 

لوطنـــه ولقيادته الحكيمـــة أن أرفع 
البـــاد صاحـــب  مقـــام عاهـــل  إلـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خالص التهاني والتبريكات بمناسبة 
احتفـــاالت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنية إحيـــاًء لذكرى قيام الدولة 
البحرينية في عهد المؤســـس أحمد 
الفاتـــح كدولـــة عربيـــة مســـلمة عام 
1783 مياديـــة، وذكـــرى انضمامهـــا 
فـــي األمـــم المتحـــدة كدولـــة كاملة 
العضويـــة، وذكـــرى تولـــي صاحـــب 

الجالة الملك مقاليد الحكم.

)تتمة المقال بالموقع االلكتروني(.

الكعبــي: العالقــات مــع مســقط ضاربــة بجــذور التاريخ
تجربة البحرين السياسية رغم قصرها نموذج يحتذىتدشين أكبر جدارية في المنامة

جمعة الكعبي
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الطائـــرة مســـيرتها  الكـــرة  لعبـــة  واصلـــت 
المتميـــزة فـــي 2020 وحققـــت العديد من 
النجاحات والمكتسبات في عام استثنائي 
شـــهد عدة تحوالت بســـبب تفشي جائحة 

كورونا )كوفيد – 19(.
وبدعـــم جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعاه 
وســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه وفي ظـــل الرعايـــة واالهتمام 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، وســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس 
اســـتطاع  البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة 
االتحـــاد البحرينـــي للكرة الطائرة برئاســـة 
الشـــيخ علي بن محمد آل خليفة وبجهود 
األندية وكافة منتســـبي اللعبة أن يكســـب 
التحديـــات  جميـــع  ويتخطـــى  الرهـــان 
ليحولهـــا إلـــى مكتســـبات ومنجـــزات رغم 
توقف المشـــاركات الخارجيـــة للمنتخبات 
علـــى  الوقـــوف  اعتـــادت  التـــي  الوطنيـــة 

منصات التتويج وتشريف الوطن.
التحـــدي والعمـــل  وبفضـــل اإلرادة وروح 
الجماعي اســـتطاع اتحـــاد الكـــرة الطائرة 
منظـــم  اتحـــاد  بأنـــه  للجميـــع  يثبـــت  أن 
ليكتســـب ســـمعة جيـــدة ويخـــرج بالعديد 
مـــن النجاحات المتميزة فنيـــا وإداريا في 
2020 والتـــي نســـتعرضها تباعـــا فـــي هذا 
التقرير بمناســـبة احتفاالت المملكة بالعيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك 
مقاليـــد الحكم في البالد لتكـــون الرياضة 
بشـــكل عـــام والكرة الطائرة بشـــكل خاص 
إحـــدى الصـــور المضيئـــة لنهضـــة الوطـــن 

ورقيه.

أفضل اتحاد عربي

حقـــق االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة 
إنجاًزا جديًدا يضاف إلى مسيرة إنجازاته 
اإلداريـــة والرياضيـــة، والتي تعكس النهج 
المتميـــز في عملـــه، بحصولـــه على أفضل 
اتحـــاد عربـــي لعـــام 2019 بالمناصفـــة مع 
االتحـــاد الُعماني للكـــرة الطائرة، حيث تم 
تســـليم الجائزة واإلعالن عن الفائزين بها 
في شـــهر فبراير 2020 على هامش بطولة 

األنديـــة العربيـــة الثامنـــة والثالثيـــن التي 
أقيمت في مصر.

وجاء حصول االتحاد البحريني على تلك 
الجائـــزة بعد التصنيف الذي طبقه االتحاد 
العربي على جميع االتحادات الوطنية في 
العام المنصرم وفق سلســـلة مـــن المعايير 

واالشتراطات.
وتأتـــي تلك الجائزة لتعكـــس تطور العمل 
الفني واإلداري في منظومة الكرة الطائرة 
المحليـــة؛ ويتجلـــى ذلك من خـــالل نتائج 

المشـــاركات  فـــي  البحرينيـــة  المنتخبـــات 
الخارجية في العام 2019.

األهلي يكسب برونزية األندية العربية

كســـب فريق األهلي للكـــرة الطائرة المركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزية فـــي بطولة 
األنديـــة العربيـــة الـ 38 التي أقيمت بشـــهر 
فبراير 2020 وذهب لقبها لألهلي المصري 

وظفر بالمركز الثاني الزمالك المصري.
وبتلـــك النتيجـــة فـــإن األهلـــي أبـــى إال أن 

يقف فـــوق منصة التتويـــج ويكون ضمن 
الثالثـــة األوائـــل عربيـــا بعدما فـــاز باللقب 
فـــي نســـخة 2015 و2017، لتثبـــت الكـــرة 

الطائرة البحرينية قوتها وريادتها.

داركليب وصيف بطولة األندية الخليجية

بطولـــة  وصافـــة  داركليـــب  نـــادي  حقـــق 
األندية الخليجية السابعة والثالثين للكرة 
الطائـــرة التـــي أقيمـــت في الكويت بشـــهر 
فبرايـــر 2020، وذلك بعد فوزه المســـتحق 
على المســـتضيف نادي الكويـــت الكويتي 
بثالثيـــة نظيفـــة، ليؤكـــد علـــو كعـــب الكرة 
الطائرة وقوتها على المســـتوى الخليجي، 
فاألنديـــة الوطنيـــة فـــي أصعـــب الحاالت 
ال ترضـــى بغيـــر المراكز الثالثـــة األولى أو 

التتويج باللقب.

علي بن محمد عضوا باالتحاد اآلسيوي

فـــاز الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة 
رئيـــس االتحاد بعضوية المكتب التنفيذي 
لإلتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة وذلك في 
انتخابـــات منطقـــة غرب آســـيا التي جرت 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر   2020 أكتوبـــر   21

المرئي.
وحصل الشـــيخ علي بـــن محمد آل خليفة 
ليتولـــى  العموميـــة  الجمعيـــة  ثقـــة  علـــى 
عضوية االتحاد اآلســـيوي ألول مرة وهو 
مـــا يعد مكســـبا للكـــرة الطائـــرة البحرينية 
وتأكيـــد جديد على ما يتمتع به من كفاءة 
وخبرة وســـمعة طيبة على الصعيد القاري 

والدولي.
ويعـــد الشـــيخ علي بـــن محمـــد آل خليفة 
أحد أبرز الشـــخصيات على مســـتوى لعبة 
الكـــرة الطائـــرة عربيـــا وقاريا وهـــو رئيس 
االتحـــاد العربي وحقـــق االتحاد في عهده 
ويعتبـــر  مســـبوقة،  وغيـــر  كبيـــرة  طفـــرة 
القـــاري مكســـبا جديـــدًا  دخولـــه االتحـــاد 
للكرة الطائرة اآلســـيوية لمـــا يتمتع به من 
عالقات وطيدة وخبرات واسعة ساهمت 
في تطوير اللعبة محليا وخليجيا وعربيا.
كما فاز نائب رئيـــس االتحاد جهاد خلفان 
كمدقـــق  التنفيـــذي  المكتـــب  بعضويـــة 
مالي وهـــو أحد الشـــخصيات البارزة على 
مســـتوى اللعبة محليـــا وقاريا وله بصمات 
فـــي تطور الكـــرة الطائـــرة البحرينية وهو 

كفاءة إدارية إدارية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

العبو داركليب حصدوا الجوائز الفردية مع مركز الوصافة بخليجي 37 لألنديةطائرة األهلي الثالثة عربياالحلواجي يتسلم جائزة االتحاد العربي

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

الكرة الطائرة 2020.. نجاحات مكتوبة بحبر التحديات
الــوطــنــيــة ــاد  ــ ــي ــ األع ــة  ــاســب بــمــن الــريــاضــيــة  اإلنــــجــــازات  ــرض  ــع ــت ــس ت  ”^“

االقتصاد في المشروع اإلصالحي لجاللة الملك تضاعف 4 مرات

أشـــاد اقتصاديون ورجال وسيدات األعمال ياإلنجازات التي 
تحققـــت فـــي مملكـــة البحريـــن خـــالل المشـــروع اإلصالحـــي 
لجاللة الملك بمناسبة األعياد الوطنية، كما أشادوا بالخطوات  
االســـتباقية التي اتخـــذت في مملكة البحرين وســـاهمت في 
التقليل من التأثيرات على االقتصاد وانخفاض عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا.
وأكـــدوا أن التوجيهـــات الســـامية لجاللـــة الملـــك وســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء فـــي العـــام 2020 ســـاهمت فـــي تعزيز 
االســـتقرار االقتصـــادي واالجتماعـــي فـــي مواجهـــة تداعيات 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد ـ 19(، ومنها حزم المســـاعدات 
الماليـــة واالقتصادية لتعزيز األمان االقتصـــادي واالجتماعي 
القطاعـــات  وإســـناد  الخـــاص  القطـــاع  ودعـــم  للمواطنيـــن 
االقتصاديـــة األكثـــر تضـــرًرا مـــن الجائحـــة، وكذلـــك التكفـــل 

بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات للمواطنين.
وقالـــت ســـيدة األعمـــال، رئيســـة جمعيـــة ســـيدات األعمـــال 
البحرينيـــة أحـــالم جناحـــي إن العهـــد الزاهـــر لجاللـــة الملـــك 
منـــذ توليه الحكم شـــهدنا تطوًرا في جميـــع النواحي، مؤكدة 
أن مملكـــة البحريـــن شـــهدت تطـــوًرا باالقتصـــاد ووصلت إلى 

العالمية خالل فترات بسيطة.
وأشـــارت إلى دعم جاللـــة الملك للمـــرأة البحرينيـــة وتمكينها 
وتطويرهـــا وظهورهـــا فـــي المحافـــل العالميـــة، وكذلـــك دعم 

جاللته للمرأة البحرينية الدائم في جميع المجاالت.
وأضافـــت أننـــا نكـــن إلى ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء كل 
التقدير خصوًصا في فترة الجائحة فقد أثبت سموه بجهوده 
الشـــخصية لمتابعـــة الشـــعب البحرينـــي وتواصـــل ســـموه مع 
الوزراء لتقديم حزمة المســـاعدات المالية واالقتصادية لدعم 

الشعب البحريني والتجار.
وأطلـــت حزمة المســـاعدات المالية واالقتصاديـــة في مارس 
4.3 مليـــار دينـــار لتعزيـــز األمـــان االقتصـــادي  2020 بقيمـــة 
واالجتماعـــي للمواطنيـــن، ودعـــم القطـــاع الخـــاص وإســـناد 
القطاعـــات االقتصاديـــة األكثر تضـــرًرا من الجائحـــة العالمية، 
بمـــا يخـــدم المســـيرة التنمويـــة المســـتدامة، والحفـــاظ علـــى 
الصحة والســـالمة العامة. وكذلك تأجيل مدفوعات القروض 
للمواطنين المتضررين من الجائحة، والتكفل بفواتير الكهرباء 
والمـــاء ورســـوم البلديـــات للمواطنين، مؤكدة أنـــه إنجاز كبير 

لمملكة البحرين وكذلك المحافظة على الشعب البحرين.
وأشـــادت بجهود الصفوف األماميـــة و”فريق البحرين” بقيادة 
ســـمو ولـــي العهد رئيس الـــوزراء لمكافحة كورونـــا والحد من 

انتشاره وذلك بتكاتف الشعب البحريني.
كما أشـــادت بجهـــود المجلس األعلى للمرأة فـــي إطالق الحملة 

الوطنية “متكاتفين” لدعم المرأة واألســـرة البحرينية لمواجهة 
الجائحة بتوجيهات من األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
وكذلك دعم سموها لتقديم المجلس األعلى للمرأة برامج لدعم 
المـــرأة اقتصادًيـــا عبر برامج استشـــارات ودعـــم مالي ومعنوي 

وأيًضا االستمرارية في تمكين وتطوير المرأة البحرينية.
ورفعـــت جناحـــي آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى القيـــادة 
والشـــعب البحريني بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بالعيد 
الوطنـــي المجيـــد وذكرى تولي جاللـــة الملك المفـــدى لمقاليد 
الحكـــم، مشـــيرة إلى أننا نفتقد فـــي هذا العام بمناســـبة العيد 
الوطني زيارة جاللة الملك ونتطلع لالستماع إلى كلمة جاللته 

عبر وسائل اإلعالم.
وأعربـــت عـــن تطلعها لعام أجمـــل في العام 2021 نشـــهد فيه 
المزيـــد مـــن االزدهار، مضيفـــة أن بتكاتف الحكومة والشـــعب 
ســـوف نشهد نتائج إيجابية وكبيرة، ونأمل في وصول جميع 

المجاالت إلى العالمية.
بـــدوره، قـــال رجـــل األعمـــال عبدالحميـــد الكوهجـــي إن العام 
2020 كان عاًما صعًبا جًدا على جميع دول العالم، وليس فقط 
مملكـــة البحريـــن، حيث مـــر االقتصاد العالمي بفتـــرة عصيبة، 
معرًبا عن أمله بانتهائها بسرعة ومنها جائحة فيروس كورونا 

)كوفيد ـ 19(.
وأكـــد الكوهجي أن مملكـــة البحرين بفضـــل توجيهات جاللة 
الملك وســـمو ولـــي العهد رئيس الوزراء قـــد اتخذت خطوات 
اســـتباقية في العام الجـــاري 2020 لمكافحة جائحة فيروس 
كورونـــا والتصدي لها ولتداعياتها، ما أدى بفضل هذه الجهود 
والخطوات االســـتباقية إلى انخفاض عـــدد حاالت اإلصابات، 
وكذلـــك محدودية الخســـائر باالقتصاد البحرينـــي مقارنة مع 

بعض دول الخليج.
وأشـــاد بحكمة جاللة الملك وســـمو ولي العهـــد رئيس الوزراء 
في ســـرعة اتخاذ الخطوات االســـتباقية والتـــي أثمرت بعدم 

التعرض لخسائر كبيرة جًدا على غرار الدول األخرى.

وأشـــار إلى أنه على الرغم من أن العام 2020 يعد من أصعب 
األعـــوام التي مريت علينا، إال أن الخطوات االســـتباقية التي 
اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن كان لهـــا الفضـــل في تخفيـــف آثار 
الجائحة ليس على الجانب االقتصادي فقط وإنما شـــمل ذلك 

معيشة الناس.
وأضاف أن لدى مقارنة مملكة البحرين ببقية الدول فإن عدد 
حاالت اإلصابات بفيروس كورونا تعد محدودة قياًسا بالدول 
األخـــرى نتيجـــة للخطوات االســـتباقية التي اتخذت، مشـــيًدا 
بوعي الشعب البحريني المتماشي مع التوجيهات الحكومية.

وأكـــد أن المشـــروع اإلصالحي لجاللة الملك شـــهد الكثير من 
اإلنجـــازات أبرزهـــا هـــو مجلســـي الشـــورى والنـــواب إليصـــال 

صوت الناس إلى الحكومة وجاللة الملك.
إلى ذلك، أشـــاد الخبيـــر االقتصادي الرئيس التنفيذي لشـــركة 
جعفـــري  أكبـــر  اإلنتاجيـــة  لتحســـين  جفكـــون  استشـــارات 
باإلنجـــازات االقتصاديـــة التـــي تحققت بالعام 2020، مشـــيًرا 
إلى أن أكبر إنجاز للســـجل وللتاريخ أن الحكومة اســـتطاعت 
حمايـــة االقتصاد من التدهور الن التهديد كان مباشـــًرا وقوًيا 
إذ أن جميـــع األمـــور اتجهـــت فـــي االتجـــاه المعاكـــس ومنهـــا 
انخفـــاض أســـعار النفط، والركـــود االقتصادي مـــا قبل جائحة 
فيـــروس كورونـــا، وكذلـــك انتشـــار الجائحة والوضـــع المحلي 
وانقطاعنا عن الســـوق األكبر أال وهو الســـوق السعودية فهذه 
األمـــور جميعهـــا أتأتـــت في نفس الوقت وبشـــكل قـــوي وهذا 
إن دل فإنمـــا يـــدل علـــى وجـــود آليـــات لحمايـــة االقتصاد من 
الصدمـــات، وهذا يعد أكبر إنجاز في العام 2020، مشـــيًرا إلى 
أن الكثير من االقتصادات العالمية لم تستطع أن تستديم في 

هذه الظروف.
وأضـــاف جعفـــري أن االقتصـــاد في مملكـــة البحرين اســـتطاع 
تحريـــك آليـــات الصيرفـــة والتـــي كانـــت آليـــات حيويـــة لجميع 
القطاعـــات األخـــرى، وقد كانت الصيرفة هـــي البؤرة المحورية 
لتحريـــك االقتصـــاد في العام 2020، التي تعتبر ســـنة األزمات، 

مضيًفـــا اســـتطاع االقتصـــاد والمجتمـــع التفاعـــل مـــع تقنيـــات 
االتصاالت المتقدمة وهذه األمور إضافية أتت بسبب الظروف 
ولكن تم امتصاصها بشكل إيجابي جًدا، وهذه من اإلنجازات.

وواصل قائال أن من اإلنجازات األخرى أن المشاريع لم تتوقف، 
والمشـــاريع البنيويـــة والبنية التحتية لم تتوقف، إذ اســـتمرت 
المشـــاريع اإلســـكانية وبناء جســـور وتوسعة الشـــوارع القائمة 
وبنـــاء مدارس وبنـــاء مراكز صحية، )..( الحكومة اســـتطاعت 

تثبيت نفسها على األرض لالستمرار في هذا المنوال.
وأشار إلى أن العام 2020 لم يشهد حديًثا عن النمو االقتصادي 
التقليـــدي، إال أنه توقع رؤية بـــوادر للنمو االقتصادي التقليدي 
الطبيعي في العامين 2021 و2022، الفًتا إلى وجود حالًيا شد 
وضغـــط، وهذا الشـــد لحماية االقتصـــاد والضغط للوصول إلى 
الطموحـــات االقتصاديـــة، مضيًفا أن هذا العام هو اســـتثنائي، 
ســـوف نتذكره لفتـــرة طويلة ونأخذ منه الـــدروس، ولخص أن 
أن أهم إنجاز في العام 2020 في المجمل هو حماية االقتصاد 
من التدهور والذي تم إنجازه بكثير من الجســـارة واألناقة في 

نفس الوقت.
أما عـــن اإلنجـــازات االقتصادية خـــالل المشـــروع اإلصالحي 
لجاللـــة الملك، فأوضح جعفري أن االقتصاد خالل المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك شـــهد توســـًعا حوالـــي 4 أضعـــاف، 
والسوق التجاري توسع 20 مرة، ومن هذه األسواق التجارية 
ســـوق المنامـــة وســـوق مدينـــة عيســـى، مشـــيًرا إلـــى وجـــود 
إنجـــازات كبيـــرة في مجـــال الصناعـــة حيث تـــم الدخول في 
صناعات حديثة وتوســـعة الصناعات القائمة مثل مصنع الغاز 
وألمنيوم البحرين )ألبا( وتحديث مصفاة بابكو، بناء وتوسعة 
مطار البحرين الدولي، ومرفأ الغاز الطبيعي المســـال، وميناء 

خليفة بن سلمان في الحد.
وأضـــاف جعفـــري أن مـــن اإلنجـــازات أيًضا بنـــاء مدينة حمد، 
مشـــروع جـــزر أمـــواج والشـــوارع المؤديـــة والموازيـــة لهـــذه 
المشـــاريع، مواصـــال أن الزحـــف الحضـــاري وصـــل إلـــى نهاية 
المنطقـــة الصحراويـــة مثـــال جـــو وعســـكر أصبحتـــا مدينتين 
مزدحمتيـــن، وقد امتد الزحف الحضاري منذ العام 2000 إلى 

اآلن.
المشـــروع  خـــالل  الجامعـــات  عـــدد  زيـــادة  أن  إلـــى  وأشـــار 
اإلصالحـــي لجاللة الملك حيث كانت فـــي البحرين جامعتين 
ووصلـــت حالًيـــا إلـــى 14 جامعـــة، كمـــا أن مملكـــة البحريـــن 
أصبحـــت من الدول الرائـــدة عالمًيا في حصة الفرد من الناتج 
المحلـــي اإلجمالي، إذ وصلت إلى حوالي 54 ألف دوالر للفرد، 
وأصبحت مملكة البحرين من الدول ضمن القائمة األولى في 

هذا المجال.
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القيد : 101614 التاريخ : 12/12/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -  ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 111 لسنة 2020 بشٔان تحويل شركة الشخص الواحد
 ٕالى شركة مساهمة بحرينية مقفلة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
مالك شركة الزين للمجوهرات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 101614، طالبا 
تحويــل الشــركة بكامــل فروعهــا ٕالى فرع لشــركة (الزين ش.م.ب (مقفلة)) شــركة 

مساهمة بحرينية مقفلة المملوكة لكل من :
1. فيصل نبيل عبدهللا حسن الزين. 2. مريم نبيل عبدهللا الزين. 

3. محمد نبيل عبدهللا حسن الزين. 4. نوره نبيل عبدهللا حسن الزين.
 5. سمر مصطفى عبدالرحمن القصيبي.

القيد : 1674 الفرع 9  التاريخ : 14/12/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )172367( لسنة 2020

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة درة البحرين للشحن والتفريغ ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة شــركة الســيد محفــوظ العالــي ذ.م.م المســجلة بموجــب 
القيد رقم 1674 الفرع 9، طالبين تغيير االســم التجاري من درة البحرين للشــحن 

والتفريغ ذ.م.م الى شركة السيد محفوظ العالي ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة فاينش ميكر ذ.م.م
سجل تجاري رقم 94850

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة شــركة شــركة فاينش ميكــر ذ.م.م المســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 94850 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد   جعفر 
علــي حســن يعقــوب يوســف العالــي  مصفيــا للشــركة . بهــذا يعلــن المصفــي أن 
ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم ( 21 ) لعــام 2001 ، و عمال بنص المادة 
تقديــم  إلــى  الشــركة  دائنــي  المصفــي جميــع  الشــركات يدعــو  قانــون  مــن   335
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
جعفر علي حسن يعقوب يوسف العالي  

36663995

القيد :75155   
التاريخ :9/12/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   
  إدارة التسجيل

اعالن رقم 172678 لسنة 2020
بشأن تحويل  تضامن الى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السادة / شركة قمرين للتجارة ذ.م.م  والمسجلة بموجب القيد  75155

طالبيــن  تحويــل  الشــكل القانونــي للشــركة المذكــورة الى شــركة ذات مســئولية 
محدودة برسمال وقدره 500 دينار بين كل من

1. عيسى علي حسن حيدر
2. الهام احمد مكي احمد

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  مظفر للمجوهرات ذ.م.م

سجل تجاري رقم 70492

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة إعالن بحــل و تصفية شــركة شــركة  مظفر 
للمجوهرات ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 70492 ، بتصفية الشركة اختياريا 
و تعيين السيد    MUZAFFAR ALI MOHAMMAD ISMAIL   مصفيا للشركة .
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ( 21 ) لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
   MUZAFFAR ALI MOHAMMAD ISMAIL

39416070

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

     CR2020 -173233    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :    احمد عبد الواحد جاسم قراطه   

االسم التجاري الحالي :   القادة العالمية لاليدي العاملة   
االسم التجاري الجديد:   القادة العالمية لخدمات التخليص   

قيد رقم :    6- 42109

اعالن مزاد الشركة الدولية
يعلــن المصفــي القضائــي جاســم حســن يوســف عبــد العال عــن وضع 
عدد 22 جهاز حاسب االلي وطاولة مكتب وطابعة ورقية مستعملين 
والخدمــات  للتزويــد  الدوليــة  )الشــركة  التصفيــة  تحــت  للشــركة 
التقنيــة ذ.م.م(  س.ت 1-42978 وذلــك للبيــع بالمــزاد العلنــي بتاريــخ 
2020/12/20 مــن صباح يــوم االحد وذلك بالعنوان التالي مجمع 939 
شارع 2929 بناية رقم B1267  )الفنار 2( شقة 31 الحجيات/ الرفاع، 
وعلــى الســادة الراغبيــن بالتقــدم الــى المــزاد بالتواصــل علــى االرقام 

التالية:
17500188-17500150 او بواسطة 

gta-legal@bh.gt.com  البريد االلكتروني

اعالن مزاد شركة أيا البحرين
يعلــن المصفــي القضائــي جاســم حســن يوســف عبــد العال عــن وضع 
اثــاث مكتبــي مكــون مــن طاولــة و 4 كراســي  2 خزينــة مســتندات 3 
البحريــن لالســتثمار  )أيــا  للشــركة تحــت التصفيــة  طــاوالت زجــاج  
العقــاري ش.م.ب مقفلــة ( س.ت 1-63660 وذلــك للبيــع بالمزاد العلني 
بتاريخ 2020/12/20 ابتداء من الساعة 1 حتى الساعة 3 يوم االحد 
وذلك بالعنوان التالي منطقة السيف مجمع السيتي سنتر مكتب رقم 
3003   وعلــى الســادة الراغبيــن بالتقــدم الــى المــزاد بالتواصــل علــى 

االرقام التالية:
17500188-17500150 او بواسطة 

gta-legal@bh.gt.com البريد االلكتروني

التاريخ :2020/12/13
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل التجاري

     CR2020 -153566    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :    حسين علي غلوم حاجي  
االسم التجاري الحالي :   فيندو للتجارة  

االسم التجاري الجديد:   شيرين عسل للتجارة  
قيد رقم :    24805 – 3

القيد :120174   -  التاريخ :   2020/10/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

اعالن رقم 171574 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري   

 شركة فيجيوس للتجارة العامة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة / اصحاب شركة  فيجيوس للتجارة العامة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 

رقم  120174  طالبين تغيير االسم التجاري
 من : شركة  فيجيوس للتجارة العامة ذ.م.م 

الى : فيجيوس لتجارة المستلزمات الطبية والتجميلية  ذ.م.م ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 163725 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  

شركة صندوق بنك بوبيان ش.م.ب ) مقفله (

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه 
قــد تقــدم إليهــا الســيد  عبــد العــال الخليــج للتدقيــق – شــركة تضامن 
بحرينيــة     باعتبــاره المصفــي القانونــي شــركة صنــدوق بنــك بوبيان 
ش.م.ب ) مقفلــه (، المســجلة كشــركة  مســاهمة بحرينيــة مقفلــه  - 
بموجب القيد   رقم 59588 طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام 
قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لســنة 

2001

التاريخ : 2020/12/14 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2020 -175510 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدنــاه : عمار أحمد منصور العالــي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / علي عبدعلي محمد المادح  

 
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االســـــم التجـــاري :جلف سبيد ون

قيد رقم: 1-48093

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

اعالن رقم 000 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  

شركة الشامل للسياحة والسفر

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد احمد محمد صلبي الفارس الســليمان    باعتباره المصفي القانوني شــركة 
الشــامل للســياحة والســفر ، المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محدوده - بموجب 
القيــد   رقــم 54134طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ :2020/12/9
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2020-  171442  ٕاعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر :فاضل علي سلمان العلواني
االسم التجاري الحالي :ازياء غاده 

 االســـــم التجـــاري الجديد :عالم بوكيمون لأللعاب
قيد رقم: 4-30576

التاريخ :2020/12/9
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة ٕادارة السجــــل التجــاري

CR2020-  166039  ٕاعالن رقم 
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانونــي التقــدم ٕالــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اســـــــم التاجـــــــــــر :فاضل علي سلمان العلواني
االسم التجاري الحالي : عالم البوكيمون الين لالكترونيات 

 االســـــم التجـــاري الجديد : عالم بوكيمون لأللعاب
قيد رقم: 5-30576

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

      CR2020 -175168    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر :   عبدالرحمن محمد غريب الغريب 
االسم التجاري الحالي :   مركز الغريب الطبي - الرفاع 

االسم التجاري الجديد:   مركز الغريب الطبي و مختبر البحرين لطب النوم  
قيد رقم :    2-90003
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Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contac
 17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM

 MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contac

 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

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

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contac
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Alsaadoon Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

BUROOJ AL NAKHLA TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 39655383  or  ABOOTY@HOTMAIL.COM 

MESHAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

NEUM READYMADE CLOTHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 36776376  or  ALABASI31@HOTMAIL.COM 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
 17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

L AND A CLASSIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 35590141  or  SLMAN99931@GMAIL.COM 

JUPITER MAINTANCE CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39887667  or  JUPITERCONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ON AIR COMMERCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

 17820702  or  manager.alkhaja@gmail.com 

ALHAKMA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17411610  or  AL.HIKMACARPENTRY75@YAHOO.COM 

MOTOROX Restaurants  W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
 17253030  or  faiza@maxmediaco.com 

RANYA SECONDHAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39869896  or  A-AZIZ20@HOTMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17761311  or  main@3linesgroup.com 

LOTUS HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Sawa salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 36764422  or  SANA01235@ICLOUD.COM 

ABU HANI LAND RECLAMATION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
 33668844  or  ABUHANI3@GMAIL.COM 

AL WAKRAH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 33366003  or  alwakrahbm@gmail.com 

Aldeqah MANUFACTER OF FISH TRAPS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33404260  or  UMALI1970MM@GMAIL.COM 

RURAL TREE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
 39411622  or  AM.KAM7007@GMAIL.COM 

JASSIM MOHAMMED ALI ZAYER ABBAS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785199  or  jassimdocuments@gmail.com 

JASIM MOHAMED STEEL MAINTENANCE ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785199  or  JASSIMDOCUMENTS@GMAIL.COM 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

ALNOAIMI AUTO CARE- BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 32111142  or  ALNOAIMIBADERh85@GMAIL.COM 

Prime Dental Service 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER (ADMINISTRATIVE) 
 suitably qualified applicants can contac

 36468995  or  BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM 

PURE DESIGN CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17273052  or  SARMAT@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

FASHEL HASAN AALAARIS / SR ALFALAK ALMASHHON - 10377 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39772119  or  ALAREES.FISHING.CO@HOTMAIL.COM 

HASAN MOHAMED MAHMOOD HASAN “ MASAHD ALMUJ / 12094 “ 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 36777251  or  HASSMAH2017@GMAIL.COM 

Al Rawnaq Palace Trading 
has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17703190  or  aidarwish1974@gmail.com 

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

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contac

 39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

GOLDEN PAINTS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39845323  or  GOLDEN.PAINTS@LIVE.COM 

ROVER MAX DENTING AND PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 39865407  or  ROVERGATE@GMAIL.COM 

Abu Alanwar Restaurant- partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39871070  or  NOOR_147@HOTMAIL.COM 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

RIGHT MOTOR AUTO SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 35636272  or  rightmotor.auto@outlook.com 

ENCARDIO-RITE GEOSYSTEMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17826686  or  VIJAYB@BATELCO.COM.BH 

Papillon power trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

 17006537  or  KANNAN@PAPILLONPOWER.COM 

United Electronics Company - Extra S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

Food land cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 33130765  or  BSSA80566@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33795999  or  HZHZWAW@HOTMAIL.COM 

KARAMI CORNER RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 38777167  or  ali@karamigroup.com 

Dar aqua & agriculture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 13633000  or  info@daraqua.com 

TIME RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17230709  or  R.ALMANNAEI@HOTMAIL.COM 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
 17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM 

RUKUN ALYAQEEN INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LINESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17718033  or  BHABANI.MISHRA@RAYMON.COM 

SHEESHAL GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17695050  or  MR_ALI_ALNAJJAR@HOTMAIL.COM 

ARCH KINGDOM WELDING AND ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
 39077886  or  ALI077886@GMAIL.COM 

FOOD WORLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 66677333  or  FOODWORD.WLL@GMAIL.COM 

AJMAL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

 34344909  or  ZAHROONI.AZIZ@GMAIL.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

Shameem akthar ahmed contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33712855  or  SAQIBTALHA72@GMAIL.COM 

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

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

Al Adliya Gate RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
 66923123  or  MURT9610@GMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 32123332  or  HHAAAA101@GMAIL.COM 

Alsaadoon Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

B.M. HAJEN Aluminium Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33610210  or  HAJEN.CONST@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17007771  or  HR@issbh.com 

GOLDEN GROUP CONTRACTORS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17533125  or  GOLDENGROUPBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

KOSHYS FABRICATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 39560607  or  koshysfab@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

AAL-FARID FOR TRADING BROKERAGE SERVICES S.P.C owned by SHREEN M 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 66747929  or  AALFARID.CO@GMAIL.COM 

TOCHO GENTS SALOON CO S.P.C OWNED BY RIMSHAN KUZHIKANDATHIL ABDU 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 34128995  or  RIMSHAN@TOCHOGLOBAL.COM 

SKY WINGS SUPPORT SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 33247277  or  RAJESHKUMARVETTATHAN71@GMAIL.COM 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI AHMED ALI AHMED ALDERAZI 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17369322  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

Next Point Marketing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 35429918  or  M.KENAWY203@GMAIL.COM 

FASHION WEEK BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 33318633  or  AA6212423@GMAIL.COM 

WHITE DIAMOND PUBLICITY AND ADVERTISING Bahraini Partnership Com 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 36824844  or  SHAMSUOKEY2@GMAIL.COM 

U S Financial Advisory and Audit Firm E.S.T. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 66660065  or  e.hamed@usfaaf.com 

AHL AL KHALEEJ SWEETS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 39332938  or  SALMANSOOFFY@YAHOO.COM 

Pulito Ironing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39797736  or  HASAN.JUMA84@GMAIL.COM 

SABIN GARAGE AND MOTORS AUTO PARTS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33574737  or  SABINGARAGEANDAUTOPARTS@OUTLOOK.COM 

DI FUSCO Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MEDIA/AWARENESS SPECIALIST 

 suitably qualified applicants can contac
 38208010  or  KAROUMA64@HOTMAIL.COM 

A.Z.A.C CONSULTANCY AND BUSINESS SUPPORT CO.BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

A.Z.A.C CONSULTANCY AND BUSINESS SUPPORT CO.BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

Nine points company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 34540544  or  OMAROON@HOTMAIL.COM 

MATTERMIND GRAPHIC DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33418254  or  SOHAIL68644@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33249930  or  SOHAIL_SOHAILKHAN@GMAIL.COM 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

Eram Arabia W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

K P R MARKET Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 39661662  or  J.39661662@GMAIL.COM 

BAHRAIN  CORNER TRADING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 33312442  or  A.M.79@HOTMAIL.COM 

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33265545  or  MANSOORHASSAN844@GMAIL.COM 

GOPIKA JEWELLERY DESIGNING S P C 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contac

 77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

H&B contracting company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

Postlink bd Services -Bahraini partnership co 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 35432399  or  MEINULDEEN@GMAIL.COM 

Ms. RETHISH P & ASSOCIATES - Branch of a Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
 36046097  or  PUTHAN36@GMAIL.COM 

AlHadi Cargo and Courier W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 35490165  or  ALHADICARGO.COURIER@GMAIL.COM 

CHOCOMELT Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 36843013 

STAR AL FALLAH equipment repairing Co S.P.C Owned by MUHAMMAD AM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39003917  or  AMEENYOUNUS832@GMAIL.COM

Salon allison 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
 32223861  or  BUTAHERT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39849288  or  WESTLINE.BH@GMAIL.COM 

BIN HAFIZ FOR HOUSE CLEANING COMPANY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 33515042  or  MBIN195951@GMAIL.COM 

JB 2 Kay Construction Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 33880919  or  SAAMIIR@LIVE.COM 

B F G INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 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 contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17674240  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

COLOURS EVENTS MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17295917  or  IDEALS@BATELCO.COM.BH 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17001640  or  ceo@SSS.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

MEKANO FOUR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 36458070  or  ADMIN@MK4-BSS.COM 

AJEEB JEDDAN RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
 39439922  or  FO2IEN138@GMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

 33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

Heaven builders decor 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 66924242  or  HEAVENBUILDERSCONTRACTING@GMAIL.COM 

Nanak Contracting & Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39978247  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

 17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

MEDICARE PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 39106083  or  INAS_RAMIZ@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 38380081  or  TANOLI4447@GMAIL.COM 

GDS INTERIOR DECORATION STUDIO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17561894 

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

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contac

 17722333  or  JESSICA@ALGHANAH.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

WOODEN LUXURY HOME FURNITURE AND SOFAS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 34169404  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

RED FEATHER PUBLIC RELATIONS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac
 36467526  or  PERSIA1109@GMAIL.COM 

MOMIN FOR INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 36397073  or  MOMINMIAH7073@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

MOHAMMED ALI AHMED GHAREEB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17233777  or  GHAREEBTRADING@GMAIL.COM 

ALI HANAN ISA FARM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 39574891  or  ALWAHALIVESTOCK@GMAIL.COM 

MOHAMMED& YOUSIF AHMED HASAN ALGHATAM SONS. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17626760  or  MM4034035@GMAIL.COM 

OUN ALI AHMED HUSAIN/ ASAD ALBANDER1 / 8021 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 39689797  or  NN2006@HOTMAIL.COM 

HUSAIN EBRAHIM HUSAIN HAJAIR 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contac

 39922799  or  HUSAIN.HAJAIR@GMAIL.COM 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Al fateh cleaning and Maintenance Company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

KANAN DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WOOD ENGRAVER 
 suitably qualified applicants can contac
 17641521  or  ebahim.kanan@gmail.com 

MAIS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 33878455  or  UMNADERCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

JAFFAR ABDULRIDHA MOHAMMED ALBAHARNA 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 36226883  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM 

ALNAKHWAH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39607066  or  fatima55@hotmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 39460926  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALIKER ALGARBI ELECTRCAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
 17714000  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

ALZAHRANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17213518  or  ebrahim_dhaif@hotmail.com 

Aldhaen  Contracting & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contac

 17701006  or  HR@ACTBH.COM 

MAIS FASHION 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
 33878455  or  UMNADERCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

ALKARAWAN DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

DAR ALQABAS PRINTING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
 17785050  or  alqabas@batelco.com.bh 

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39248626 

ALMONTAZAH FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

 17623008  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH

ALKUFOOF CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39872272  or  JAFFAR72@LIVE.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17274427  or  MAJED@FAWAZALZAYANI.COM 

Wadi texas Hairdressing.. 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

 33999677  or  ALMUTASEL@GMAIL.COM 

AL MUSANED COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39696411  or  abuhassans600@gmail.com 

WAHEED ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39685187  or  ALAMEED_CAR@HOTMAIL.COM 

AL THARA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39733449  or  abojawad75@hotmail.com 

ZORO LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
 39455773  or  almoon96@hotmail.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

NO1 HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

 33007172  or  JABER65@GMAIL.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39457409  or  accounts1@interlabbh.com 

MARIAM GARDEN LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39696997  or  AMMARO69@LIVE.COM 

Nanosha For corn and refreshments 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39963229  or  APP.BHR@GMAIL.COM 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

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

  BUILDING GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contac

 77037999  or  amcbh@ash-bee.com 

Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17404101  or  acme@batelco.com.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 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 contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contac

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

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

Golden Lion Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Solartecc Green Energy Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 35118118  or  RABIH-ABDALLAH11@HOTMAIL.COM 

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 17725522  or  yousif@aanass.net 

ATLANTIC SWIMMING POOL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

 17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

Komachi bakery Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39676751  or  HUSSANAD@YAHOO.COM 

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com 

DIGITAL QUALITY ITECH 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (PROMOTION) 
 suitably qualified applicants can contac

 17338921  or  DQITECH@gmail.com 

Viacloud 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

 17221515  or  TABBARA@STRATUMWLL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

ROYAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 66708118  or  info@awtadi.com 

AHAL ALDEYRA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 39690470  or  MARYAMMOHAMEDEBRAHIM@GMAIL.COM 

Ajeeb discount center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17292022  or  ajeeb@batelco.com.bh 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

ALASKARIAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39834432  or  AKHONNA@GMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

MICROTECH SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

 17245581  or  MICROBAH@BATELCO.COM.BH 

Shaker tarada sale tailoring material 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17783614  or  ADEL.TARADA@GMAIL.COM 

GOLDEN BANNER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39266654  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

WAFIYA MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39647436  or  ALDARDOCUMENT13@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17431517  or  FATEH44M@GMAIL.COM 

Sufooh Realestate w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 36002282  or  burjhala@gmail.com 

AL ZAMAN Fabrication & Welding Workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33331564  or  AHDSTUDIOBH@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

MARIYA ADVARTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33300206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

MASHAIER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17776486  or  MASHAERMARKET4@GMAIL.COM 

Kotly electronics 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 36309954  or  FAISALOONELY@HOTMAIL.COM 

Gulf art carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
 39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

HAJI NISAR JEWLLERY DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17257459  or  MEANSMEOMER@GMAIL.COM 

GERMAN SPECIALISED HOSPITAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 
 suitably qualified applicants can contac
 17518899  or  JANAHI@VC-BANK.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17420052  or  suzanne@reemcompany.com 

Sabr ayoob restaurant and grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17682434  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contac

 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM  
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المنامة - المصرف المركزيالمنامة - مجلس التنمية

اختار مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية “األونكتاد” مجلس التنمية 
االقتصادية ضمن أبرز هيئات ترويج االستثمار العالمية التي تعمل على 
دعم تعميم المســاواة بين الجنســين في بيئة العمل وذلك بحســب تقرير 

أصدره مؤخًرا. 

على  بناًء  االختيار  هــذا  جــاء  وقــد 
ــّوه بها  ــ ــتــي ن ــعــوامــل ال ــدد مــن ال عـ
التقرير ومنها ما بذله المجلس من 
عبر  سياسات  من  واعتمده  جهود 
الفرص  تكافؤ  لدعم  لجنة  تشكيله 
المجلس  مــع  التنسيق  على  تعمل 
إلى جانب مساهمة  للمرأة،  األعلى 
المجلس في تعزيز دور المرأة في 
االبتكار عبر إطالق مبادرة البحرين 

للمرأة في التكنولوجيا المالية. 
ــمــجــلــس عــلــى تــوفــيــر  ــكـــف ال  وعـ
ــخــدمــات  ــعــديــد مـــن الـــمـــزايـــا وال ال
الــمــســانــدة فـــي ســبــيــل دعـــم مــبــدأ 
الــدوام  بينها  ومــن  الــفــرص  تكافؤ 

وذلك  المنزل  من  العمل  أو  المرن 
حتى قبل الجائحة، حيث يواصل 
ــر الـــدعـــم الــــالزم  الــمــجــلــس تــوفــي
إلدماج وتطوير الكفاءات النسائية 
فــي شــتــى مــجــاالت عــمــل مجلس 

التنمية االقتصادية. 
للشؤون  التنفيذي  الرئيس   وقالت 
الـــمـــؤســـســـيـــة بــمــجــلــس الــتــنــمــيــة 
االقتصادية، مها مفيز “نعتز باختيار 
الهيئات  للمجلس ضمن  “األونكتاد” 
الجنسين  بين  للمساواة  الــداعــمــة 
يبذله  ما  على  شهادة  يشكل  فهذا 
ورائــدة  من جهود سباقة  المجلس 
الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  في 

ا  عالميًّ واعــتــراًفــا  العمل  بيئة  فــي 
رفيع المستوى بنجاحنا في تحقيق 
ــدف، حــيــث بــلــغــت نسبة  ــهـ هــــذا الـ
من   %  56 ــاث  اإلنـ مــن  الموظفات 
المجلس،  لموظفي  اإلجمالي  العدد 
المراكز  تبلغ نسبتهن في  في حين 

القيادية حوالي 48 %”.

اختتمــت نــورة عبدالغنــي مــن إدارة التفتيــش بمصــرف البحريــن 
األنظمــة  مجلــس  فــي   2020  -  2019 عضويــة  فتــرة  المركــزي 
الماليــة والنقديــة، التابع لمجالس المســتقبل العالمية في المنتدى 

 .)WEF( االقتصادي العالمي

أكتوبر  في  عبدالغني  وساهمت 
في  عضويتها  فترة  فــي   2020
منصة  عبر  نشرت  ورقــة  تأليف 
العالمي  االقــتــصــادي  الــمــنــتــدى 
ــنــظــام  ال نـــطـــاق  حــــول   )WEF(
بــعــد فــتــرة جائحة  لــمــا  ــمــالــي  ال
تسلط  والـــتـــي   ،COVID - 19
الضوء على قدرة تكيف النظام 
ظروف  مع  سريع  بشكل  المالي 
عبدالغني  وقــدمــت  الــجــائــحــة. 
مـــن خــــالل مــســاهــمــتــهــا أمــثــلــة 
ــبــحــريــن  ــكــيــف فــــي ال ــت ــذا ال ــهـ لـ
إذ  المنطقة،  فــي  أخـــرى  ودول 

الـــدول مــن سرعة  تمكنت هــذه 
ــيــة  ــمــال اســـتـــجـــابـــة أنــظــمــتــهــا ال
في  الرقمية  األنظمة  وجاهزية 
القطاع المالي بتلبية احتياجات 
عــمــالئــهــا. كــمــا تــبــحــث الــورقــة 
التي  والتحديات  الفرص  على 
الجائحة  فــتــرة  فــي  اســتــجــدت 
التقنيات  اســتــخــدام  وكــيــفــيــة 
لتصبح  سريع  بشكل  لتطبيقها 
جزًءا متكامل من النظام المالي 
ــتــهــاء  والـــنـــقـــدي حـــتـــى بـــعـــد ان

الجائحة. 
ــة عــبــدالــغــنــي  ــاركـ ــشـ ــي مـ ــ ــأت ــ وت

فــي هــذه االجــتــمــاعــات لتعكس 
ــمــتــمــيــز لــلــشــبــاب  الـــمـــســـتـــوى ال
التأهيل  حــيــث  مــن  الــبــحــريــنــي 
على  وقدرته  واألداء  الوظيفي 
االجتماعات  هذه  في  المشاركة 

الرفيعة المستوى.

نورة عبدالغني
 مها مفيز 

في ورقة إلحدى موظفاته بـ “مجالس المستقبل العالمية”لدعمــه المســاواة بيــن الجنســين فــي بيئــة العمــل
“المركزي”: تكيف النظام المالي مع “COVID - 19”“األونكتاد”: “مجلس التنمية” ضمن هيئات االستثمار العالمية

وزيــر النفط يترأس وفــد المملكة الجتمــاع المنظمة الـ”105”

البحرين تساهم بالعديد من مشاريع “أوابك”

تــرأس وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، وفــد 
المئــة  بعــد  الخامــس  الــوزاري  المجلــس  اجتمــاع  فــي  البحريــن 
لمنظمــة األقطــار العربيــة المصدرة للبتــرول “أوابــك”، الذي عقد 
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي عــن ُبعــد باســتضافة دولــة الكويت 
الشــقيقة وبمشــاركة وزراء النفط والطاقة والبترول في الدول 
األعضاء بالمنظمة، بهدف مناقشــة عدد من المواضيع والقضايا 
المتعلقــة بالقطــاع النفطــي وســبل تطويــر وتعزيــز دور المنظمة 
في ظل األوضاع الراهنة لسوق النفط العالمي وتأثيرات جائحة 

كورونا المستجد على القطاع. 

الــــنــــفــــط أن  وأكــــــــــد وزيــــــــــر 
منظمة  فــي  كعضو  الــبــحــريــن 
ــمــصــدرة  ــيــة ال ــعــرب األقـــطـــار ال
لـــلـــبـــتـــرول “أوابـــــــــك” تــحــرص 
في  بفاعلية  الــمــشــاركــة  عــلــى 
لها  لما  المنظمة،  اجــتــمــاعــات 
اآلراء  تــبــادل  فــي  أهمية  مــن 
والجهود  الــمــواقــف  وتنسيق 
في  النفطي  الــقــطــاع  لتطوير 
ــدول الــعــربــيــة، والــعــمــل من  ــ ال
أجل الوصول إلى رؤى تخدم 
مستقبل قطاع الطاقة والنفط 

في المنطقة. 
ــتــداعــيــات  ال أن  ــى  ــ إل وأشــــــار 
فيروس  جائحة  عــن  الناتجة 
كـــــــورونـــــــا عــــلــــى األوضــــــــــاع 
ــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــادي ــصــ ــ ــت االقــ
والــعــالــمــيــة عــمــومــا والــقــطــاع 
تتطلب  خــصــوصــا،  الــنــفــطــي 
ــقـــد مــــزيــــد مــــن الـــلـــقـــاءات  عـ
واالجــتــمــاعــات لــبــحــث آلــيــات 
ــع الــتــصــورات  ــتــعــاون ووضــ ال
ــة لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار  ــ ــالزمـ ــ الـ

أسواق النفط العالمية. 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  وأشــــــــاد الـــشـ
بــالــتــعــاون  خليفة  آل  خليفة 
ومنظمة  البحرين  بين  القائم 
“أوابك” من خالل التعاون في 

والفعاليات  المؤتمرات  تنظيم 
النفط  قطاع  في  المتخصصة 
ــغــاز، إضــافــة إلــى مساهمة  وال
المملكة في إنشاء العديد من 
المشتركة  العربية  المشاريع 
بــالــتــعــاون مــع )أوابـــــك(، منها: 
لنقل  البحرية  العربية  الشركة 
الـــبـــتـــرول والـــشـــركـــة الــعــربــيــة 
“أسري”  السفن  لبناء وإصــالح 
والشركة العربية لالستثمارات 
العربية  والــشــركــة  الــنــفــطــيــة، 
ما  وهــو  البترولية  للخدمات 
من  المملكة  تــولــيــه  مــا  يــؤكــد 
حرص على دعم العمل العربي 

المشترك. 
ــرب الـــوزيـــر عـــن تــقــديــره  ــ وأعـ
للجهود التي تقوم بها منظمة 
ــمــصــدرة  ــيــة ال ــعــرب األقـــطـــار ال
لتحقيق  “أوابـــــــك”  ــتــرول  ــب ــل ل
ــا تــنــســيــق  ــهــ ــ ــن ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ أهـ
ــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــاســ ــ ــي ــســ ــ ال
ومساعدة  ألعضائها،  النفطية 
األعــــــــضــــــــاء عـــــلـــــى تـــــبـــــادل 
وتنمية  والخبرات  المعلومات 
العربية  النفطية  الــصــنــاعــات 
ــعــلــمــي في  ودعـــــم الــبــحــث ال

قطاع النفط والغاز وغيرها. 
وقــــــدم وزيــــــر الـــنـــفـــط أثـــنـــاء 

ــا لـــلـــواقـــع  ــرضــ االجــــتــــمــــاع عــ
لبناء  العربية  للشركة  الحالي 
وإصـــــــالح الـــســـفـــن “أســـــــري”، 
وأبرز المستجدات على صعيد 
االستراتيجية  الخطة  تنفيذ 
ألعـــمـــال الـــشـــركـــة وتــحــديــث 
أعلى  لها  يحقق  بما  عملياتها 
التشغيلية  الــكــفــاءة  ــات  درجــ

واإلنتاجية. 
بنود  جميع  االجتماع  وناقش 
ــمــرفــوعــة  ــال ال ــمــ جـــــدول األعــ
مـــن قــبــل الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
على  اشــتــمــل  الـــذي  للمنظمة، 
نشاط  وتــطــويــر  تفعيل  خطة 
الــمــنــظــمــة فـــي ظـــل الــظــروف 
جائحة  تركتها  التي  العالمية 
ــزول أســعــار النفط  كــورونــا ونـ
وما يترتب عليها من إجراءات 
للبترول  المصدرة  الدول  تلزم 
الــعــمــل عــلــيــهــا، حــتــى تــواكــب 
التغيرات الجديدة وااللتزامات 
المعمول بها في هذه األزمات. 
ــاع عــلــى  ــمــ ــتــ كـــمـــا اطـــلـــع االجــ

بخصوص  والمتابعة  التنسيق 
ــتــنــســيــقــيــة  ــات ال ــاعــ ــ ــم ــ ــت االجــ
العامة  األمــانــة  بين  والثنائية 
المنبثقة  الشركات  ومسؤولي 
ــافــــة إلـــى  ــظــمــة، إضــ ــمــن عــــن ال
مــنــاقــشــة مـــشـــروع الــمــيــزانــيــة 
ــعــام  الـــتـــقـــديـــريـــة لــلــمــنــظــمــة ل
الــعــام  األمــيــن  وتــقــريــر   2021
العامة  األمانة  نشاطات  حول 
االجتماع  بحث  كما  للمنظمة، 
الدراسات التي أنجزتها األمانة 
النفطية  ــاع  ــ ــ واألوضـ ــعــامــة  ال
البيئة وتغير  العالمية وشؤون 
الفعاليات  إلى  إضافة  المناخ، 
أو  العامة  التي نظمتها األمانة 

التي شاركت فيها. 
األقـــطـــار  مــنــظــمــة  أن  يـــذكـــر 
الــعــربــيــة الــمــصــدرة لــلــبــتــرول 
1968؛  العام  )أوابــك( تأسست 
ــاء  ــ ــضـ ــ ــدف تـــــعـــــاون األعـ ــ ــهـ ــ بـ
فـــي مــخــتــلــف أوجــــه الــنــشــاط 
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي صـــنـــاعـــة 
ــبــتــرول، وتــوثــيــق الــعــالقــات  ال
الجهود  وتوحيد  بينهم،  فيما 
إلى  الــبــتــرول  وصـــول  لتأمين 
ــواق اســتــهــالكــه بــشــروط  ــ أســ
ــر الـــظـــروف  ــيـ ــوفـ عــــادلــــة، وتـ
والخبرة  المال  لرأس  المالئمة 
ــي صــنــاعــة  ــلــمــســتــثــمــريــن فــ ل

البترول في الدول األعضاء.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

المنامة - إنفستكورب

 إنفستكورب” تستحوذ 
على “سانوس” الدانماركية

أعلنت إنفستكورب، أمس، أنها استحوذت 
الــرائــد  الــمــزود  “ســانــوس”،  مجموعة  على 
المتخصصة  السريرية  التجارب  لخدمات 
والتكنولوجيا  األدويـــة  صناعة  لمصلحة 
الــحــيــويــة الــعــالــمــيــة.”ســانــوس” ومــقــرهــا 
للبحوث  عالمية  مؤسسة  هــي  الــدنــمــارك، 
قيمة  ذات  خـــدمـــات  تـــقـــدم  الــتــعــاقــديــة 
مضافة إلى شركات األدوية والتكنولوجيا 
ــوث لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــحــ ــ ــب ــ ــة وال ــويـ ــيـ ــحـ الـ

التخطيط للتجارب السريرية وإجرائها.
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األهمية المتزايدة ألمن المعامالت اإللكترونية
اللجوء للمعامالت اإللكترونية أصبح ضروريا ألسباب عدة، منها ظهور 
جائحة كورونا. ونظرا لهذا، هناك أعمال كثيرة تتم من المنزل وعن بعد، 
وال ندري إلى متى يستمر هذا ولكن علينا مالحقة األعمال عبر شتى 
الوسائل والطرق. لذا فإن وتيرة األعمال والمعامالت التقنية الحديثة 

في زيادة متواصلة. 
أنها ال تخلو من  إال  التقنية،  تلعبه  الــذي  المهم  الــدور  الرغم من  وعلى 
المخاطر  التي قد تكون مدمرة بل كارثية. وبالطبع،  المخاطر األمنية 
أن نشمر ونستعد  بد منها في كل خطوة وعلينا  أو غيرها، ال  األمنية 
لمقابلتها وحصارها للدرجة التي تقلل من آثارها أو تنتهي منها تماما. 
واستشعارا لهذا الدور الحيوي، تم استحداث عدة بدائل لمقابلة األخطار 
األمنية المرتبطة بالمعامالت التقنية اإللكترونية. من هذه البدائل، نجد 
التشفير الذي يلعب دورا مهما. والتشفير “ما يتم من تغيير في شكل 
البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات 
أمني  وسياج  حماية  يقدم  سليمة  بصورة  واستخدامه  تعديلها”.  من 
من  وأيضا  ملحوظة.  لدرجة  المخاطر  من  ويحد  اإللكترونية  للتقنية 
البدائل األمنية االحترازية، نجد “التوقيع الرقمي” الذي يستخدم للتأكد 
من أن الرسالة من مصدرها دون تعرضها ألي تغيير أثناء عملية النقل. 
يرتبط  وما  االلكترونية  المصرفية  العمليات  أمن  لحماية  بالنسبة  أما 
بها من دفع الكتروني، يتم استخدام عدة بروتوكوالت لتحقيق األمن 
لها  البنوك  أن  من  تنبع  واألهمية  بعد.  عن  المصرفي  للعمل  والحماية 
وهذه  التجارية.  واالستثمارات  االقتصادية  الحركة  في  مباشر  أثــر 
األمنية”  “الطبقات  بروتوكول  ومنها،  ما  نوعا  حديثة  البروتوكوالت 
األمنية”  “الطبقات  وبروتوكول  اآلمنة”.  المالية  “الحركات  وبروتوكول 
يستخدم لتأمين النقل اآلمن للمعلومات بين خادم الويب ومستعرضات 
الويب. وهذا العمل يعتبر من أنواع التكنولوجيا المستعملة في تشفير 
جمعها  يستطيع  ال  بحيث  االنترنت،  عبر  تنتقل  التي  المعلومات  كل 
لألمن  كبير  توفير  هــذا  وفــي  فقط  والمستقبل  المرسل  إال  وقراءتها 
الدفع وتطويرها توصلت  توفير معايير  للعمليات. ومن أجل  واألمــان 
شركات وبنوك عالمية عدة إلى وضع معيار عالمي أو بروتوكول لعلميات 
والغاية  اآلمنة”.  المالية  الحركات  “بروتوكول  اسم  عليه  ُأطلق  الدفع 
خصوصيتها  ناحية  مــن  البيانات  أمــن  على  الحفاظ  ضمان  هــذا،  مــن 
وسالمتها والتحقق من وصولها إلى الجهة المطلوبة في سرية وأمان 
التي  الخروقات  من  الرغم  وعلى  واالختراق.  للتدخل  تعرضها  ودون 
نسمع بها في بعض العمليات المصرفية، إال أن هذه البروتوكوالت لعبت 
والجرائم  اإللكتروني  واالحتيال  القرصنة  مواجهة  في  محوريا  دورا 

السيبرانية. 
مدى  تبين  التقنية،  المستجدات  من  وغيرها  أعاله،  المذكورة  النماذج 
إليها  اللجوء  التقنية وكذلك أهمية  للعمليات اإللكترونية  أهمية األمن 
النية.  سيئ  والتطفل  اإلجرامية  االختراقات  وجه  في  واستخدامها 
ويركن  الجميع  يطمئن  حتى  وتطويرها  استخدامها  بضرورة  وننصح 
أتت  ولهذا  الحديثة  التقنية  مخرجات  من  ويستفيد  التقني  للتعامل 

الثورة التقنية وستبقى. 

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* الخبير والمستشار القانوني  

وزير النفط

استعراض أبرز 
مستجدات تنفيذ 

الخطة االستراتيجية 
لـ“أسري”

لخدمـات الحفر البريـة بـ “تطـويــر”
3 مناقصـــات لفعاليـــة الســـياحة فـــي رأس الســـنة بــــ 542 ألـــف دينـــار

طرحت تطوير للبترول في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات 
أمــس مناقصــة لتقديــم خدمــات الحفــر البريــة تنافســت عليهــا 4 
شــركات تــم تعليــق عطــاء شــركتين، وكان أقــل عطاء بنحــو 51.8 
مليــون دوالر )مــا يعادل 19.5 مليون دينار(، وأكبرها بقرابة 210.3 

مليون دوالر )ما يعادل 79.1 مليون دينار(.

يشمل  أن  “تطوير”  واشترطت 
تــوريــد  لــلــعــمــل  ــقـــاول  ــمـ الـ أداء 
ـــراد  ــ ــواد واألفــ ــ ــمـ ــ الـــمـــعـــدات والـ
ــات لــتــوفــيــر خــدمــات  ــدمـ ــخـ والـ
تعاقد  مناطق  في  البرية  الحفر 

الشركة في المملكة.
كما طرحت “تطوير” 3 مناقصات 
أبرزها مناقصة لخدمات  أخرى، 
لدعم  المتكاملة  المياه  إمدادات 
تنافست  للشركة  الحفر  أنشطة 

عطاء  وأقــــل  شــركــات   3 عليها 
)مــا  دوالر  ــيــون  مــل  9.5 بــنــحــو 

يعادل 3.6 مليون دينار(.
البحرين  هيئة  طرحت  وكــذلــك 
للسياحة والمعارض 3 مناقصات 
الــســنــة  رأس  فــعــالــيــة  لــتــنــظــيــم 
الميالدية 2021، تنافست عليهم 
4 شــركــات وكـــان مــجــمــوع أقــل 
ألــف   541.8 بــنــحــو  عــطــاءاتــهــم 

دينار.

الخليج  طيران  طرحت  وأيــًضــا 
فــنــادق   4 مــع  للتعاقد  مناقصة 
لركاب  المؤقت  للتوقف  متميزة 
طيران  على  السياحية  الدرجة 
الــخــلــيــج فــي الــبــحــريــن لــمــدة 5 
ــافــســت عــلــيــهــا 13  ــن ســـنـــوات ت
ــة، ومـــنـــاقـــصـــة لــلــمــجــلــس  ــركــ شــ
إداري  لــتــوفــيــر  لــلــبــيــئــة  األعـــلـــى 
نظم معلومات تنافست عليها 7 
بنحو  أقــل عطاء  وكــان  شركات 
7.1 ألف دينار، ومناقصة لشركة 
الوطنية  البحرين  غــاز  توسعة 
للقيام بأعمال الفحص والصيانة 
المصنعة  ــغــاز  ال تــســرب  لــمــوانــع 
تقدمت   5 رقــم  الضغط  لمحطة 

 331 بنحو  وحيدة  شركة  إليها 
 124.5 يـــعـــادل  ــا  )مـ دوالر  ــف  ألـ
لمجلس  ومناقصة  ديــنــار(،  ألــف 
لتوفير  االقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة 
موارد شبكات عالمية اقتصادية 
تنافست  للمجلس   2021 للعام 
عليها 3 شركات تم تعليق عطاء 
 360 بـ  أقــل عطاء  أحدها وكــان 
ألف دوالر )ما يعادل 135.4 ألف 

دينار(.
مناقصة   11 فتح  إجــمــاالً،  وتــم 
ــات حــكــومــيــة  ــهـ ـــ 6 جـ ــ تـــابـــعـــة ل
بإجمالي 49 عطاء، وبلغ مجموع 
مليون   24 نحو  العطاءات  أقــل 

دينار.

أمل الحامد

19.5
مليون دينــار
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عبــد الفتــاح البرهــان: القرار يعــزز نجــاح الفتــرة االنتقالية

الواليات المتحدة ترفع السودان من قائمة اإلرهاب

تحقيقات مصرية تكشف عن مخطط إخواني في الخليج

أعلــن وزيــر الخارجيــة األميركي، مايك بومبيو، أمــس اإلثنين، أن “رفع 
الســودان مــن قائمــة اإلرهــاب جــاء بعــد تغييــر مســاره عــن نظــام عمــر 

البشير”.

وأكـــد بومبيـــو أن “إزالـــة الســـودان من 
قائمة اإلرهـــاب دليل على تغير جذري 

في عالقاتنا”.
أمـــس  المتحـــدة،  الواليـــات  وســـحبت 
اإلثنين، رســـميًا الســـودان مـــن قائمتها 
للـــدول الراعية لإلرهـــاب التي أدرجته 
أعلنـــت  مـــا  علـــى   ،1993 العـــام  فيهـــا 
الســـفارة األميركية فـــي الخرطوم عبر 

صفحتها على شبكة “فيسبوك”.
وقالت ســـفارة واشنطن في تدوينتها: 
“مـــع انقضـــاء مهلـــة إبـــالغ الكونغرس 
البالغـــة 45 يوما، وقـــع وزير الخارجية 
بالغا يلغي اعتبار الســـودان بلدا يرعى 
اإلرهاب. ودخل اإلجـــراء حيز التنفيذ 

أمس 14 ديسمبر”.

دعم االنتقال الديمقراطي

مجلـــس  رئيـــس  وجـــه  جانبـــه،  ومـــن 
الســـوداني،  االنتقالـــي  الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان، “التحية والتهنئة 
خـــروج  بمناســـبة  الســـوداني  للشـــعب 
الســـودان مـــن قائمـــة الـــدول الراعيـــة 

لإلرهاب”.

وقـــال “إن هـــذا العمـــل العظيـــم نتـــاج 
جهـــد بذلـــه الســـودانيون، وتـــم بـــذات 
ثـــورة  لجماهيـــر  التكامليـــة  الـــروح 
ديســـمبر الشـــعبية والرســـمية”، موجها 
الشـــكر “لمجموعـــات العمـــل الوزاريـــة 
والدبلوماســـية ولإلخـــوة واألصدقـــاء 
والشركاء اإلقليميين والدوليين الذين 

دعموا السودان”.
وأثنى البرهان على “اإلدارة األميركية 
التـــي اتخذت القرار التاريخي القاضي 
بشـــطب الســـودان مـــن قائمـــة الـــدول 
الراعيـــة لإلرهـــاب”، مشـــددا علـــى أن 
“القـــرار سيســـهم فـــي دعـــم االنتقـــال 
الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة 

االنتقالية ورفاه الشعب السوداني”.
الـــوزراء  رئيـــس  علـــق  ذلـــك،  وإلـــى 
“ُأعلـــن  الســـوداني، عبـــدهللا حمـــدوك: 
لشعبنا خروج اسم السودان من قائمة 
الـــدول الراعية لإلرهـــاب وانعتاقنا من 
الحصار الدولي والعالمي، الذي أقحمنا 

فيه سلوك النظام المخلوع”.
وتابـــع: “اليـــوم نعـــود بكامـــل تاريخنـــا 
بالدنـــا  وعظمـــة  شـــعبنا  وحضـــارة 

وعنفوان ثورتنا إلى األسرة الدولية”.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلس الســـيادة 
دقلـــو  حمـــدان  محمـــد  الســـوداني، 
“حميدتـــي”: “بعـــد 27 عامـــا مـــن وضع 
الراعيـــة  الـــدول  قائمـــة  فـــي  بالدنـــا 
لإلرهـــاب، اليوم نبارك لشـــعبنا الخروج 
من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا 
دون  وحالـــت  الخارجيـــة  وعالقاتنـــا 

االستفادة من المؤسسات الدولية”.
بالدنـــا  طريـــق  بـــدأ  “اليـــوم  وأضـــاف: 
واضحـــا أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، 
ســـنعمل لتعزيـــز هـــذه الخطـــوة برفـــع 
مســـتوى التعاون مع اإلدارة األميركية 
لصالـــح  العالـــم  شـــعوب  جميـــع  ومـــع 

شعبنا”.

إغالق ملفات الماضي

وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت 
الواليات المتحدة والسودان في نهاية 
أكتوبر اتفاقا تاريخيا لتسوية القضايا 
المرفوعة ضـــد الخرطوم في المحاكم 
تفجيـــر  تشـــمل  والتـــي  األميركيـــة، 

السفارتين في نيروبي ودار السالم.
وأوضـــح بيان صادر عـــن وزارة العدل 
الســـودان  حكومـــة  أن  الســـودانية، 
جـــددت فـــي هـــذه االتفاقيـــة تأكيدها 
علـــى عـــدم مســـؤولية الخرطـــوم عـــن 
هـــذه الهجمـــات. إال أنهـــا وفـــي نفـــس 
الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير 
عالقاتها مع الواليات المتحدة، وافقت 
علـــى الدخـــول فـــي تســـوية لمعالجـــة 
الواقـــع القانونـــي المعقـــد الـــذي خلفته 
تلك القضايا وانعكاساته على السودان 

حاليا وفي المستقبل.
إلى ذلك، أشـــار البيان إلى أنه بموجب 
هـــذه االتفاقيـــة وافـــق الســـودان على 
دوالر  مليـــون   335 مبلـــغ  تســـديد 
توضـــع فـــي حســـاب ضمـــان مشـــترك 
إلـــى حين قيام الواليـــات المتحدة من 
جانبهـــا باســـتيفاء التزاماتهـــا الخاصة 
باســـتكمال إجراءات حصول السودان 
علـــى حصانته الســـيادية بعـــد خروجه 

من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

قالـــت مصادر لــــ “قناة العربيـــة”، أمس 
اإلثنين، إن تحقيقات مصرية كشـــفت 
عـــن مخطـــط إخواني إلقامة مشـــاريع 

في الخليج”.
وكشفت المصادر “عن تشكيل اإلخوان 
عناصر شديدة الخطورة في الخليج”.

“التحقيقـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 

المصريـــة كشـــفت عـــن نقـــل اإلخـــوان 
أموالهم إلى إيران مؤخرا”.

المصريـــة  “التحقيقـــات  أن  وأفـــادت 
ســـتؤدي إلى القبـــض علـــى المزيد من 

عناصر اإلخوان”.
وحســـب المصادر، فإن “القاهرة أبلغت 
دوال خليجيـــة بمعلومـــات دقيقـــة عـــن 

تحركات اإلخوان”.
لت من  و”كشـــفت عناصر إخوانيـــة ُرحِّ
الكويـــت عن تنســـيق مـــع اإلخوان في 

تركيا”، بحسب المصادر.
كما أشـــارت التحقيقـــات المصرية إلى 
“اختـــراق اإلخـــوان الجاليـــات العربيـــة 

في أوروبا”.

عواصم ـ وكاالت

دبي - قناة العربية

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

الكويت ـ وكاالت

الشـــيخ  الكويـــت  أميـــر  أصـــدر 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، 
أمس االثنين، مرســـوما بتشكيل 
حكومـــة جديدة، هي األولى بعد 
أول انتخابات تجري في عهده.

ووفقا لمركز التواصل الحكومي، 
تضمنت الحكومة الجديدة التي 
الخالـــد  الشـــيخ صبـــاح  يرأســـها 
الحمد الصباح تغييرات واســـعة، 
التربيـــة  وزيـــر  تعييـــن  أهمهـــا 
والتعليـــم العالي األســـبق محمد 
وزيـــرا  الفـــارس  اللطيـــف  عبـــد 

للنفط، خلفا لخالد الفاضل.
وزارة  وكيـــل  تعييـــن  تـــم  كمـــا 
الماليـــة األســـبق خليفة مســـاعد 
حمادة في منصـــب وزير المالية 
خلفـــا لبـــراك الشـــيتان، والشـــيخ 
حمد جابـــر العلي الصبـــاح وزيرا 
أحمـــد  للشـــيخ  خلفـــا  للدفـــاع 
غيـــر  ومـــن  الصبـــاح.  منصـــور 
السياســـة  تتغيـــر  أن  المرجـــح 
النفطية التـــي يحددها المجلس 
السياســـة  للبتـــرول، وال  األعلـــى 

الخارجيـــة التـــي يحددهـــا أميـــر 
البالد بالتغيرات الحكومية.

كمـــا أعيـــد تعييـــن الشـــيخ أحمد 
وزيـــرا  الصبـــاح  المحمـــد  ناصـــر 
الدكتـــور  والشـــيخ  للخارجيـــة، 
وزيـــرا  الصبـــاح  حمـــود  باســـل 
للصحـــة، واســـتمر الوزيـــر أنـــس 
الصالـــح في منصبـــه كوزير دولة 
لشـــؤون مجلـــس الـــوزراء، لكنـــه 
فقـــد وزارة الداخليـــة التـــي كان 
إلـــى  إذ ذهبـــت  يشـــغلها ســـابقا، 
الشـــيخ ثامر علي الصباح رئيس 

جهاز األمن الوطني.

أمير الكويت يصدر مرسوًما بتشكيل حكومة جديدة

بيروت ـ أ ف ب

قـــال مصـــدر لبنانـــي رســـمي، أمـــس 
اإلثنين، إن رئيـــس حكومة تصريف 
رفـــض  ديـــاب  حســـان  األعمـــال 
اســـتجوابه من قبل قـــاض اتهمه و3 
وزراء ســـابقين باإلهمال فيما يتعلق 

بانفجار مرفأ بيروت.
وجههـــا  التـــي  االتهامـــات،  وأثـــارت 
األســـبوع  صـــوان  فـــادي  القاضـــي 
الماضي انتقادات شديدة من جهات 

نافذة.
وأشـــار بعـــض السياســـيين إلـــى أن 
صـــوان كان انتقائيا فـــي تحديد من 
سيوجه إليهم االتهامات وأنه تجاوز 

نطـــاق ســـلطاته بتوجيـــه اتهامات 
لـــوزراء. لكن آخرين قالوا إن 

قراره ينم عن شجاعة.
وقال دياب، الذي تولى 
منصبـــه فـــي ينايـــر، إنه 
فيمـــا  الضميـــر  مرتـــاح 

يتعلق باالنفجار الذي وقع في الرابع 
من أغســـطس وأسفر عن مقتل 200 
شخص وإصابة اآلالف ودمر أحياء 

بأكملها في العاصمة بيروت.
واســـتقال ديـــاب بعـــد الكارثـــة، لكنه 
لحكومـــة  كرئيـــس  العمـــل  واصـــل 

تصريف األعمال.
ونتج االنفجار، الذي كان واحدا من 
أقـــوى االنفجارات غيـــر النووية في 
التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات 
األمونيوم ظلت مخزنة بشـــكل غير 

آمن لسنوات.
وقـــال المصـــدر الرســـمي، وهـــو مـــن 
مكتـــب رئيس الـــوزراء، إن صوان 
اتصـــل بمكتب دياب األســـبوع 
الماضي ليطلب موعدا معه، 
اإلثنيـــن، لكـــن تـــم إبالغه 
برفض ديـــاب الخضوع 

لالستجواب.

الرياض ـ واس

أعلنت وزارة الطاقة الســـعودية تعرض سفينة لنقل الوقود 
فـــي جـــدة لهجـــوم إرهابي بقـــارب مفخـــخ، صبـــاح االثنين، 
مؤكدة أنه لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في األرواح.

ونقلت وكالة األنباء الســـعودية )واس( عن مصدر مســـؤول 
في الوزارة، قوله إن “ســـفينة مخصصـــة لنقل الوقود كانت 
راســـية فـــي الفرضـــة الُمخصصـــة لتفريغ الوقـــود في جدة، 
تعرضـــت لهجـــوم بقـــارب مفخخ نتـــج عنه اشـــتعال حريق 

صغير”.
وأوضـــح المصـــدر “تمكنت وحـــدات اإلطفاء والســـالمة من 
إخمـــاد الحريـــق، ولـــم ينجـــم عـــن الحـــادث أي إصابـــات أو 
خســـائر في األرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ 

الوقود، أو تأثير في إمداداته”.
وفـــي وقـــت ســـابق، أوضحـــت شـــركة “هافنيا” للشـــحن أن 
الناقلة “بي دبليو راين”، التي تحمل علم سنغافورة، تعّرضت 
لضربـــة من مصـــدر خارجي، بينمـــا كانت تفـــرغ حمولتها ما 

تسّبب بوقوع انفجار وباندالع حريق أخمده الطاقم.
فـــي غضون ذلك، نـــدد أعضاء مجلس األمـــن الدولي، أمس 
االثنيـــن، بالهجمـــات التـــي شـــنتها ميليشـــيا الحوثـــي علـــى 

المنشـــآت النفطيـــة الســـعودية فـــي جـــدة، فـــي 23 نوفمبـــر 
الماضي.

كمـــا أكـــد المجلـــس االلتزام بعملية سياســـية شـــاملة بقيادة 
يمنية، وفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

وطالـــب المجلـــس بتنفيذ اتفاق الرياض، كمـــا دعا األطراف 
اليمنيـــة إلى االجتماع بشـــكل عاجل تحـــت رعاية المبعوث 

األممي مارتن غريفثس.

الناقلة بي دبليو راين

مجلس األمن يدين هجمات الحوثي على منشآت نفط سعودية

تعرض سفينة لنقل الوقود لهجوم إرهابي في جدة

موسكو ـ وكاالت

أكـــد وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي اإلماراتي الشـــيخ 
عبـــدهللا بن زايد آل نهيان أن هناك حاجة إلخالء المنطقة 

من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.
وشـــدد على ضـــرورة العمل “لمواجهة اإلرهـــاب والتطرف 

والكراهية في المنطقة”.
فيمـــا أعلن نظيره الروســـي ســـيرغي الفروف أن “روســـيا 
دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق األمن”.

وفـــي الملف الليبي، أكد وزيـــر خارجية اإلمارات أن “ليبيا 
تواجـــه تحديات كبيرة”، وأن “الجماعات المتطرفة تهيمن 

على المشهد السياسي”.
وأوضـــح أن لـــدى بـــالده “عالقة إســـتراتيجية شـــاملة مع 
روسيا”، مبديا ترحيبه “بالمبادرات الروسية في المنطقة”.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اإلماراتـــي فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
مشـــترك، مـــع نظيـــره الروســـي الفـــروف، فـــي العاصمـــة 
موســـكو، اإلثنيـــن، إن اإلمارات تتعاون مع روســـيا بشـــأن 

تجارب لقاح “سبوتنيك”.
مـــن جهتـــه، ذكـــر الفـــروف أنـــه ناقـــش مـــع نظيـــره خالل 
المباحثات “األوضاع في ســـوريا وليبيا واليمن وفلسطين 

والخليج”.
ودعا وزير الخارجية الروسي إلى “تسوية القضية الليبية 

من خالل جهود األطراف الليبية ودول الجوار”.
وأضـــاف: “جهودنا مـــع مصر واإلمارات تســـتهدف إطالق 
العمليـــة السياســـية فـــي ليبيا.. نريد اســـتعادة مؤسســـات 

الدولة في الدولة المغاربية”.

وزيرا خارجية اإلمارات وروسيا

روسيا دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق األمن

اإلمارات تدعو إلخالء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ

علـــق المتحـــدث باســـم الكرمليـــن، 
أنبـــاء  علـــى  بيســـكوف،  دميتـــري 
علـــى  إلكترونيـــة  هجمـــات  عـــن 
قائـــال  األميركيـــة،  الخزانـــة  وزارة 
إن واشـــنطن تجاهلـــت اقتراحاتها 
بالتعـــاون فـــي مكافحـــة القرصنـــة 

اإللكترونية.
وفـــي تصريحـــات صحفيـــة، أمس 
اإلثنيـــن، قـــال بيســـكوف: “يمكنني 
أن أرفض مجددا هـــذه االتهامات، 
أن  كذلـــك  أجـــدد  أن  أود  كمـــا 
الرئيـــس بوتيـــن هـــو الـــذي اقتـــرح 
علـــى الجانـــب األميركي التنســـيق 
وعقد اتفاقية حـــول التعاون في 

الســـيبراني  األمـــن  مجـــال 
المعلومـــات،  وأمـــن 

سيســـمح  ذلـــك  وكان 
بالتعـــاون  للدولتيـــن 
في مكافحة أي جرائم 

سيبرانية وأي محاوالت للتجسس 
لكـــن  ذلـــك.  إلـــى  الســـيبراني ومـــا 
مبادرة بوتين هذه لم تتلق ردا في 

الواليات المتحدة”.
وتابـــع المتحـــدث باســـم الكرملين: 
“إذا كانـــت هنـــاك هجمـــات ما على 
مدار أشهر ولم يستطع األميركيون 
التعامـــل مع هـــذه المشـــكلة، فلعل 
ذلـــك ليـــس ســـببا إللقـــاء اتهامـــات 
عاريـــة مـــن األســـاس إلـــى الروس، 

فال عالقة لنا باألمر”.
وفي وقت ســـابق، أفادت “رويترز” 
القراصنـــة  مـــن  مجموعـــة  بـــأن 
مدعومة من دولة أجنبية تمكنت 
من اختراق قواعد المعلومات 
الخزانـــة  لـــوزارة  التابعـــة 
والهيئـــة  األميركيـــة 
لالتصـــاالت  الوطنيـــة 

والمعلومات.

لحقوق  وطنية  هيئة  إنــشــاء  ــارات  اإلمــ أعلنت 
السياسات  وســن  مراقبة  إلــى  تهدف  اإلنــســان، 

المتعلقة بهذا الملف.
وجــاء اإلعــان خــال تــرؤس الشيخ محمد بن 
اإلمـــارات  ــة  دول رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشــد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس االثنين، 
الشيخ محمد  الــوزراء. وكتب  لمجلس  اجتماعا 
بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: 
الــــوزراء  لمجلس  األخــيــر  االجــتــمــاع  “تـــرأســـت 
وطنية  هيئة  إنشاء  خاله  اعتمدنا   .2020 في 
ــارات. ستراقب  لحقوق اإلنــســان في دولــة اإلمـ
الملف وتسن السياسات وتنسق مع  الهيئة هذا 

كافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا”.

الثالثاء 15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الثاني 1442 - العدد 4445

سمو أمير دولة الكويت

حسان دياب يرفض الخضوع لالستجواب
موسكو ـ وكاالت

الكرملين ينفي عالقته باختراق الخزانة األميركية
واشنطن ـ العربية نت

انســحبت 4 دول أوروبيــة مــن منتدى تجاري رفيــع افتراضي كان مقررا 
أمــس االثنيــن فــي العاصمــة اإليرانيــة طهــران، بعــد إعــدام الصحافــي 

اإليراني المعارض روح هللا زم.

بـــي ســـي”،  “بـــي  وبحســـب موقـــع 
فإن الســـفراء المقاطعين للمنتدى، 
المقـــرر عقده اليوم، هم من فرنســـا 
وألمانيا وإيطاليا والنمســـا. وبعدها 
بوقت قصيـــر، قال منظمو المنتدى 
في وقت الحق إنهم أّجلوا الحدث.

ويأتي هذا التأجيل وســـط تصاعد 
الخـــالف الدبلوماســـي بيـــن إيـــران 
والـــدول األوروبيـــة بشـــأن إعـــدام 

الصحافي المعارض روح هللا زم.
وحصـــل الصحافـــي على حق 

اللجـــوء فـــي فرنســـا بعد 
احتجاجـــات  وّثـــق  أن 
إيـــران  فـــي  حاشـــدة 
عـــام 2017 عبر موقعه 

وتـــم  اإلنترنـــت.  علـــى  اإلخبـــاري 
القبـــض عليـــه في وقـــت الحق في 
العـــراق، واقتيـــد إلـــى إيـــران وتـــم 

إعدامه يوم السبت الماضي.
بأنـــه  اإلعـــدام  فرنســـا  ووصفـــت 
وقالـــت  مقبـــول”،  وغيـــر  “بربـــري 
التزامـــات  مـــع  يتعـــارض  إنـــه 
إيـــران الدوليـــة، كمـــا نـــدد االتحـــاد 
القتـــل  بعمليـــة  بشـــدة  األوروبـــي 
“بأشـــد العبـــارات”. وردا علـــى ذلك، 
استدعت إيران مبعوثي فرنسا 
وألمانيـــا التـــي تتولـــى حاليا 
لالتحاد  الدورية  الرئاســـة 
احتجاجـــا  األوروبـــي، 

على االنتقادات.

بوادر أزمة أوروبية إيرانية بعد إعدام زم

اإلمارات تعلن إنشاء هيئة 
وطنية لحقوق اإلنسان

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الشرطة البحرينية درع حصين وسور للوطن
مضى على تأسيس الشرطة في البحرين ما يقارب الـ 150 عاما، حيث تم البدء بوضع 
لبناتهـــا األولـــى عـــام 1869 على يـــد حاكم البحرين األســـبق المغفور له بـــإذن هللا تعالى 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة في نفس السنة التي تولى فيها مقاليد الحكم، ويوم 
أمس 14 ديســـمبر احتفلت الشـــرطة البحرينية بعيدها الســـنوي العظيم، وهي مناســـبة 
وطنيـــة كبـــرى حاضرة في منجزات الوطن يعتز بها كل مواطن وبرجال األمن ودورهم 
البـــارز فـــي اســـتتباب األمـــن واألمـــان فـــي البحرين، كمـــا أنها اســـتذكار لمـــن أعطى في 
المســـيرة الحافلـــة باألمجـــاد لـــوزارة الداخلية وعمـــل بجهد وعزيمة علـــى الحفاظ على 

األمن واالستقرار.
وحملت كلمة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية، يوم 
أمس بمناســـبة يوم شرطة البحرين معاني كثيرة ومحطات مضيئة وفيضا متدفقا من 

العطاء لشرطة البحرين ودورها العظيم في حماية أمن واستقرار الوطن.
يقول معاليه “لقد استطعنا بحمد هللا، وجهودكم المخلصة، تسجيل قفزة حضارية في 
األداء األمني والممارسة االحترافية، والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجريمة، 

حيث تراجع معدل الجريمة، اليوم، بنسبة 25 % وذلك رغم زيادة عدد السكان”.
إن بلـــد األمـــان هـــو الشـــعار الـــذي يميـــز مملكتنـــا الغاليـــة، فـــوزارة الداخلية حـــام عتيد 

لمنجزاتنـــا ومكتســـباتنا، تزخر بالكوادر المؤهلة على مســـتوى رفيع وهـــذا ما مكنها من 
التعامل مع مختلف الظروف الصعبة التي مررنا بها، خلية حية عاملة على أمن الوطن 
والمواطن والتزام وانضباط في هذا الحقل العظيم، حيث شرف خدمة الوطن والدفاع 

عن منجزاته.
وفي مقام آخر يقول معاليه مخاطبا رجالنا البواســـل: “أعبر لكم جميعًا عن بالغ شـــكري 
وتقديـــري لجهودكـــم المخلصـــة وعطائكـــم المتواصـــل في حفـــظ األمن والنظـــام العام، 
مســـتذكرين جهـــود الـــرواد األوائـــل، ومن خدمـــوا بالوزارة وقدمـــوا نماذج مـــن العطاء 
المشـــرف، نتوجـــه لهـــم بالشـــكر ونترحم على مـــن رحلـــوا، وندعوا لألحيـــاء منهم بتمام 

الصحة”.

لقد قدمت الشرطة البحرينية بمختلف تشكيالتها وعبر التاريخ أمثلة رائعة  «
في التضحية والبسالة والفداء والحرص على أمن الوطن، كما سجل رجل 
األمن مواقف وبطوالت ستظل محفورة في سجل الزمن إلى األبد، وكانت 

ومازالت الشرطة البحرينية مضرب المثل في الوطنية والشجاعة واإلقدام 
والبسالة، وستبقى درعا حصينا وسورا للوطن تضحي بالغالي والنفيس 

للحفاظ على أمن البحرين الغالية واستقرارها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ما بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء
شـــكل اعتـــراف واشـــنطن بســـيادة المغـــرب على الصحـــراء الغربيـــة خطوة 
كبيـــرة من المؤمل أن تســـهم بشـــكل كبير في حلحلة الخـــاف بين المغرب 
واالنفصاليين من الجبهة الشـــعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
“البوليســـاريو”، والـــذي يعتبـــر مـــن أطـــول الخافـــات الحدودية فـــي القارة 
الســـمراء، حيث ترجـــع بداياته مع انتهاء الحقبة االســـتعمارية في أفريقيا، 

ولم يتم حله إلى اليوم.
فبعـــد األحـــداث األخيرة في معبـــر الكركرات بات من الواضـــح أن المجتمع 
الدولـــي خـــرج عـــن نقطـــة الحيـــاد، ذلـــك بعـــد أن أدانـــت العديد مـــن الدول 
تجـــاوزات واعتـــداءات الجبهة الشـــعبية لتحرير الســـاقية الحمـــراء ووادي 
الذهب “البوليساريو” وتضامنت مع المملكة المغربية التي تطالب بالسيادة 
الكاملـــة علـــى الصحراء الغربية كونهـــا جزءا ال يتجزأ مـــن أراضي المغرب، 
على الطرف اآلخر خسرت البوليساريو في الفترة ذاتها دعم جنوب أفريقيا 
وهي التي كانت في الماضي من أكبر الداعمين لها، ذلك بعد أن أكدت خال 
القمة األفريقية األخيرة ضرورة االحتكام لألمم المتحدة وقوانينها بعد أن 

كانت تدعم البوليساريو دون األخذ بالقوانين الدولية.
أعتقد أن الوقت اليوم حان لتقبل البوليساريو ما تقدمه المغرب من تسوية 
سياسية وهي التي تعرض عليها الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، حل 
ال يختلـــف عليـــه أي مدرك للتطورات األخيرة حيال هذا الملف أنه ســـيكون 
في صالح البوليســـاريو دون شك، فهو سيضمن لها شكا من أشكال الحكم 
تنطـــوي تحته الكثير من الصاحيات السياســـية واإلدارية، كما أنه بالتأكيد 
ســـيكون فـــي صالح المجتمع الصحـــراوي الذي يعاني من ظروف معيشـــية 
صعبـــة، حيث يعيش جزء كبير منه في مخيمات الاجئين والتي ال يتوافر 

فيها ما يطمح له الفرد العادي من مقومات للحياة الكريمة.

ودائمًا ما كانت مملكة البحرين داعمة للمملكة المغربية فيما يتعلق  «
بسيادتها على مجمل أراضيها ووحدة التراب المغربي والتي تشكل الصحراء 

الغربية جزءا ال يتجزأ منها، ذلك ما تجلى بعد صدور المرسوم الملكي من لدن 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد بفتح قنصلية 

عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون المغربية في داللة واضحة على 
اعتراف مملكة البحرين بمغربية وسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

قم للمعلم
ِه التبجيا...  يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في وصفه المعلم “ُقـْم للمعّلِم َوفِّ
كاَد المعّلُم أن يكوَن رســـوال، أعلمَت أشـــرَف أو أجلَّ من الذي... يبني وينشـــئ 
أنفــــسًا وعقوال(، وكأن الشـــاعر هنا بكلمات قليلة اختصر الكثير مما يمكن أن 
يكتب في مقاالت مطولة عن دور المعلم ورســـالته الســـامية وقيمه العليا في 
صناعـــة المســـتقبل وتربية أجيال تبنـــي أوطانها وتصنع لهـــا المجد، فإذا كان 
العلم ســـاح المســـتقبل وحصـــن األمان للنـــشء، فالغد ســـيكون أجمل بجده 
وعملـــه واجتهاده، والعمليـــة التعليمية والقائمون عليها وعلى رأســـهم المعلم 
هم ســـفينة اإلبحار لذلـــك الغد وطريقه الممهد الذي يأخـــذ بيد أبنائنا ليكملوا 
مـــا بـــدأه اآلباء ويضعـــوا بأيديهم حجر األســـاس ولتكمله مـــن بعدهم أجيال 

وأجيال.
بثـــت قنـــاة العربية خبًرا مفـــاده فوز مدرس من الهند بجائـــزة المعلم العالمية 
٢٠٢٠، حيـــث حصـــل علـــى مبلغ قدره مليـــون دوالر أميركي، وذكـــر الخبر أن 
المدرس الهندي واســـمه راجين ديســـتني تم اختياره بســـبب مســـاهمته في 
تغيير فرص الحياة لفتيات معظمهن من مجتمعات فقيرة، حيث كان الحضور 
إلى المدارس منخفًضا جًدا، إلى جانب شيوع ظاهرة زواج المراهقين، وكان 
المـــدرس قـــد انتقل إلى قريتهن وترجم الكتب الدراســـية المقررة كي تفهمها 
الفتيـــات، كما قـــدم أدوات التعليم الرقمي وصمم برنامًجـــا خاًصا لكل طالبة، 
حيث يجري حالًيا اســـتخدام نظامه الذكي في جميع أنحاء الهند، هذه نبذة 

مختصرة عن معايير الجائزة وذلك لتوضيحها للقارئ الكريم.
Var�  وفي سياق ردة فعله على نبأ فوزه بالجائزة المرموقة من قبل مؤسسة

key وشـــريكتها اليونسكو لاحتفال بهذه الطريقة الرائعة، أصر على مشاركة 
والديه في هذا الحدث التاريخي له شخصًيا ولوطنه وليوصل رسالة جميلة 

ورائعة في بر الوالدين الذي نفتقده هذه األيام مع األسف الشديد!

ليس هذا فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك كثيًرا، إذ أعلن قراره بمشاركة  «
نصف مبلغ الجائزة )٥٠٠ ألف دوالر( مع منافسيه التسعة بالتساوي! تصوروا 

يا جماعة أن شخًصا يقوم بهذه المبادرة الكريمة والشجاعة ويشارك منافسيه 
فرحة فوزه إلى الجميع، مؤكًدا أنه باإلمكان إحداث فرق لجعل هذا العالم مكاًنا 

أفضل، قمة في صفات الكرم واألخالق والمبادئ والرقي وبعيد عن األنانية وحب 
الذات الذي نعاني منه هذه األيام. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

صـــدر عـــن صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء، تعميم بشـــأن عطلـــة العيد الوطني المجيـــد، وذكرى تولي جالة 
الملك المفدى مقاليد الحكم، تعطل بموجبه جميع الوزارات واألجهزة الحكومية 
بالمملكـــة وهيئاتهـــا ومؤسســـاتها العامـــة يومـــي األربعـــاء والخميـــس الموافقين 

للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وتعـــود احتفاالت مملكـــة البحرين باألعيـــاد الوطنية، من أعيـــاد الجلوس وأعياد 
وطنيـــة إلى ذكرى تولي جالة الملك المفـــدى مقاليد الحكم بالمملكة التي نعيش 
هذه األيام االحتفاالت بها، إلى 84 عاما وبالتحديد إلى )1936(، حيث اســـتعرض 
الدكتـــور عيســـى أميـــن رئيـــس جمعيـــة التاريـــخ البحرينيـــة عـــددا مـــن الوثائـــق 
التاريخيـــة البريطانية في ندوة عقدت بمقر الجمعية )أخبار الخليج: 2/6/2012(، 
حقائق وأرقاما للفترة الزمنية )1820 � 1956(، حيث يقول: في )الرسالة/الوثيقة 
9( عبـــارة عـــن إعان موقع من المستشـــار بلجريف، “تعكس خـــاف ما يثار حول 
قلة اإلنفاق، بل على العكس تدعو إلى الصرف على االحتفال بعيد جلوس الشيخ 
حمد بن عيســـى بن علي آل خليفة، حث فيها على االحتفال ببهجة وصرف كبير 
علـــى هـــذا الحفل”، ثم يعـــرض )الرســـالة/الوثيقة 13( من المغفور له الشـــيخ حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة “يشـــكر فيها المقيم البريطاني علـــى تقديمه 10 أكياس أرز 
وزعت في احتفال عيد جلوســـه، كما أقيم احتفال كبير لما عاد الشـــيخ حمد من 

سفرته الطويلة، حيث أقيم االحتفال في دائرة البلدية”.
وفي )20/2/1942م( توفي حاكم البحرين آنذاك الشـــيخ حمد بن عيســـى بن علي 
آل خليفة الذي تولى الحكم في 1932م. وفي مساء يوم )6/4/1942م( “أقيم في 
قصـــر القضيبيـــة بالمنامة حفل لجلوس حاكـــم البحرين آنذاك المغفور له الشـــيخ 
ســـلمان بن حمد بن عيســـى بن علي آل خليفة، حيث حضر مدعوون قدر عددهم 
بين 200 –  300 شخص وحشد كبير من عامة الناس”، كما أشار إلى ذلك حسين 
إســـماعيل فـــي كتابـــه )أخبـــار البحرين فـــي القـــرن العشـــرين، 2007(. وبعد زهاء 
عقديـــن مـــن الزمان وبعد وفاة المغفور له حاكم البحرين الشـــيخ ســـلمان بن حمد 
بن عيســـى آل خليفة في )الســـاعة 9 صباح الخميس، 2/11/1961(، أقيم بعد 44 
يومًا احتفال كبير في )الســـبت، 16/12/1961( بمناسبة جلوس المغفور له الشيخ 
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رسميًا وتوليه الحكم في الباد خلفًا لوالده.

في ظهر يوم السبت )6/3/1999م( توفي أمير دولة البحرين آنذاك المغفور  «
له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والذي دفن في مقبرة الرفاع في عصر 

اليوم نفسه، و”في هذا اليوم تولى نجله األكبر جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين المفدى مقاليد الحكم، وفي )8/3/1999م( عين 

جاللة الملك المفدى نجله األكبر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة وليًا للعهد”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

االحتفاالت باألعياد الوطنية في 84 عاما

غًدا مياد الذكرى الوطنية الســـعيدة الـ ٤٩ لمملكة البحرين، والذكرى الـ ٢١ لتســـلم 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــاد المفدى حفظه هللا 
ورعاه مقاليد الحكم في الباد، وتتجسد هذه الذكرى إحياء لقيام الدولة الحديثة 
التـــي باتـــت معالمها تتســـارع نحـــو القمة عاًما بعد عـــام بفضل المضاميـــن الحديثة 
والطموحة للنهج اإلصاحي الذي وضعه جالة الملك المفدى في تعزيز المشـــاركة 
السياســـية وتأكيد الثوابت الوطنية، إذ تجســـدت في اســـتراتيجية وطنية للتنمية 
الشـــاملة انتهجتهـــا الحكومـــة الرشـــيدة وعملـــت على تعزيـــز المكتســـبات الوطنية 
وترجمتهـــا لممارســـات ومنجـــزات رائـــدة فـــي مختلف المجـــاالت وفًقـــا للتوجهات 

الملكية السامية.
إننا اليوم نشـــهد مرحلة جديدة من مســـيرة اإلصـــاح والتحديث التي تقودها 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، والتي تزدان بـــروح متفانية في 
مجال البحث والتطوير واالبتكار والنهوض بشكل متسارع لزيادة معدل النمو 
االقتصـــادي وتجـــاوز التحديـــات من أجـــل مســـتقبل مزدهر، وبما يلبي ســـقف 

الطموح الوطني لتحقيق التقدم المعهود في مختلف مجاالت العلوم والمعرفة 
وتحقيق أفضل الممارســـات العالمية ســـعًيا لترســـيخ انعكاســـاتها التنموية في 
مختلـــف المجـــاالت، لذلك فالســـجل التاريخـــي الحافل لمملكة البحرين يشـــهد 
اليـــوم لهـــذه األرض الطيبة التي تحتضن شـــعًبا طموًحا محًبـــا للخير والعطاء، 
والذي استطاع بوحدته أن يبني مجًدا وطنًيا في كل مجاالت التنمية، وتحفيز 

مشاركات الشباب في مسيرة التطوير اإليجابي.
لقـــد حققـــت مملكة البحرين العديد من المنجزات الحضاريـــة في هذا العهد الزاهر، 
وانعكست معالمها وضوًحا فيما تجسد من إنجاز عالمي رائد لتجاوز األزمة العالمية 
لجائحـــة كورونـــا بقيـــادة ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء، مـــا يجعلنا نفخـــر دوًما 
لرصيدنـــا التاريخي األصيل فـــي مختلف المجاالت. وتعتبر مناســـبة العيد الوطني 
فرصة الستحضار قصص الفخر واالعتزاز بما نشهده من عز ورخاء، وفرصة ثمينة 

نعبر خالها عن خالص الوالء واالنتماء لهذه األرض الطيبة وقيادتها الرشيدة.
ولنا في هذه الفسحة المميزة من صحيفتنا الغراء أن نشدوا مجًدا وعًزا أليقونة الخليج،  «

لما وصلت إليه البحرين من رفعة ونماء في مسيرة الخير.

د. حورية الديري

انعكاسات تنموية نحو القمة
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اليـــد  حافـــظ مدربنـــا الوطنـــي لكـــرة 
ســـيد رضا الموسوي على آمال فريقه 
النصـــر اإلماراتي بالحفـــاظ على لقب 
الرياضـــي  للموســـم  الســـيدات  دوري 

.2019/2020
 حيـــث نجـــح الموســـوي فـــي قيـــادة 
“نواعم النصر” إلى رد الدين واالعتبار 
لفريق الجزيرة وتغلـــب عليه بنتيجة 
ليؤجـــل   ،)22/29( قوامهـــا  كبيـــرة 
حســـم لقـــب بطـــات دوري كـــرة اليد 
إلـــى مبـــاراة فاصلـــة. وكان الجزيـــرة 
يحتـــاج للفـــوز أو التعـــادل لكي يتوج 
باللقـــب بعدما تصدر مرحلـــة الذهاب 
وخصوًصا أنه فاز على النصر ســـابًقا، 

إال أن األخيـــر أبى االستســـام وحقق 
الفوز ليتساوى الفريقان بعدد النقاط.
ويتكـــون دوري الســـيدات من 4 فرق، 
وتلعب بنظـــام الذهاب واإلياب “جمع 
النقاط”، ويعتبر المســـتوى الفني جيد 
جـــًدا كمـــا وصفـــه المدرب ســـيد رضا 
الموســـوي لــــ “البـــاد ســـبورت”، حيث 
يشهد مشـــاركة الاعبات المحترفات 
فـــي الفرق المشـــاركة، والذي ينعكس 

بدوره على تطور الاعبات المواطنات 
مـــن خال االحتـــكاك وكســـب الخبرة 

من خال المباريات أو التدريبات.
وأشـــار الموســـوي الذي يتولـــى قيادة 

تدريب فئتي الشـــباب والناشـــئين مع 
النصر اإلماراتي للموســـم الثاني، إلى 
بقيـــادة  كلفتـــه  قـــد  النـــادي  إدارة  أن 
فريق السيدات، وهو سعيد بما حققه 

معهـــن حتـــى اآلن، متمّنًيـــا أن تتكلـــل 
الجهود فـــي التتويـــج والحفاظ على 
اللقـــب، ومن ثم التفكير ببطولة كأس 
صاحـــب الســـمو رئيـــس الدولـــة التي 

ســـتنطلق بعـــد االنتهـــاء من مســـابقة 
الدوري وهي ضمن الموسم 2019.

 ويعتبر الموسوي من خيرة المدربين 
البحرينيين الصاعدين وله إســـهامات 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  كثيـــرة 
وتحديـــًدا فيمـــا حققتـــه المنتخبـــات 
الوطنية كالناشـــئين والشباب واألول 
الماضيـــة  بالســـنوات  إنجـــازات  مـــن 
باعتباره محلل فنـــي “الدارت فيش”، 
وأيًضا علـــى المســـتوى الخارجي من 
خال التجارب التدريبية االحترافية 
األهلـــي  كشـــباب  خاضهـــا،  التـــي 
اإلماراتـــي للرجـــال وحقـــق بمنصـــب 
المـــدرب المســـاعد كأس نائـــب رئيس 
الدولـــة، وقبل ذلك عمـــل في الكويت 

وعمان.

المــوســوي يتألق مع “نــواعم النصر” اإلمــاراتي

سيد رضا الموسوي
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اتحاد اليد - المركز اإلعالمي:

عقـــدت لجنة التســـويق واإلعام 
األول  اجتماعهـــا  اليـــد  باتحـــاد 
برئاســـة الدكتـــور خالـــد الحيدان 
االتحـــاد،  لرئيـــس  األول  النائـــب 
وذلـــك بنظـــام التواصل عـــن بعد، 
وبحضـــور أعضاء اللجنة المكونة 
مـــن زينـــب ســـوار، راشـــد العـــواد 

وحسين العصفور.
رحـــب  االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
مؤكـــدًا  باألعضـــاء،  الحيـــدان 
علـــى الـــدور المنـــاط باللجنـــة من 
الناحيتين التسويقية واإلعامية 
االتحـــاد  برامـــج  تطويـــر  فـــي 
وأنشطته، وتحقيق األهداف التي 
يسعى الى تحقيقها والتي تصب 
في مصلحة اللعبة والنهوض بها، 
مشيرًا إلى توجيهات سمو الشيخ 
خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة النائب 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى  األول 
للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية والتي تصب 
فـــي اتجـــاه العمـــل علـــى تنويـــع 
مصادر الدعـــم المادي لاتحادات 
لزيـــادة مســـاحة فـــرص التطويـــر 
وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات 

الموضوعة. 

توزيـــع  تـــم  االجتمـــاع،  وخـــال 
المهام بحيث تتولى زينب ســـوار 
التســـويقي  القســـم  مســـؤولية 
العصفـــور  وحســـين  بالجنـــة، 
مســـؤولية قســـم اإلعام، وراشد 

العواد منسقًا عامًا للجنة.
كما ناقش رئيس اللجنة آلية عمل 
اللجنة واالستماع إلى المقترحات 
ووجهات النظر من قبل األعضاء، 
الزمنيـــة  الفتـــرات  تحديـــد  وتـــم 
حـــول المهـــام الموكلـــة ومواعيد 
عقد االجتماعات الدورية، مطالبًا 
احتياجـــات  بحصـــر  األعضـــاء 
اللجنة والمتطلبات األساسية لها 
من أجـــل اســـتمرارية العمل وفق 
الخطـــط والمقترحـــات التـــي تـــم 

اعتمادها.

الحيدان: تطوير برامج اتحاد اليد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية:

يتـــرأس النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفة، وفد مملكـــة البحرين 
المشـــارك في اجتماع الجمعيـــة العمومية 
التاســـع  اآلســـيوي  األولمبـــي  للمجلـــس 
العاصمـــة  والثاثيـــن والـــذي ســـتحتضنه 
العمانيـــة مســـقط يـــوم غـــد األربعـــاء 16 
ديســـمبر الجـــاري بمشـــاركة واســـعة مـــن 

جميع الدول اآلسيوية.
محمـــد  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد  ويضـــم   
العـــام للجنـــة األولمبيـــة  النصـــف األميـــن 
البحرينية، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
اللجنـــة  إدارة  آل خليفـــة عضـــو مجلـــس 

األولمبية، عضو المكتب التنفيذي ورئيس 
لجنـــة المرأة والرياضة بالمجلس األولمبي 
دائـــرة  مديـــر  جاســـم  وفجـــر  اآلســـيوي، 
العاقات الدولية والعربية، ومريم مردانه 

رئيس قسم التضامن األولمبي.
العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع  ويتـــرأس   
الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس 
األولمبـــي اآلســـيوي، وسيشـــهد االجتماع 
تواجـــد ممثلي )45( لجنـــة أولمبية وطنية 
من قارة آسيا، منها )32( لجنة سيحضرون 
االجتمـــاع بمســـقط، و)13( لجنـــة أولمبيـــة 
ستشـــارك من خال االتصـــال المرئي، كما 
سيشـــارك عـــدد مـــن رؤســـاء االتحـــادات 

الدولية والقارية لأللعاب الرياضية.
 ومن أبرز المواضيع المدرجة على جدول 
أعمـــال الجمعيـــة العمومية البنـــد الخاص 

باستضافة األلعاب اآلسيوية 2030 والذي 
تقدمـــت لـــه مدينتـــي الدوحـــة والرياض، 
حيث ســـيتضمن االجتماع تقديم عروض 
لكا الدولتين ومن ثم عرض تقرير اللجنة 
المشـــكلة من المجلس األولمبي اآلســـيوي 
واطلعـــت  البلديـــن  بزيـــارة  قامـــت  التـــي 
والتقـــت عـــن قـــرب مـــع منظمـــي الملفين، 
ومـــن بعـــد ذلـــك ســـيتم التصويـــت وألول 
ا من قبـــل عمومية المجلس  مـــره إلكترونيًّ
األولمبـــي، واإلعان عن النتيجـــة النهائية 
وليتـــم بعـــد ذلك توقيـــع العقد مـــع الدولة 

المستضيفة ألسياد 2030م.
 كما ســـيتم خـــال االجتمـــاع تكريم نخبة 
مـــن الشـــخصيات اآلســـيوية كمـــا جـــرت 
العادة من قبل المجلس األولمبي اآلسيوي 
ومنحهـــم جائزة االســـتحقاق تقديـــًرا لهم 

وجهودهـــم  الفعالـــة  مســـاهماتهم  علـــى 
البارزة في المجال الرياضي. 

مســـقط  العمانيـــة  العاصمـــة  وستشـــهد   
للمجلـــس  التنفيـــذي  المكتـــب  اجتمـــاع 

األولمبي اآلســـيوي برئاســـة الشـــيخ أحمد 
الفهد الصباح والذي ســـيعقد يوم الثاثاء 
15 ديسمبر 2020 بمشاركة الشيخة حياة 
بنـــت عبدالعزيـــز آل خليفة عضـــو المكتب 

التنفيذي ورئيســـة لجنة المـــرأة والرياضة 
بالمجلس األولمبي اآلسيوي.

 هـــذا، وقد أنهت اللجنة األولمبية الُعمانية 
كافـــة اإلجـــراءات التحضيريـــة لاجتماع 
لـــه  المصاحبـــة  االجتماعـــات  وبرنامـــج 
علـــى  ووقفـــت  الصحفيـــة  والمؤتمـــرات 
جـــدول  وتحضيـــر  الازمـــة  الترتيبـــات 

األعمال.

مشــاركة عــدد من رؤســاء االتحــادات الدوليــة والقاريــة لأللعــاب الرياضية

خالد بن حمد يترأس وفد البحرين بالمجلس األولمبي اآلسيوي

أشــاد بتحقيق الفريق فوًزا كبيًرا على إيخيدو برباعية نظيفة

القــدم الدولــي واآلســيوي لكــرة  الدعــم لالتحــاد  مشــاريع 

ناصر بن حمد: نتائج قرطبة تدفعنا للتفاؤل للمرحلة المقبلة

البوعينين و“داتو” يتفقدان سير العمل بالمالعب الخارجية

أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنسانية وشئون الشـــباب أن النتيجة 
المتميـــزة التـــي حققهـــا فريـــق قرطبـــة 
االسباني في الدوري االسباني للدرجة 
إدارة  وتهيئـــة  دعـــم  نتيجـــة  الثانيـــة 
النـــادي للفريـــق وحرصهم علـــى تقديم 
كامل الدعم لاعبين، مشيرًا سموه إلى 
أن مجلس اإلدارة بالرئاســـة البحرينية 
تحـــرص على تهيئـــة األجـــواء المثالية 

للفريق قبل المباريات.
 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن إدارة نادي قرطبة االســـباني 
برئاســـة بحرينية داللة علـــى الكفاءات 
البحرينيـــة وتوليها المناصـــب القيادية 
فـــي مختلـــف المناصب الدوليـــة، مبينًا 
ســـموه إلى أن رئيس النـــادي البحريني 
الفريـــق  متابعـــة ودعـــم  علـــى  حـــرص 
فـــي  المطلـــوب  بالمســـتوى  للظهـــور 
المباريـــات وانعكس ذلـــك على تحقيق 

الفريـــق نتيجـــة إيجابيـــة فـــي مباراته 
أمـــام إيخيدو 2012 حيـــث فاز قرطبة 
برباعيـــة نظيفة في الدوري االســـباني 

للدرجة الثانية.
 وأشـــار سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن فريـــق قرطبـــة يســـير وفـــق 
الرؤية التي وضعها مجلس اإلدارة عبر 
تحقيـــق النتائـــج اإليجابيـــة والوصول 
إلى تحقيق األهداف المرجوة، مشـــيدًا 
ســـموه بالنتيجة المتميـــزة التي حققها 

الفريق.
 وتمنـــى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد 
والنجـــاح  التوفيـــق  كل  خليفـــة  آل 
لفريـــق قرطبـــة فـــي مباراتـــه القادمـــة 
التي ســـتجمع مع فريق الباســـيتي في 
يـــوم  إســـبانيا  ملـــك  كأس  منافســـات 
أن  ســـموه  ومتمنيـــًا  القـــادم،  األربعـــاء 
يواصـــل الفريق نتائجـــه اإليجابية في 
الـــدوري خال الجولة القادمة مع ريال 
بيتيس )ب( يوم االحد 10 يناير القادم.

االســـباني  قرطبـــة  فريـــق  واســـتطاع   
مـــن تحقيق فـــوز عريض على حســـاب 
إيخيـــدو 2012 بأربعـــة أهـــداف نظيفة 
بعـــد أن قدم الفريـــق أداء مميزا، حيث 
جـــاءت األهـــداف عن طريق ســـامويل 
سيرنا في الدقيقة 50، وسجل الاعب 
فيديريكـــو باوفـــاكاري 3 أهـــداف فـــي 
الدقائـــق 56 و65 و85، ورفـــع الفريـــق 
رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني 

بفارق 3 نقاط عن المتصدر.

تفقـــد األميـــن العـــام لاتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
“داتو ويندســـور جون” منشآت والماعب الخارجية 
التابعـــة لاتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، بحضـــور 
نائب رئيس االتحاد للشـــؤون اإلدارية والمالية علي 
البوعينين واألمين العام لاتحاد البحريني إبراهيم 

البوعينين.
جـــاء ذلـــك على هامـــش الزيـــارة التي قام بهـــا “داتو 
ويندســـور جون” لمقر االتحاد البحريني لكرة القدم، 
إذ اطلع على مختلف مرافق االتحاد من مبان إدارية 
ومنشـــآت، إضافة إلى الماعب الخارجية ومن بينها 
fifa forward الخـــاص باالســـتاد المصغـــر  مشـــروع 
المـــزروع بالنجيـــل الصناعـــي في الملعـــب الخارجي 
)4(، مـــع وجـــود منصة لكبار الشـــخصيات ومدرجات 
إلـــى مرافـــق خدميـــة متعـــددة  للجماهيـــر، إضافـــة 

تشـــمل غـــرف الاعبيـــن والحـــكام ومكاتـــب إداريـــة 
مختلفـــة، إذ أوضـــح نائـــب رئيـــس االتحاد للشـــؤون 
اإلدارية والمالية أن االســـتاد سيكون جاهًزا باكتمال 
أعمالـــه في نهاية شـــهر ديســـمبر الجـــاري. ولفت إلى 
كونـــه واحًدا من التســـهيات المختلفـــة التي قدمها 
)الفيفـــا( وتســـهم في تأمين المشـــاريع الخدمية على 

المستويات الفنية واإلدارية لاتحاد.
وتفقـــد األمين العـــام لاتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
الملعـــب الخارجـــي )3(، والذي تتم فيـــه األعمال في 
الوقت الجاري الســـتبدال النجيل الصناعي بالعشب 
الطبيعـــي، وذلـــك فـــي إطـــار برامـــج دعـــم االتحـــاد 

اآلسيوي لكرة لاتحادات األعضاء. 
باالتحـــاد  الخـــاص  بالتمويـــل  البوعينيـــن  وأشـــاد 
بالملعـــب  الخـــاص  العشـــب  الســـتبدال  اآلســـيوي 
الخارجـــي )3(، الـــذي يعد جـــزًءا من حزمة مشـــاريع 
مماثلة اســـتفاد منهـــا االتحاد البحرينـــي لكرة القدم، 
مثنًيـــا علـــى سياســـة االتحـــاد اآلســـيوي الهادفة إلى 
تقديـــم مختلـــف أشـــكال الدعم والمســـاندة لمختلف 
االتحادات الوطنية في القارة اآلسيوية. واستعرض 
أعمـــال  ســـير  التفقديـــة  الزيـــارة  خـــال  الجانبـــان 

المشروع، والمتوقع اكتماله في فبراير 2021.

تغطية - المكتب اإلعالمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي
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خالد الحيدان

سمو الشيخ ناصر بن حمد فريق قرطبة لكرة القدم

سمو الشيخ خالد بن حمد 

محمد النصف الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 

علي مجيد
حافظ على آمال 
الفريق بالحفاظ 

على لقب الدوري



حقـــق داركليـــب انتصـــاره الرابـــع بدوري 
عيســـى بن راشـــد ألندية الدرجة األولى 
للكـــرة الطائـــرة بعدمـــا هـــزم البســـيتين 
بثالثة أشواط نظيفة في المواجهة التي 
أقيمت بينهما مســـاء أمـــس االثنين على 
صالـــة عيســـى بـــن راشـــد للكـــرة الطائرة 
وذلـــك ضمن منافســـات الجولة الســـابعة 
والتي أطلق عليها االتحاد مســـمى جولة 

العيد الوطني.
داركليب أنهى األشـــواط الثالثة بنتيجة 
المواجهـــة  فـــي   ٢٥-١٧، ٢٥-١٦، ٢٥-١٥
الدولـــي  الحـــكام  طاقـــم  أدارهـــا  التـــي 
المكـــون مـــن األول جعفر خاتـــم والثاني 
أحمـــد القيـــم ليرفـــع العنيد رصيـــده إلى 
١٢ نقطـــة فـــي المركـــز الثالث مـــن أربعة 
تلقـــى  فيمـــا  وخســـارتين،  انتصـــارات 

علـــى  السادســـة  الخســـارة  البســـيتين 
التوالـــي ليتوقـــف رصيـــده عنـــد نقطـــة 

واحدة في المركز السابع.
وســـيطر داركليب على مجريـــات اللقاء 
أجنبـــي  بمحتـــرف  تســـلحه  عـــدم  رغـــم 
الهجوميـــة  الخيـــارات  تعـــدد  ظـــل  فـــي 
لديـــه، فيمـــا لم يفلح محترف البســـيتين 
الروســـي “ســـيرجي” فـــي قيـــادة فريقـــه 
لمقارعة منافسه وارتكب الفريق العديد 
مـــن األخطـــاء على مســـتوى االســـتقبال 

والهجوم.
وفي المواجهة األخرى أحرز النصر فوزه 
الثالـــث بعدمـــا تغلـــب على عالـــي بثالثة 
أشـــواط نظيفـــة ليرفع رصيده إلى تســـع 
نقاط ويحافظ على مركزه الخامس في 
سلم الترتيب، بينما تلقى عالي الخسارة 

السادســـة ليقبـــع فـــي المركـــز األخير من 
دون أي نقطة.

وانتهت األشـــواط ٢٥- ١٧، ٢٥- ١٩، ٣١-
٢٩ وادار المواجهة طاقم الحكام الدولي 
المكون من األول ســـامي سويد والثاني 

جعفر المعلم.

مباريات اليوم 

منافســـات  الثالثـــاء  اليـــوم  تســـتكمل 

الجولة الســـابعة عندما يلتقي بني جمرة 
وفـــي  مســـاء،   ٦:٠٠ الســـاعة  والنجمـــة 
مبـــاراة القمـــة األخـــرى يلتقـــي المحـــرق 
صـــدارة  علـــى   ٧:٣٠ الســـاعة  واألهلـــي 

القسم األول.
فـــي المواجهة األولى يدخـــل بني جمرة 

صاحب المركز الســـادس منتشـــيا بالفوز 
األخيـــر الـــذي حققـــه علـــى عالـــي ليرفع 
رصيـــده الـــى ٦ نقـــاط وهـــو يطمـــع فـــي 
مجـــاراة النجمـــة )٨ نقـــاط( الـــذي يحتل 

المركز الرابع.
أمـــا اللقاء الثانـــي فإنه يعتبـــر األهم ألن 

الفائـــز مـــن المحـــرق واألهلي ســـيتصدر 
ظـــل  فـــي  األول  القســـم  منافســـات 
تقاســـمهما لصـــدارة الترتيـــب ) ١٥ نقطة 
لكليهمـــا( لتنفك الشـــراكة، خصوصا وأن 
الفريقان حققا خمسة انتصارات متتالية 

من دون أي خسارة.

انتصار رابع لداركليب وثالث للنصر

مواجهة عالي والنصرانتصار مستحق لداركليب على البسيتين

جانب من االجتماع

سبورت -تصوير : )عبدالرسول الحجيري(

علي مجيد

أحمد مهدي

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

منافسات  )الــثــالثــاء(  ــيــوم  ال تفتتح 
ــــدوري زيـــن ألنــديــة  الــجــولــة الــثــالــثــة ل
بإقامة  السلة  لــكــرة  األولـــى  ــدرجــة  ال
الرفاع  فريق  يصطدم  إذ  مباراتين، 
بنظيره النجمة في تمام الساعة 5.30 
مدينة  تجمع  مباراة  وتعقبها  مساًء، 
 ،7.45 الــســاعــة  عــنــد  وســتــرة  عيسى 
بأم  اللعبة  اتــحــاد  صــالــة  على  وذلـــك 

الحصم.
الخميس  يوم  المنافسات  وتستكمل 
ــع الـــبـــحـــريـــن  ــمـ ــجـ ــاء وحــــيــــد يـ ــقــ ــ ــل ــ ب
الجولة  تختتم  أن  على  والنويدرات، 

نفسها بلقاء المحرق وسماهيج.
ــاع  ــرفـ وتـــبـــرز مـــواجـــهـــة الـ

والنجمة بشكل كبير في 
هذه الجولة عموًما، لما 
بين  مــن حــســابــات  لها 
مدربّي الفريقين جعفر 
حبيل،  ورؤوف  راشـــد 

ــيـــوم  الـ أن  ــا  ــ ــوًص ــصــ وخــ

ســيــشــهــد تــجــرع أحــدهــمــا الــخــســارة 
السماوي  المسابقة.  هــذه  في  األولــى 
يمتلك )4 نقاط( من فوزين، والنجمة 
في جعبته نقطتين من مباراة واحدة 
بالعناصر  يتمّتعان  الفريقان  بها.  فاز 
وعدم  الفوز  وهــدف  المميزة  الشابة 
اللقاء  سيجعل  لــلــخــســارة  الــتــعــرض 

مثيًرا بينهما.
ــر، يــبــحــث مدينة  ــ ــلــقــاء اآلخـ ال وفـــي 
عيسى وسترة عن نتيجة الفوز األول 
مباراتهما  للخسارة في  تعرضا  بعدما 
بالجولة األولى. لقاء هو اآلخر مرتقب 
ــة مــتــســاويــة  ــفـ ــكـ ــون الـ ــ ــ ك
الصعيد  عــلــى  بينهما 
الــمــحــلــي بــاســتــثــنــاء 
ــمــحــتــرف  وجــــــود ال
فــي صــفــوف سترة 
والــــــــذي قــــد يــصــنــع 

الفارق اليوم لفريقه.

الجولة الثالثة لدوري زين للسلة

اليـــد  لكـــرة  الوطنـــي  منتخبنـــا  يخـــوض 
تجربتـــه الوديـــة الجـــادة أمـــام المنتخب 
السادســـة  الســـاعة  تمـــام  فـــي  المصـــري 
والنصـــف من مســـاء اليـــوم الثالثاء على 
صالـــة اتحـــاد اليـــد بـــأم الحصـــم، ضمـــن 
المنتخـــب  التـــي يجريهـــا  االســـتعدادات 
اســـتعداًدا للمشـــاركة فـــي بطولـــة العالـــم 
الســـابعة والعشـــرين والتـــي ســـتقام فـــي 
الفتـــرة مـــا بين 13 - 31 ينايـــر القادم في 

جمهورية مصر العربية.
واســـتعد منتخبنا إلى المبـــاراة من خالل 
المـــدرب  بقيـــادة  المحليـــة  التدريبـــات 
اآليســـلندي جوهـــان هولـــدر وبمشـــاركة 
عليهـــا  وقـــع  التـــي  الالعبيـــن  مجموعـــة 
االختيـــار فـــي القائمة األخيرة باســـتثناء 
الخـــارج،  فـــي  المحترفيـــن  الالعبيـــن 
وخروج الالعبين أحمد المقابي وعبدهللا 
الزيمور؛ بســـبب اإلصابة التي يعاني منها 

كل منهما.
وتضـــم القائمة الالعبين: حســـين الصياد 
)الوحدة الســـعودي(، علي ميرزا )الشارقة 
)مليحـــة  الســـالطنة  االماراتـــي(، جاســـم 
االماراتـــي(، محمد عبدالحســـين، حســـن 
محفـــوظ،  كميـــل  بشـــام،  بـــالل  شـــهاب، 
محمد ميرزا، مهدي ســـعد، محمد حبيب 
حســـين  )النجمـــة(،  عيـــد  علـــي  ناصـــر، 
محفـــوظ، محمـــد علي عبدالرضا، حســـن 

الســـماهيجي، محمـــود حســـين )األهلي(، 
قاســـم الشـــويخ، أحمـــد جاســـم المقابي، 
قاسم قمبر، علي عبدالقادر )باربار(، أحمد 
جـــالل، عبـــدهللا الزيمـــور، قاســـم عقيـــل 
)الشـــباب(، عبـــدهللا علي )االتحاد( حســـن 
ميرزا، منتظر إبراهيم )التضامن(، الســـيد 
علي باســـم ناصـــر )توبلـــي(، محمد جعفر 

مدن )الدير(.
المنتخـــب  التقـــى  أن  لمنتخبنـــا   وســـبق 

المصـــري فـــي معســـكره بالقاهرة الشـــهر 
الماضي، وسيلعب المباراة الودية الثانية 
يوم الخميس المقبل في نفس التوقيت، 
التونســـي  المنتخبيـــن  يســـتقبل  فيمـــا 
والجزائـــري الشـــهر المقبـــل وقبل الســـفر 

للمشاركة المونديالية.
 من جانب آخر، وصل المنتخب المصري 
مســـاء اإلثنين بقائمة تضم 18 العًبا، هم: 
عمر الوكيـــل، أحمد نفيـــع، يحيى الديره، 
إســـالم عيســـى، ســـيف الديـــرا، محســـن 
محمود، أكرم سعد، عمر دهروج، إبراهيم 
المصـــري، كريـــم هنداوي، محمـــد العطار، 
بشـــير  مصطفـــى  حميـــد،  الرحمـــن  عبـــد 
وأحمد السيد، إضافة إلى الجهازين الفني 
واإلداري والمكون من المدرب اإلســـباني 
روبيرتـــو بارونـــدو، ومجـــدي أبوالمجـــد، 
محمد موســـى، نور الديـــر أبوزيد، فينيو 

لوسيرت وأنطونيو كارتون.

2021 ــر  مـــصـ ــي  ــ ف الـــعـــالـــم  كـــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات  اســــتــــعــــداًدا 

“أحمر اليد” يالقي منتخب “الفراعنة” ودًيا
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 منتخبنا الوطني لكرة اليد

ترأس عضو مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القـــدم رئيس لجنة 
التدريـــب والتطويـــر نائـــب رئيـــس 
لجنـــة الشـــواطئ والصـــاالت ياســـر 
الرميثـــي، اجتماع اللجنـــة المنظمة 
القـــدم  لكـــرة  المفتـــوح  للـــدوري 
الشاطئية، والذي عقد مساء األحد 

في مقر االتحاد.
 وجـــاء االجتمـــاع بهـــدف االطـــالع 
على التحضيرات النهائية النطالق 
الـــدوري المفتوح للكرة الشـــاطئية، 
والذي تقرر أن يكون يوم الخميس 
ديســـمبر   18 الموافـــق  المقبـــل 

الجاري.

 وأكد نائب رئيس لجنة الشـــواطئ 
والصـــاالت المشـــر على كـــرة القدم 
أن  الرميثـــي  ياســـر  الشـــاطئية 
االجتماع شهد استعراض الجوانب 
التنظيميـــة كافـــة المتعلقـــة بإقامة 
الـــدوري، والذي يعتبر ضمن باكورة 
أنشـــطة كرة القدم الشـــاطئية على 
مستوى المسابقات، والتي ستخدم 

شريحة كبيرة من الالعبين.
 وقـــدم مدير الدوري نـــوار المطوع 
األمـــور  عـــن  تفصيلًيـــا  عرًضـــا 
التنظيميـــة للـــدوري، باإلضافة إلى 
آلية سحب القرعة وتحديد جدول 

المباريات.

الرميثي يترأس اجتماع الكرة الشاطئية

صراع الصدارة بين 
المحرق واألهلي 
بدوري عيسى بن 

راشد اليوم

تســـتكمل الثالثـــاء منافســـات الجولـــة 
الثانيـــة لـــدوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز 
لكـــرة القدم للموســـم الرياضـــي -2020
2021، وذلـــك بإقامـــة 3 مباريـــات عنـــد 
6 مســـاًء. يلعـــب الحد مـــع األهلي على 
استاد النادي األهلي، الرفاع مع المنامة 
على اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
خليفـــة، المحرق مع البديع على اســـتاد 

مدينة خليفة الرياضية.
الحـــد  يدخـــل  األولـــى،  المبـــاراة  فـــي 
واألهلـــي بعـــد أن تعـــادال فـــي الجولـــة 
الماضيـــة، إذ تعـــادل الحـــد مـــع النجمة 
الحـــد  يقـــود  المالكيـــة.  مـــع  واألهلـــي 
المـــدرب الوطني محمد الشـــمالن الذي 
قـــاد الفريق إلـــى التتويج بلقب الدوري 
في الموسم الماضي، فيما يقود األهلي 
علـــي. وفـــي  أميـــر  البوســـني  المـــدرب 
المباراة الثانية، يسعى الرفاع والمنامة 

أيًضـــا إلـــى تحقيـــق فوزهمـــا األول في 
منافســـات الدوري، إذ إن الرفاع تعادل 
فـــي الجولة األولـــى مع المحرق ســـلبًيا 
بـــال أهـــداف، وبـــذات النتيجـــة تعـــادل 
المنامـــة مـــع البســـيتين. يقـــود الرفـــاع 
المدرب الوطني علي عاشور، والمنامة 
أمـــا  جطـــل.  هيثـــم  الســـوري  المـــدرب 
المباراة الثالثة، فإنها ســـتجمع المحرق 
مـــع البديـــع، وكالهمـــا أيًضـــا عجـــزا عن 
الفـــوز في الجولة األولـــى، حيث تعادل 
المحـــرق مـــع الرفاع، فيما خســـر البديع 
أمـــام الرفـــاع الشـــرقي. يقـــود المحرق 
باكيتـــا،  ماركـــوس  البرازيلـــي  المـــدرب 
هشـــام  الوطنـــي  المـــدرب  والبديـــع 

الماحوزي.
بالشـــك الجميع ينتظر مباريات مرتقبة 
مســـاء اليوم، خصوًصا مـــع رغبة الفرق 
وجميعها الســـتة اليوم لـــم تحقق الفوز 
في الجولة األولى، فمن يكســـب النقاط 

الثالث في المباريات الثالث؟

3 مباريات في ختام الجولة 2
الرفاع الشرقي والنجمة يتعادالن إيجابًيا بهدف

“فارس الغربية” يغرق في بحر البسيتين

الممتاز حــمــد  ــن  ب ــر  ــاص ن ــدوري  ــ ل الــثــانــيــة  ــة  ــجــول ال ــاق  ــط ان ــي  ف

أهـــــداف  6 الـــمـــالـــكـــيـــة  كــلــفــت  ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ ــاء  ــ ــطـ ــ األخـ

تعادل الرفاع الشرقي والنجمة بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت بينهما، 
مســاء اإلثنيــن علــى اســتاد مدينــة خليفــة الرياضية، ضمــن افتتاح منافســات 
الجولــة الثانيــة لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز لكــرة القــدم للموســم الرياضي 

.2020-2021

وتقاســـم الفريقان نقـــاط المواجهة؛ 
ليصـــل الرفاع الشـــرقي إلـــى النقطة 
فيمـــا  وتعـــادل،  فـــوز  مـــن  الرابعـــة 
وصـــل رصيـــد النجمة إلـــى نقطتين 
مـــن تعادلين متتاليين. وبعد شـــوط 
أول ســـلبي عجـــز فيـــه الطرفان عن 
الســـباق  النجمـــة  كان  هـــز الشـــباك، 
جونيـــور  الالعـــب  عبـــر  للتهديـــف 
فـــي الحصـــة الثانيـــة مـــن المبـــاراة 
وبالتحديـــد عند الدقيقـــة )73(، قبل 

ســـريًعا  الشـــرقاويون  رد  يأتـــي  أن 
عبـــر هـــدف لالعـــب الدولـــي محمـــد 
الرميحـــي عنـــد الدقيقـــة )76(، فـــي 
المحـــاوالت  باقـــي  تثمـــر  لـــم  حيـــن 
عـــن أي جديـــد؛ لتنتهـــي المواجهـــة 
المبـــاراة  أدار  اإليجابـــي.  بالتعـــادل 
الطاقم التحكيمي المكون من حكم 
الســـاحة إســـماعيل حبيـــب، وعاونه 
غـــازي،  ومحمـــد  شـــاهين  نـــواف 

والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

فريـــق  الغربيـــة”  “فـــارس  غـــرق 
البســـيتين  بحـــر  فـــي  المالكيـــة 
بعدما تلقى هزيمة ثقيلة قوامها 
)1/6( فـــي المباراة التـــي أقيمت 
مســـاء اإلثنين على اســـتاد نادي 
المحرق لحســـاب الجولة الثانية 
مـــن دوري ناصر بن حمد الممتاز 

لكرة القدم.
كل  البســـيتين  أهـــداف  وأحـــرز 
من، إبراهيـــم مصطفى “هدفين” 
بالدقيقتيـــن )36 و42(، جونتانـــا 
 )58( الشـــيخ  عبدالعزيـــز   ،)52(
وســـلطان منصـــور “هدفين” )69 
و80(، فيما سجل هدف المالكية 
العبـــه عيســـى البـــري مـــن ركلـــة 
جزاء )33(. وبذلك أصبح رصيد 
البســـيتين )4 نقـــاط( فيمـــا تلقى 
المالكية الخسارة األولى وتجمد 
رصيده عند نقطة واحدة. عودة 

لمجريات المباراة، بداية سريعة 
وقوية من كال الفريقين، وتمكن 
الطرفـــان مـــن تهديـــد المرمييـــن 
إال أن صحـــوة حارســـّي المالكية 

يوســـف حبيب والبسيتين أحمد 
مرماهمـــا  جعلـــت  عبدالرســـول 
نظيفين، إلى أن تحصل المالكية 
الذي أضاع كرتين محققتين من 

أقـــدام فيكتور علـــى ركلة جزاء 
انبـــرى لها عيســـى البـــري ويحرز 
هدف التقدم )33(. لم يهنأ األخير 
بالهـــدف كـــون البســـيتين أحـــرز 
هـــدف التعديـــل بأقـــدام المدافع 
المتقـــدم إبراهيم مصطفى )36(، 
أضـــاف  الشـــوط  انتهـــاء  وقبـــل 
التقـــدم  هـــدف  نفســـه  الالعـــب 

لفريقه والثاني له )42(.
دخـــل  الثانـــي،  الشـــوط  وفـــي 
بخـــالف  منتشـــًيا  البســـيتين 
المالكية الـــذي هبط أداؤه ووقع 
 4 فـــي أخطـــاء دفاعيـــة كلفتـــه 
أهداف، حيث أضاف البســـيتين 
الهـــدف الثالـــث بأقـــدام جونتانا 
)52(، عبدالعزيـــز الشـــيخ أضاف 
منصـــور  ســـلطان   ،)58( الرابـــع 
وأعـــادة   )69( الخامـــس  أضـــاف 

الكرة بالهدف السادس )80(.
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من لقاء الرفاع الشرقي والنجمة

أحمد مهدي

علي مجيد

لقاء البسيتين والمالكية



يجب أن تتسم بالجدية في التعامل مع المهام 
المطلوبة.

احترم وقت العمل وال تهدره في الفضفضة.

يجب أن تتوقف عن التدخين وتمارس التمارين 
الرياضية.

ال تستسلم للكسل والخمول أو تفرط في تناول 
األطعمة الدسمة.

يجب أن تعمل خالل الفترة المقبلة على إصالح 
ما أفسدته.

عليك إيجاد الحلول التي تساعد على نجاح 
مشروعك.

ال تجادل األطباء واستمع لنصائحهم جيدا 
لمصلحتك.

اجبر نفسك على ممارسة التمارين الرياضية 
باستمرار.

تتفوق على نفسك في مجال عملك، وتكتسب 
خبرة بسهولة.

نظامك الغذائي السيئ يجعلك عرضة ألمراض 
المعدة.

لقد كنت مخلًصا ومجتهًدا في الفترة الماضية، 
استمر.

قم بالتسجيل في بعض األنشطة الترفيهية 
المحببة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أيــام قليلــة وينتهى النجم صــاح عبدالله من تصوير 
دوره في أحداث مسلســل “هجمة مرتدة”، إذ يجسد 
والد النجم أحمد عز بطل العمل ويعتبر من األعمال 
المتوقع لها المنافســة بقوة بموســم دراما رمضان 

2021، خصوصــا أنه يضــم مجموعة كبيــرة من نجوم 
الصــف األول، فضا عن تناوله لقصــة حقيقية من واقع 

ملفات المخابرات المصرية، والمسلســل مــن تأليف باهر دويدار، وإخراج 
أحمد عاء الديب.

تجســد الفنانة هنا شــيحة دور امرأة متزوجة وحامل 
تتعــرض للعنف الجســدي من زوجها خــال أحداث 
فيلــم “النهاردة يوم جميل”، الذي تســتأنف تصويره 
األيام المقبلة، ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، 

نجاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس ســعيد، 
انتصــار، وعدد آخــر من الفنانيــن، وهو ســيناريو وحوار 

وإخــراج نيفين شــلبي ودينا الســقا، ومهندس الديكور محمــد المعتصم، 
ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة المابس منى الزرقاني.

تبــدأ الفنانــة ريهام عبــد الغفور تحضيرات شــخصيتها 
فيلــم “ليلة عيد” بطولة النجمة يســرا، لبــدء التصوير 
األيــام المقبلة، الذي تــدور أحداثه حول 6 بطات، ولكل 
بطلــة حكاية مختلفة تدور حول ليلــة العيد. ويناقش 

قهر المرأة في المتجمع، ومن إخراج ســامح عبد العزيز، 
والفيلم مــن بطولة غادة عادل وســميحة أيوب وصابرين 

وســيد رجب ومحمد لطفــي. والفيلم يتحدث عن قهر المــرأة عموما، وتدور 
أحداثه في يوم واحد.

ليلة العيدالنهاردة يوم جميلهجمة مرتدة
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من البرامج الجميلة التي طالما انتظرها الشباب البحريني المهتم 
بالســـينما خصوصـــا األفـــام القصيرة، برنامـــج “أفـــام البحرين”، 
الـــذي يعـــرض على تلفزيون البحرين في تمام الســـاعة الخامســـة 
والنصف مســـاء، ويعاد يوم األحد في تمام الساعة الثانية عشرة 
والنصـــف صباحا. ويهتم البرنامج بالشـــباب البحريني المبدع في 

ميـــدان الســـينما عبر اســـتضافتهم والتحدث معهم في مختلف شـــؤون صناعة 
األفام وطموحاتهم والعراقيل التي تعترض طريقهم، وهذا البرنامج يحســـب 
لتلفزيون البحرين إذ لم يسبق وان قدم برنامجا عن السينما بالمعنى المتعارف 
عليـــه، وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود صناعـــة ســـينمائية حقيقيـــة مجتمعاتنا 
الخليجيـــة عمومـــا، إال أن مثـــل هـــذه البرامج تعتبـــر إضافة كبيـــرة لدعم إنتاج 

األفام القصيرة وتسليط الضوء على المبدعين وتعريف المشاهد بأفامهم.

“أفالم البحرين”.. إضافة كبيرة للمبدعين

15 ديسمبر

 1993
رئيس وزراء المملكة المتحدة 

جون ميجور ورئيس وزراء 
أيرلندا الشمالية ألبرت رينولدز 
يصدران ما عرف باسم “إعان 

داوننغ ستريت” الذي يعترف 
بحق سكان أيرلندا الشمالية في 

تقرير المصير.

 1256
هوالكو خان يستولي على معقل الحشاشين في ألموت ويدمر قلعتهم.

 1467
شتيفان الكبير يهزم ملك المجر كورفينوس، الذي أصيب 3 مرات في معركة بايا.

 1612
عالم الفلك سيمون ماريوس يتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خال المنظار ألول مرة.

 1791
بدء الدراسة في أول مدرسة للقانون أو كلية الحقوق في الواليات المتحدة وذلك في جامعة بنسلفانيا.

 1794
 الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي.

محرر مسافات 

ذكرت تقارير أن إحدى 
المنظمات الخيرية التي 

يمتلكها الممثل الهندي 
شاروخان قامت بالتبرع 

بـ 500 جرعة من عقار 
ريمديسيفير لعاج 

المصابين بفيروس كورونا.

tariq_albahhar

الصايغ ينجز فيلًما قصيًرا عن الفنان القدير عبداهلل وليد

الفنانيـــن  حيـــاة  توثيـــق  فـــي  كالعـــادة 
أحمـــد  القديـــر  الفنـــان  قـــام  وتاريخهـــم، 
الصايـــغ بعمـــل فيلم قصير مدتـــه 3 دقائق 
مـــن إعـــداده وإخراجه عـــن الفنـــان الكبير 
عبدهللا وليد، تضمن شـــهادات رفقاء دربه 

وأصدقائه من الفنانين.
وفـــي مســـتهل الفيلـــم تحـــدث وليـــد عـــن 
نشأته فيقول اسمي الكامل عبدهللا حجي 
وليد طحنون، مـــن مواليد فريج الفاضل، 
ويســـتذكر بعـــض المواقـــف التـــي حصلت 
لـــه في مختلـــف البروفات والمســـرحيات، 
كما انـــه يعتبر الفنـــان المخضـــرم إبراهيم 
الغانـــم هو صديق عمره وصديق الطفولة، 
حيـــث كانا معـــا منـــذ المرحلـــة االبتدائية، 
وكذلـــك تحدث عـــن مســـرحيات األطفال 
التي قدمها مع مسرح أوال وغيره. وختم 
حديثه بالشـــكر إلى كل اخوانه في مسرح 
أوال وعلى رأسهم الفنان علي الشيراوي. 
ثم يستعرض الفيلم شهادات رفقاء دربه، 
فتقول الفنانة ســـلوى بخيـــت: إن عبدهللا 
وليـــد لـــم يتغير منـــذ أن عرفته فـــي بداية 
الســـبعينات، وبدورة قال الفنان والمخرج 
إن  العريفـــي:  خليفـــة  الكبيـــر  المســـرحي 
معرفـــة النـــاس بالفنـــان عبـــدهللا وليد من 

خـــال األعمال التلفزيونية أو المســـرحية 
بقيـــت معرفة قويـــة ثابتة لم تتغيـــر أبدا، 
ال فـــي األداء والقـــوة وال فـــي الخلـــق. أما 
الفنانة ماجدة ســـلطان فتحدثت عن أحد 
المشـــاهد التـــي جمعتهـــا بالفنـــان عبـــدهللا 
قـــام  إذ  “البراحـــة”،  فـــي مســـرحية  وليـــد 
بدور شـــخصية مناحـــي، فيما أكـــد الفنان 
عبـــدهللا ملك على ضرورة االســـتفادة من 
تاريخ هذا الفنان القدير، الذي يعتبر قدوة 
للجميـــع، فـــي التزامـــه وأخاقـــه وطيبته 

وتضحياته وعفويته.

أكد الفنان القدير أحمد مبارك في تصريح خاص لـ “الباد” أنه متشوق جدا 
لعرض الجزء الثاني من المسلسل الفانتازي التراثي “حكايات ابن الحداد”، 
بعـــد النجاح الذي حققه المسلســـل في جزئـــه األول العام الماضي، موضحا 
أن أســـباب نجاح العمل هو وجود عـــدد كبير من الفنانين البحرينيين وهذا 
ما كنا تفتقده في األعمال المحلية. وأردف مبارك أنه سيظهر في المسلسل 

بشخصية جديدة كليا وعلى أمل أن يتقبلها المشاهد. 
 “حكايـــات ابـــن الحداد” من فكـــرة وتأليف المنتج وصاحب مؤسســـة حوار 
لإلنتـــاج الفنـــي احمـــد الكوهجي وإخراج ابنه يوســـف الكوهجـــي، وتمثيل 
مجوعـــة كبيـــرة من النجوم، منهم: فاطمة عبدالرحيم، أبرار ســـبت، جمعان 
الرويعي، نجم مساعد، خليل الرميثي، حسن محمد، محمد ياسين، ابتسام 
عبدهللا، ابراهيم البنكي، نورة البلوشـــي، أمير دسمال، احمد عيسى، يحيى 

عبد الرسول وماجدة سلطان.

تقيـــم جمعية كلنا نقرأ معرضها الســـنوي 
الثانـــي بعنـــوان “من وحي كتـــاب”، الذي 
الهيئـــة  مـــن احتفـــاالت  ســـيكون جـــزًءا 
البحرينية للثقافة واآلثار باليوم الوطني 
البحريني “ما نامت المنامة” في 25 و26 
من الشهر الجاري، والتي ستقام في بهو 

المتحف الوطني.
موضـــوع  يكـــون  أن  الجمعيـــة  وقـــررت 
معرضهـــم لهـــذه الســـنة محلـــي ولكن مع 
نكهـــه دوليـــة. وتتمحـــور فكـــرة المعرض 
لهـــذا العام حـــول قصة قصيـــرة للروائي 
البحريني الشهير محمد عبد الملك قصة 

“موت صاحب العربة”.
يذكر أن قصة “موت مالك العربة” ُنشرت 
ألول مرة في العام 1972 ضمن مجموعة 

قصصية. وقد كانت بمثابة تذكر الكاتب 
محمـــد عبد الملك لطفولته، إذ كان يلعب 
هـــو وأقرانـــه بعربـــة جارهـــم، الـــذي كان 
يعمل كحمالي للبضائع باألجرة في سوق 
المنامـــة القديـــم. ولـــم ينـــس كاتبنـــا عبد 
الملـــك صديقـــه، صاحـــب هـــذه العربة، و 
قرر أن يخلد ذكراه بعد أن أوجعه حادث 

وفاته، إذ إن القصة القصيرة تدور حول 
هذا الموقف، موقف اكتشاف أهل الحي 

لموت الحمالي، صاحب العربة. 
لقد كان صاحب العربة مهما جدا للكاتب 
محمد عبد الملك، بسبب ممارسته ألبوته 

لـــه ولألطفـــال الحـــي بعـــد فقـــدان البنـــه 
الوحيـــد، ويعتبر المعرض وســـيلة لشـــكر 
الكاتب الكبير محمد عبد الملك على رفع 
األفق الثقافـــي البحريني ولتذكر ماضي 

بحريني لم ُينَس أبًدا.

فكـــرة المعـــرض عـــن قصـــة مـــوت صاحـــب العربـــة لمحمـــد عبدالملـــك
ــرض “مــــن وحــــي كـــتـــاب” لــــ “كــلــنــا نــقــرأ” ــعـ مـ
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أحمد مبارك في شخصية جديدة كلًيا



قامت زيـــن البحرين، برعاية وتقديم 
خدمة اإلنترنت للمدرســـين والطالب 
المصغـــرة،  كانـــو  دينـــا  فـــي مدرســـة 
التي ُتعد أول مدرســـة في مستشفى 
بالمملكة تتولى دعـــم تعليم األطفال 
المرضـــى. ومـــن شـــأن هـــذه الرعايـــة 
أن توفـــر اتصـــاًل أفضـــل باإلنترنـــت 
وضمـــان  واألطفـــال  للمعلميـــن 
استمتاعهم بتجربة تعليمية مستمرة 

ومتواصلة. 
وتؤكـــد هـــذه الرعايـــة علـــى حـــرص 
زيـــن البحريـــن والتزامهـــا المتواصل 
بمســـؤولياتها الجتماعيـــة وجهودها 
نحـــو تعزيـــز التعليـــم خـــالل جائحـــة 
الشـــركة  وركـــزت   .19  - كوفيـــد 
باســـتمرار علـــى المبـــادرات المتعلقة 
بالتعليم والتدريب كجزء من أهداف 
التنمية المســـتدامة التي تساهم في 
إحداث فارق حقيقي بالمملكة ســـعًيا 

منها لالنتقال إلـــى اقتصاد قائم على 
المعرفة. 

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي 
إلدارة التصال المؤسســـي وعالقات 
البحريـــن،  زيـــن  فـــي  المســـتثمرين 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة 
“خالل هـــذه األوقات غير المســـبوقة 
والتحـــول المتزايـــد إلى عالـــم رقمي 
بالكامـــل، فـــإن أولئـــك غيـــر القادرين 
عـــن  ســـيتخلفون  التصـــال  علـــى 

الركـــب، ولذلـــك فمـــن المهـــم تواصل 
الجميـــع باإلنترنـــت، لســـيما الطالب 
والمعلميـــن. وكجـــزء مـــن مبادراتنـــا 
المجتمعيـــة، فإننـــا نتطلـــع إلـــى خلق 
فرص تعليميـــة للجميع، ومن ثم فإن 
هـــذه الرعايـــة مهمـــة بالنســـبة لنا ألن 
التصال باإلنترنت ســـيتيح للمعلمين 
المصغـــرة  كانـــو  دينـــا  مدرســـة  فـــي 
فرصـــة مواصلة تعليـــم طالبهم دون 

أي عائق”.

أعلنـــت شـــركة بتلكو عن إطـــالق برنامج 
“مصعـــد النجـــاح” التدريبـــي بالتعاون مع 
مؤسســـة “إنجاز البحريـــن” ومركز برينك 
بـــالي”. وتمـــت مراســـم  وشـــركة “كليفـــر 
توقيـــع مذكرة التفاهـــم افتراضًيا بتاريخ 
2 ديســـمبر بحضـــور مدير عـــام التواصل 
المؤسســـي والمســـؤولية الجتماعية في 
شـــركة بتلكـــو الشـــيخ بـــدر بـــن راشـــد آل 
خليفـــة، المديـــر التنفيـــذي فـــي مؤسســـة 
“إنجاز البحرين”، هناء ســـرواني، الرئيس 
التنفيذي لشـــؤون التنمية لشـــركة برينك 
الشـــرق  برينـــك  لشـــركة  العـــام  والمديـــر 
والعضـــو  داوود،  أبـــو  ياســـين  األوســـط، 
لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس 
“كليفر بالي”، الشـــيخة لطيفة بنت محمد 

آل خليفة.
و تـــّم اإلعـــالن بـــأن البرنامـــج التدريبـــي 
مدته 4 ســـنوات ويهدف بشـــكل أساسي 
إلى دعم الشـــباب البحريني والخريجين 

الُجـــدد من خالل تطويـــر مهاراتهم ورفع 
مستوى جاهزيتهم للحياة العملية ما بعد 
التخرج بما يتناسب مع احتياجات سوق 
العمـــل ومتطلبات المؤسســـات وأصحاب 
األعمال. سيسهم البرنامج أيًضا بالتركيز 
علـــى صقـــل مهـــارات هـــؤلء الطلبـــة في 

مجال ريادة األعمال وانترنت األشياء. 

وقـــال مديـــر عـــام التواصـــل المؤسســـي 
بتلكـــو،  لـــدى  الجتماعيـــة  والمســـؤولية 
الشـــيخ بدر بن راشـــد آل خليفة “إنه لمن 
دواعي ســـرورنا أن نطلق برنامج “مصعد 
النجـــاح” التدريبـــي للشـــباب، الـــذي ُيقام 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن 

ومركز برينك وشركة كليفر بالي”.

عبــر رعايــة وتقديم اإلنترنت لمدرســة دينا كانــو المصغرة ــي ــن ــري ــح ــب ــاب ال ــ ــب ــ ــش ــ ــر مـــــهـــــارات ال لـــتـــطـــويـ
“زين” تساهم في تعزيز التعليم خالل “كورونا” “بتلكو” تطلق برنامج “مصعد النجاح”

“ديار المحرق” ترعى المتسابق البحريني بـ “رالي داكار”
أعلنـــت “ديـــار المحـــرق”، عـــن رعايتهـــا 
الذهبيـــة للمتســـابق البحريني ســـلمان 
محمـــد، المشـــارك في النســـخة 43 من 
رالـــي داكار الدولي وذلـــك للعام الثاني 
فـــي  ســـينطلق  التوالـــي، حيـــث  علـــى 
مدينـــة جـــدة بالســـعودية اعتبـــاًرا مـــن 

تاريخ 3 وحتى 15 يناير 2021.
وقـــد أقيمـــت مراســـم توقيـــع اتفاقيـــة 
المحـــرق”،  “ديـــار  مقـــر  فـــي  الرعايـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن  كل  بحضـــور 
لشـــركة “ديار المحرق” أحمـــد العمادي، 
وراشـــد عبداللطيف الزياني أمين السر 
العـــام بالتحـــاد البحرينـــي للســـيارات، 
وأسامة الليث رئيس اللجنة اإلعالمية 
للســـيارات  البحرينـــي  بالتحـــاد 
والُمتســـابق ســـلمان محمد، إلى جانب 
عـــدد مـــن المســـؤولين واإلدارييـــن من 

كال الجانبين. 

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  و 
“ديـــار المحـــرق” أحمد العمادي “يســـرنا 
أن نعلـــن عـــن كوننـــا الراعـــي الذهبـــي 
فـــي  المشـــارك  البحرينـــي  للمتســـابق 
رالـــي داكار وذلـــك للعـــام الثانـــي علـــى 
التوالي. ونحن فخورون باإلنجاز الذي 
حققه المتســـابق ســـلمان محمد، حيث 
سيشارك في السباق إلى جانب الفريق 
السترالي الهولندي هذا العام. كما نود 
أن نؤكد التزامنا بالمســـؤولية الوطنية 
التـــي نســـعى مـــن خاللهـــا لرفـــع رايـــة 
الوطن وإعالئها فـــي مختلف المحافل 

قيـــادة ودعـــم  الدوليـــة وذلـــك تحـــت 
ممثـــل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلى للشـــباب والرياضة سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب 

األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة؛ مما يســـاهم في دعم جهود 
المملكـــة الراميـــة إلـــى تحقيـــق التطور 

والنمو على كافة األصعدة”.
ومن جانبه، قال أمين الســـر العام لدى 
التحـــاد البحرينـــي للســـيارات، راشـــد 
عبداللطيـــف الزيانـــي “إنـــه لمن دواعي 
ســـرورنا أن نتعـــاون مـــرة أخـــرى مـــع 
شركة “ديار المحرق” للعام الثاني على 
التوالـــي، والتي تســـعى جاهـــدة لدعم 
القطاع الرياضـــي بالبحرين – وخاصة 
تحظـــى  التـــي   – الســـيارات  رياضـــة 
بشـــعبية كبيـــرة بين أوســـاط الشـــباب، 
ضمـــن  الســـباقات  هـــذه  تأتـــي  حيـــث 
مبـــادرات التحاد البحريني للســـيارات 
وتنفيًذا إلستراتيجية اللجنة األولمبية 
سياســـات  مـــع  وتماشـــًيا  البحرينيـــة 

المجلس األعلى للشباب والرياضة”.
بينمـــا أعرب رئيـــس اللجنـــة اإلعالمية 
بالتحـــاد البحريني للســـيارات أســـامة 
المبـــادرة،  بهـــذه  عـــن ســـعادته  الليـــث 

وقـــال “بالنيابـــة عـــن التحـــاد، أود أن 
ُأعـــرب عـــن خالـــص امتنانـــي لشـــركة 
“ديـــار المحـــرق” على رعاية المتســـابق 
داكار  رالـــي  فـــي  المشـــارك  البحرينـــي 
الدولـــي للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي، 
وهو مـــا يؤكـــد التزامهـــا الُمطلق بدعم 
وتشجيع الطاقات الشـــبابية، وتسليط 
الضـــوء علـــى رياضـــة الســـيارات التي 
تشـــهد تطوًرا كبيًرا ولفًتا ســـواء على 
الصعيـــد المحلـــي أو اإلقليمـــي بفضـــل 
الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  وقيـــادة  رؤيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضةســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
لرئيـــس  األول  والنائـــب  خليفـــة،  آل 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة”.

سينطلق في 
مدينة جدة اعتباًرا 
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للتواصل: 17111509

تشــارك stc البحريــن، كــراٍع بالتيني في المنتــدى العربي لتقنية 
أمــس  افتراضيــًا  والــذي عقــد  المعلومــات واالتصــاالت 2020، 
االثنيــن 14 ديســمبر، تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة هيئــة 

تنظيم االتصاالت، مريم جمعان. 

البحريـــن   stc واســـتعرضت 
مجموعتها المتطورة من حلول 
األمن الســـيبراني الخاصة بــــها 
والتي تتميز بمرونتها وسهولة 
اســـتخدامها، كمـــا أنهـــا صممت 
لتالئـــم احتياجـــات العديد من 
وتوفـــر  المختلفـــة.  القطاعـــات 
هذه الحلول التي يتولى إدارتها 
خبـــراٌء  وصيانتهـــا  ومراقبتهـــا 
مختصـــون مـــن stc البحريـــن، 
الحمايـــة األمنيـــة طـــوال أيـــام 
األســـبوع وعلـــى مدار الســـاعة 
األعمال.  للشـــركات وأصحـــاب 
أيضـــًا  الشـــركة  واســـتعرضت 
تقنياتهـــا فائقة الســـرعة للجيل 
الذكيـــة  وتقنياتهـــا  الخامـــس 
زة بإنترنت األشـــياء التي  المعزَّ
ينصب تركيزها على السيارات 

المتصلة باإلنترنت. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي في  
بانبيلـــه،  نـــزار  البحريـــن،   stc
“نحـــن فخـــورون بكوننـــا أحـــد 
الســـتراتيجيين  الرعـــاة 
لتقنيـــة  للمنتدى العربـــي 
والتصالت 2020.  المعلومات 
حيـــث أن هذه المنصة تكشـــف 
عن آخـــر التطـــورات في قطاع 
والتصالت  المعلومـــات  تقنية 
الباحثيـــن  مـــن  نخبـــة  مـــع 
المجـــال.  هـــذا  فـــي  والخبـــراء 
كمـــا تأتـــي مشـــاركتنا فـــي هذا 
المنتـــدى من خالل اســـتعراض 
ومنتجاتنـــا  خدماتنـــا  ألحـــدث 
مـــن  فيهـــا  بمـــا  التكنولوجيـــة 
للمشاركين  خدمات التصالت 
من صناع السياسات وأصحاب 
معـــًا  نعمـــل  لكـــي  المصلحـــة 

لالرتقاء بهذا القطاع”.

“stc” الراعي البالتيني لمنتدى “تقنية المعلومات”

بالتعــاون مع “إن جي إن” العالمية ألنظمة المعلومات المتكاملة

“بنفت” تعزز أمن وخصوصية مستخدمي خدماتها

كشفت “بنفت”، الشركة الرائدة في مجال المعامالت 
الماليـــة اإللكترونيـــة علـــى مســـتوى المنطقـــة، عـــن 
نقلـــة نوعيـــة فـــي مجـــال تعزيـــز أمـــن وخصوصيـــة 
مســـتخدمي خدماتهـــا مـــن تجـــار التجزئـــة واألفراد 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك مـــن خالل الســـتفادة 
مـــن الحلـــول التقنيـــة المتقدمة لشـــركة “إن جي إن” 
العالمية ألنظمـــة المعلومات المتكاملـــة والتي تتخذ 

من البحرين مقًرا رئيسًيا لها.
وحرصت كل من “بنفت” و”إن جي إن” على تضمين 
اتفاقيـــة التعاون بينهما بعًدا اســـتراتيجًيا من خالل 
التعـــاون المشـــترك فـــي مجـــال البحـــث والتطويـــر 
والســـتخدام األمثـــل آلليـــات الـــذكاء الصطناعـــي 
وتحليـــل البيانـــات الكبيرة فـــي تطويـــر إدارة األمن 
الســـيبراني فـــي المعامـــالت الماليـــة ودعـــم التحول 
اإللكتروني، كركائز أساســـية في الرؤية القتصادية 

2030 لمملكة البحرين.
وعلـــى هامش توقيع اتفاقية التعـــاون، قال الرئيس 
التنفيـــذي لـــــ “بنفـــت”، عبدالواحد الجناحي “يجســـد 
تعاوننـــا الجديـــد مـــع شـــركة “إن جـــي إن” العالميـــة 
التزامنـــا المســـتمر بتوفيـــر تجربـــة آمنـــة مســـتدامة 
لجميع المســـتخدمين، حيث يشكل هذا األمر ركيزة 
أساســـية في ريادة الخدمات المالية الرقمية، خاصة 
مـــع النمـــو الغيـــر مســـبوق الذي شـــهدناه مؤخـــًرا في 
اســـتخدام خدمات “بنفـــت” في التحويـــالت المالية 
وعمليات الدفع الرقمي من خالل تطبيق “بنفت بي” 

وغيره من القنوات التي توفرها الشركة”.
وأضـــاف الجناحـــي “نحـــن حريصـــون علـــى تعزيـــز 
تعاوننا مع الشـــركات التـــي تتمتع بخبرات عالية في 
مجـــال األمن الســـيبراني، حيث يدعم ذلـــك جهودنا 
لتلبيـــة احتياجـــات وتطلعـــات جميع المســـتخدمين 
ومنحهم أفضل تجربة عند إنجاز معامالتهم المالية. 
كما إننا ندرك بأن النمو الكبير في اســـتخدام قنوات 
المســـتخدمين  يشـــعر  أن  يتطلـــب  الرقميـــة  الدفـــع 
باألمـــان أثنـــاء اجـــراء معامالتهـــم، وأن يتأكدوا من 
حمايـــة بياناتهـــم وموثوقيـــة تواصلهم مـــع “بنفت”. 
ومن شـــأن ذلك أيًضا أن يســـاعدنا على المضي قدًما 
فـــي تعزيـــز التجربة ضمن قطـــاع الخدمـــات المالية 
النمـــو  البحريـــن ودعـــم مســـاعي  فـــي  اإللكترونيـــة 
القتصـــادي الوطنـــي ورفع مســـتويات الرفاهية في 

المجتمع”.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “بنفت” حرص الشركة الدائم 
على رصـــد تجارب العمالء ومواقفهم وســـلوكياتهم 

مـــن أجـــل تقديم الخدمات لهم بشـــكل فّعـــال وآمن. 
وأوضـــح أنـــه بالتوازي مع تبني أحـــدث حلول األمن 
اإللكتروني، ستواصل الشـــركة مساعيها في تثقيف 
المســـتخدمين وتعزيـــز أمـــن مدفوعاتهـــم الرقميـــة 
وثقتهـــم بجميـــع الخدمـــات المقدمـــة، مشـــدًدا فـــي 
هـــذا الجانب علـــى أهمية الوعي لدى المســـتخدمين 
والحـــرص علـــى اتخـــاذ كافـــة الحتياطـــات الالزمة 
لحفـــظ بياناتهم من الختـــراق لزيادة ضمان تمتعهم 

بخدمات تتسم بالموثوقية العالية واألمان”.
مـــن جانبه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “إن جي 
إن”، يعقوب العوضي، أن الشـــركة ستعمل على جعل 
التعـــاون مع “بنفت” مثال يحتـــذى في مجال تقديم 
حلـــول األمن اإللكتروني للمدفوعـــات الرقمية، لفتا 
إلى أن فريق العمل لدى “إن جي إن” الذي يضم نخبة 
من الخبرات المحلية والدولية في مختلف مجالت 
األمـــن الرقمـــي والســـيبراني سيســـخر كل إمكانياته 
مـــن أجـــل ضمـــان حصـــول “بنفـــت” ومتعامليها على 
أعلى درجـــات األمن اإللكتروني على مدار الســـاعة، 

والوقاية من التهديدات الحالية والمستقبلية.
واعتبـــر العوضـــي أن توفيـــر أحـــدث وأفضـــل حلول 
األمـــن اإللكترونـــي يمثـــل جزءا أساســـيا مـــن عملية 
تطويـــر المنتجـــات التقنيـــة علـــى اختـــالف أنواعهـــا 
فـــي مختلـــف القطاعات، وبشـــكل خاص فـــي قطاع 
التعامالت المالية الرقمية نظرا لستخدامها من قبل 
عدد كبير ومتزايد من األشـــخاص والمؤسسات  من 
جهـــة، وألن هذا القطاع مســـتهدف أساســـي من قبل 

القراصنة اإللكترونيين من جهة أخرى.
واختتـــم الرئيـــس التنفيذي لـ “إن جـــي إن” تصريحه 
بالقـــول “إن تعاوننا مع شـــركة بحرينية رائدة بحجم 
)بنفت( يعزز من مكانتنا كشـــريك أساسي في عملية 
التحـــول الرقمي الذي تشـــهده مملكة البحرين وبناء 
اقتصـــاد المعرفـــة فـــي إطـــار رؤيـــة المملكـــة 2030، 
معتمديـــن فـــي ذلك على أســـاس قوي مـــن الخبرات 
المتراكمة والعمل الجماعي وثقافة راســـخة تســـتند 
تجـــاه جميـــع  الكاملـــة  والمســـؤولية  النزاهـــة  علـــى 

المتعاملين”.
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الجناحي والعوضي خالل توقيع االتفاقية

حلول تقنية متقدمة 
لضمان واستدامة 
المعامالت المالية 

اإللكترونية

تعاون مشترك في 
االستخدام األمثل 

للذكاء االصطناعي 
وتحليل البيانات
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لوحة لفنان مجهول تحول صاحب عقار إلى مليونير
تسببت لوحة رسمها فنان مجهول على 
جــدار أحد العقارات فــي بريطانيا، في 

تحويل صاحب العقار إلى مليونير.
ونقــل موقــع “بــي بــي ســي” عــن نيــك 
مايكن صاحب العقار الواقع في إحدى 
ضواحي بريســتول أنه اســتيقظ ليجد 
قيمــة  ارتفــاع  عــن  تتحــدث  الصحــف 

منزله إلى 5 ماليين جنيه إسترليني.
فــي  الســبب  أن  إلــى  مايكــن  وأشــار 
الحديــث عــن ارتفــاع ســعر منزلــه هــو 
مجهــول  لرســام  عليــه  لوحــة،  ظهــور 

يحمل اسم “بانسكي”.
ســيدة  تصــور  التــي  اللوحــة  وتحمــل 
مســنة انحنــى ظهرها من الكبــر ترتدي 

غطاء رأس، عنوان “أتشو !!”.
وهــي  العجــوز  تظهــر  اللوحــة  وفــي 
تعطــس، األمر الذي يتســبب في تطاير 

طقم أسنانها في الهواء.
وحــازت الصورة على إعجــاب مليوني 
شــخص فــي موقــع “إنســتغرام” خــالل 

فترة قصيرة.
ونقل الموقع عن صاحب المنزل أنه لن 
يتراجع عن بيعه للعقار، نافيا ما ذكرته 
المعــروض  العقــار  ســحبه  عــن  تقاريــر 

للبيع من األسواق.
البيــع  عمليــة  جمــد  أنــه  ماكيــن  وبيــن 
يوميــن فقــط بعــد ظهــور اللوحــة علــى 

جانب العقار يوم الخميس الماضي.
وأكــد أنــه لــن يرفــع ســعر العقــار، علــى 
الرغــم من أن الصحف المحلية توقعت 
بســبب  كبيــر  بشــكل  ســعره  ارتفــاع 

اللوحة.
وأوضــح أنه بــات مهتمــا بالحفاظ على 

العمل الفني الذي صار يزين عقاره.

أعلنــت مســابقة “تي ســي كاندلر” عن 
اختيــار فنانــة عربيــة وحيــدة ضمــن 
العالــم  100 وجــه فــي  قائمــة أجمــل 

لعام 2020.
للمســابقة  الرســمي  للحســاب  ووفقــا 
اختيــرت  “إنســتغرام”،  موقــع  علــى 
صبــري،  ياســمين  المصريــة  الممثلــة 
فــي  100 وجــه  أجمــل  قائمــة  ضمــن 

العالم لهذا العام.
وتعتبــر صبــري، هــي الفنانــة العربيــة 
الوحيــدة الموجــودة هــذا العام ضمن 
قائمــة أفضــل 100 وجــه فــي العالــم، 
نجــوم  مــن  العشــرات  والتــي ضمــت 
هوليوود وبوليــوود ونجوم الرياضة، 
وملــكات جمال عدد مــن الدول حول 

العالم.

ياسمين صبري ضمن 
فــي واقعــة كشــفت عــن تاريــخ دمــوي، اكتشــف علمــاء آثــار 119 جمجمــة بشــرية أجمل 100 وجه في العالم

مرصوصــة بشــكل متالصــق ومكونــة مــا يشــبه البــرج، تعــود لحضــارة األزتيــك فــي 
المكســيك. ويأتي اكتشــاف “برج الجماجم” الجديد، بعد أن كان العلماء قد اكتشفوا 
فــي وقــت ســابق قرابــة 500 جمجمــة فــي نفــس الموقــع، وفقــا للمعهــد الوطنــي 
لألنثروبولوجــي والتاريــخ في المكســيك. وعثر العلماء علــى البرج في منطقة نائية 
قــرب ميكســيكو ســيتي، ويمثــل عرفا “مرعبا” مارســه زعمــاء األزتيــك، وهو تجميع 
جماجم األشخاص الذين يتم التضحية بهم بطريقة استعراضية بحيث تظل باقية 
للذكرى. ووفقا للعلماء، فإن الجماجم تعود إلى ما بين العامين 1486 و1502، وعثر 

عليها فيما كان يعرف باسم مدينة تينوختيتالن.

كشــفت تقارير أن مجوهرات ذهبية وفضية وحليا وبقايا ذهب بدأت تنجرف على 
شاطئ قرية صيد فنزويلية صغيرة على مدار أشهر عدة.

وكان يولمــان الريــس أول مــن عثــر علــى كنز على الشــاطئ في جواكا في ســبتمبر، 
عندما وجد ميدالية ذهبية عليها صورة لمريم العذراء.

وقــال الريــس، 25 ســنة، لصحيفــة نيويورك تايمز “بــدأت أرتجف، بكيــت من الفرح. 
كانــت المــرة األولــى التــي يحدث فيها شــيء خاص لــي”. ومنذ ذلك الحين، اســتعاد 
“عشــرات القروييــن” أشــياء - معظمهــا خواتــم ذهبيــة - من الشــاطئ، وباع الســكان 

المحليون كنوزهم مقابل ما يصل إلى 1500 دوالر للقطعة - ما يعد نعمة للقرية.
ومن غير المعروف من أين جاء الكنز، لكن الصحيفة تشــير إلى أن اللغز نما كمزيج 

من الفولكلور وأساطير قراصنة الكاريبي وعادات عيد الميالد.

“برج الجماجم”.. اكتشاف جديد لعرف مرعب

كنز غامض ينجرف على شاطئ فنزويلي

البلدية الجنوبية تتزين باإلنارة الليلية وأكبر علم مضيء يعلو شارع 16 ديسمبر / تصوير خليل ابراهيم

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن  تونســي  دبلوماســي  يتمكــن  لــم 
الــزواج مــن ســيدة إيطالية بعــد فترة 
مــن إعــالن خطبتهمــا، لســبب “خــارج 

عن المألوف”.
الســابق  التونســي  القنصــل  وقــال 
إن  ســلطانة:  بــن  نصــر  ميالنــو،  فــي 
السلطات التونســية رفضت الموافقة 
على زواجه من ســيدة إيطالية بعدما 
نظــم االثنــان حفــل الخطوبة؛ بســبب 
بنــد خــاص بالدبلوماســيين. لكنه أكد 
أن وزارة الخارجيــة “ال تلتــزم دومــا 

بتنفيذ هذا البند”.
حســابه  علــى  ســلطانة  بــن  وكتــب 
بموقع “فيســبوك”: “رفضوا الترخيص 
لــي بالــزواج مــن المواطنــة اإليطاليــة 
روســانا، بعد تنظيمنــا حفل الخطوبة، 
للســلك  األســاس  القانــون  ألن 
الدبلوماســي يمنع الزواج من أجانب، 
مــن  للعديــد  ســابقا  الترخيــص  رغــم 

الزمالء”.

أطلقت روســيا بنجاح، أمس االثنين، 
صاروخهــا من الجيل الجديد “أنغارا”، 
وهــو أول صــاروخ تطــوره البــالد منذ 
 6 بعــد  الســوفيتي،  االتحــاد  ســقوط 

سنوات تقريبا من تجربة سابقة.
لصــاروخ  الوحيــد  اإلطــالق  ويعــود 
ثقيــل مــن طــراز “أنغــارا” ســابقا إلــى 
2014، لكــن مــن ذاك  نهايــة ديســمبر 
حصلــت تأخيــرات عدة فــي البرنامج 
صواريــخ  اســتبدال  إلــى  الرامــي 
تعــود  التــي  المتقادمــة  “بروتــون” 

تقنيتها إلى ستينات القرن الماضي.
وأقلــع الصــاروخ، أمــس، فــي الوقــت 
بليسيتســك  قاعــدة  مــن  المحــدد 

العسكرية في شمال روسيا.
والصــاروخ الذي انطلــق، االثنين، كان 
مقــررا إطالقه أساســا فــي الثالث من 
نوفمبر، في موعد أرجئ مرات عدة.

تونس.. القانون 
يكسر قلب 
دبلوماسي

روسيا تطلق 
“الصاروخ الثقيل” 

للفضاء
)كامينيــا  األقنعــة  متجــر  يشــتري 
أومــوت( وجــوه األشــخاص ليصنــع 
أقنعة مشــابهة لها، يصل سعر بعضها 

إلى أكثر من 700 يورو.
وتقــوم مالكة متجــر لألقنعة كامينيا 
أوموتي، في طوكيو عاصمة اليابان، 

بصنع أقنعة فريدة من نوعها.
األولــي  النمــوذج  أن  كلهــا  والفكــرة 
هــو وجــوه أنــاس حقيقييــن. يمكــن 

“بيــع وجهــه”، وســيتم  ألي شــخص 
مســحه ضوئًيــا، ثــم يتــم عمــل قناع 
باســتخدام الطباعــة ثالثيــة األبعــاد 

للبيع.
ويقــع متجر “أوكاورا” في أحد أقدم 
شــوارع التســوق فــي وســط مدينــة 
طوكيــو. وتبيــع مــن 200 إلــى 300 
نوع قناع لكل ذوق ولون. كل واحد 

منهم يعتبر عمال فنيا.

اليابان.. شراء وجوه لصناعة أقنعة للبيع

الطفلة فاطمة علي الَمرضي مرتدية “ثوب النشل” استعداًدا لالحتفال بالعيد الوطني
ووفًقا لشوهي أوكاوار “حسًنا، اعتقدت أنني يجب أن أحاول بيع وشراء وجوه األشخاص منذ بداية 
عملي. سيكون من الممتع أن يكون لديك متجر أقنعة، إذ يشتري الناس ويبيعون الوجوه”. وأكد 

أنه يبلغ إجمالي سعر التجزئة للقناع في متجره حوالي )775 يورو(.

أن”  أن  “ســي  شــبكة  ذكــرت 
فــي  الســلطات  أن  األميركيــة 
أوقفــت  فيغــاس  الس  مدينــة 
الحبــس  إلــى  واقتادتــه  رجــال 
االحتياطــي بعدمــا صعــد علــى 
أالســكا  لشــركة  طائــرة  جنــاح 
الس  مطــار  فــي  إيرالينــز 

فيغاس.
وقالــت الشــركة فــي بيــان “إن 
الرحلــة كانــت تســتعد لإلقــالع 
مــن مطــار مــاكاران الدولي في 
بورتالنــد  إلــى  فيغــاس  الس 
شــيئا  الطيــار  الحــظ  عندمــا 
غريبا، وهو شــخص قــادم نحو 

الطائرة”.

وســارع الطيــار إلى إبــالغ برج 
المقابلــة بالحادثــة الغربية، ولم 
تتمكــن الســلطات مــن اعتقــال 
علــى  صعــد  عندمــا  إال  الرجــل 

جناح الطائرة.
عــن  قفــز  قــد  الرجــل  وكان 
بالمطــار  المحيــط  الســياج 
إحــدى  نحــو  طريقــه  وواصــل 
الطائرات. ووثق فيديو التقطه 
أحد الركاب الرجل جالًســا على 

جناح الطائرة النفاثة.
الرجــل  فيديــو  مقطــع  ويظهــر 
أن  قبــل  الجنــاح  علــى  يمشــي 
يجلــس عليه، وفي وقت الحق 

اعتقلته الشرطة نظرا لفعلته.

اعتقال رجل صعد “فوق جناح الطائرة”

شــهد موقــع “يوتيــوب” وخدمــة 
ميــل”  “جــي  اإللكترونــي  البريــد 
عطال فنيا مفاجئا، أمس االثنين، 
مــا أدى إلــى توقفهمــا تمامــا لدى 
جميع المســتخدمين حول العالم 

تقريبا.
وحســب مواقــع متخصصــة فــي 

األخبــار التقنيــة، فإن الموقع والخدمة التابعيــن لـ “غوغل” تعطال منذ منتصف النهار 
بتوقيــت غرينتــش تقريبــا. وقال 54 % ممن واجهوا مشــاكل في “يوتيوب” إنهم لم 
يتمكنوا من تصفح الموقع، فيما أشــار 42 % منهم إلى عدم قدرتهم على مشــاهدة 

مقاطع الفيديو، وفشل 2 % في الولوج إلى حساباتهم.
وبالنســبة لـ”جي ميل”، أوضح 75 % من المســتخدمين أنهم لم يســتطيعوا الدخول 
إلــى البريــد، فيمــا فشــل 15 % مــن الوصول إلــى الموقع، وقال 8 % إنهــم ال يتلقون 

الرسائل. ولم يعلق عمالق التكنولوجيا بعد على العطل.

عطل عالمي يضرب “يوتيوب” و “جي ميل” الفجر:  
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