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الرؤية المتوارثة لنظام الحكم: خدمة الوطن والشعب واجب وشرف
جاللـة الملــك يهنــئ سمــو ولــي العهــد بتحمــل أمانــة مسؤوليــة رئاســة مجلــس الــوزراء

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، رســـالة من ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ا على كتاب التهنئة  سلمان بن حمد آل خليفة، ردًّ
الـــذي أرســـله جاللة الملك لســـموه. وأعرب ســـمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرسالة عن 
بالغ الفخر واالمتنان لما حمله كتاب جاللة الملك 
المفـــدى من تكليٍف ســـاٍم لتحقيق مـــا يصبو إليه 
جاللتـــه من عـــّزٍة ورفعٍة وازدهـــاٍر للوطن وجميع 

أبنائه المخلصين. وفيما يلي نص الرسالة:
 ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالـــد العزيـــز 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين حفظه هللا ورعاه
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تحيـــة اإلخـــالص والـــوالء لجاللتكـــم أّيدكـــم هللا 
وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر.

  لقد تلقينا ببالغ الفخر وعظيم االمتنان ما حمله 
كتـــاب جاللتكم من تكليٍف ســـاٍم وزيادٍة للشـــرف 
العظيـــم بحمل أمانة المســـؤولية بأن أســـتمر في 
ا مخلًصا لكم، أســـتلهم منكم صواب  كنفكم جنديًّ

الـــرؤى وأنهل من حكمتكم منهاج العمل، لتحقيق 
مـــا تصبـــون إليـــه جاللتكـــم فـــي حاضـــر األيـــام 
وقادمهـــا، من عزٍة ورفعٍة وازدهاٍر للوطن وجميع 
لتحقيـــق  دوًمـــا  المتطلعيـــن  المخلصيـــن،  أبنائـــه 
أفـــق وأهداف مســـيرتكم التنموية الشـــاملة التي 
أرســـيتم بهـــا دعائم النهضـــة ومنطلقاتهـــا لوطننا 
الغالـــي. وإننـــي أدرك جزل المهمات بالســـير على 
خطاكـــم وخطى آبائنا وأجدادنـــا التي جعلت من 

المسؤولية أمانًة، وخدمة الوطن واجًبا وشرًفا.
 سيدي صاحب الجاللة حفظكم هللا ورعاكم،،،

لقـــد جعلتم تقـــوى هللا والذود عن الوطن والعمل 

المخلص لصالحـــه، ومحبة الناس والحرص على 
خدمتهم بعدٍل ومســـاواة، وحب التحدي وعشق 
اإلنجـــاز في كل المهمات وأمـــام كافة التحديات، 
وخدمة القضايا العربية واإلســـالمية واإلنسانية، 
الضـــوَء األول وعقيـــدة العمل الوطنـــي المخلص 
التي لن نحيد عنها وســـنجعلها غرًســـا طّيًبا بإذن 

هللا وتوفيقه ألجيالنا القادمة.
سيدي صاحب الجاللة أّيدكم هللا،،،

أعاهدكم بمواصلة البذل والعطاء تحت قيادتكم 
لتحقيـــق رؤاكـــم الســـديدة التي ســـتمّكن لمملكة 
البحريـــن اإلنجـــازات الشـــامخة، لتكـــون امتداًدا 

لمســـيرتكم المباركة الزاخرة بالتقدم في ميادين 
التطور الحضاري التنموي المستدام.

ا   نســـأل هللا المولى العلي القدير أن يحفظكم عزًّ
وذخًرا وفخًرا وسنًدا للوطن الغالي ولكل األسرة 

البحرينية الواحدة، إنه سميع مجيب الدعاء.
 ودمتـــم ســـيدي بحفـــظ هللا ورعايتـــه موفقيـــن 

سالمين،،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

نهجنـا خدمـة النـاس بسواسيـة... ونعشـق اإلنجـاز والتحـدي
جـاللــة الـمـلـــك يـتـلـقـــى شـكـــر سـمــــو ولــــي العـهــــد رئـيــــس مجـلــــس الــــوزراء

المنامة- بنا

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، كتاب تهنئـــة موجه إلى ولي العهـــد نائب القائد 
األعلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، أعرب فيه جاللتـــه عن تهانيه 
لســـموه بتحمـــل أمانـــة المســـؤولية وأعبائهـــا كولـــي للعهـــد 
ورئيـــس لمجلـــس الـــوزراء، مشـــيًدا جاللتـــه فيه بمـــا يقوم 
به ســـموه من عمـــل وجهـــد دؤوب لخدمة مملكـــة البحرين 

وشعبها الوفي. وفيما يلي نصه..
ابننـــا العزيـــز صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى رئيس مجلس 

الوزراء حفظه هللا ورعاه..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يسرنا أن نبعث إليك بتحية وتهنئة، ملؤها المحبة والرضى، 
واالعتـــزاز بـــك وبمـــا تبذله من عمـــل وجهـــد دؤوب لخدمة 
مملكة البحرين وشعبها الوفي، وأمتنا العربية واإلسالمية.

ونحن نحتفل باألعياد الوطنية المجيدة يســـعدنا أن نبعث 
إليـــك بهـــذا الكتاب، لنهنئـــك وأنت تحمل أمانة المســـؤولية 
وأعبائهـــا، كولـــّي لعهدنا ورئيًســـا لمجلس الوزراء، تســـتلهم 

الرؤية منه، في قادم األيام أسلوب ومنهج عمل.
ولقـــد كانت هذه الرؤيـــة المتوارثة لنظام الحكـــم، نتوارثها 
من جيل إلى جيل، وقد ســـار آباؤنا وأجدادنا من قبل على 
هذا النهج، واستقر في وجدانهم وضمائرهم، أّن المسؤولية 

أمانة، وأن خدمة الوطن والشعب واجب وشرف.
إننا على ثقة بأنك ستسير على نهج آبائك وأجدادك ملتزًما 
بحـــب الوطـــن واالنتماء إليه والتفاني فـــي العمل المخلص 
الجاد، والعزيمة، وقوة اإلرادة واالسترشـــاد بالخلق السمح 
الكريم المســـتند إلى تقـــوى هللا، ومحبة النـــاس، والحرص 

على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم.
إننا سعيدون وفخورون بما أنت عليه اليوم بفضل 

مـــن هللا وبمـــا أنجـــزت مـــن عمل مخلـــص إلعالء 
شـــأن البحريـــن وشـــعبها الكريـــم، وإننـــا على ثقة 
بما ســـتكون عليه إن شـــاء هللا في المستقبل، بما 

تحمله من طموح وفكر متجدد تقود به مرحلة 
جديدة في مسار التطور الحضاري والتنموي 

لمملكـــة البحرين، وســـتجد منا بإذن هللا كل 
الدعم والمؤازرة والنصيحة.

ونحـــن إذ نهنئـــك فـــي كتابنـــا هـــذا وفي 
مجلـــس  لرئاســـة  مســـؤوليتك  بدايـــة 
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  نســـأل  الـــوزراء 
يحفظكـــم ويرعاكـــم ويوفقكـــم، لخدمة 

البحريـــن وشـــعبها الوفـــي، وأن يحقق 
هللا فيـــك األمل والرجـــاء لنا، ولكل 

األســـرة البحرينية الواحدة، كما 
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  أدعـــو 
يعينـــك على النهـــوض بأمانة 
المســـؤولية، وخدمة شـــعبنا 
العزيـــز  ووطننـــا  الوفـــي 
وأمتنا العربية واإلســـالمية 

واإلنســـانية جمعاء. والسالم 
عليكم ورحمة هللا وبركاته.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين



األربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى األولى 1442 - العدد 024453



  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
16 صفحة - 210 فلوس

كن آمًنا
����� ال�قا�

األمتار المتبقية
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الخــطـر موجود

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  ثمـــن 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
التوجيهـــات  التقديـــر،  وبخالـــص 
الملكيـــة الســـامية بتعويـــض الجهات 
البحـــارة  البحريـــن  بمملكـــة  المعنيـــة 
جـــراء  المتضرريـــن،  البحرينييـــن 
اإلجـــراءات المتخـــذة مـــن الســـلطات 
مجلـــس  بقـــرار  مشـــيدا  القطريـــة، 
االعتيـــادي  اجتماعـــه  فـــي  الـــوزراء 
األســـبوعي برئاســـة صاحـــب الســـمو 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، بمباشـــرة الجهـــات المعنيـــة 

حصر األضرار وصرف التعويضات.
وأضـــاف أنـــه تنفيـــذا لقـــرار مجلـــس 
الـــوزراء، تمـــت المباشـــرة باســـتقبال 
البحـــارة المتضرريـــن في قيـــادة خفر 
الســـواحل لالســـتماع إلـــى افاداتهـــم 
وحصـــر األضـــرار التـــي تعرضـــوا لها، 
في إطار التنسيق التخاذ اإلجراءات 

الالزمة لتعويضهم.

وزير الداخلية: استقبال البحارة لحصر األضرار
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 عبر الخط
الساخن

بجميع فروع الحواج و عبر الخط الساخن
من 23 ديسمبر إلي 2 يناير

من 10 صباح� حتى 10 مساًء

ً 9:00
2020 22

كان عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، في مقدمة مودعي عاهل 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية صاحـــب الجاللـــة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، لدى مغادرته 
قاعدة الصخير الجوية امس بعد زيارة للمملكة، 
األردنيـــة  المملكـــة  عهـــد  ولـــي  خاللهـــا  رافقـــه 
الهاشمية صاحب السمو الملكي األمير الحسين 
بـــن عبـــدهللا الثانـــي، وصاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير هاشم بن عبدهللا الثاني، إذ أجرى جاللته 
مباحثـــات مـــع جاللـــة الملـــك تناولـــت العالقات 
األخويـــة الوطيـــدة ومســـتجدات األوضاع على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

جاللة الملك يودع العاهل األردني

جاللة الملك في مقدمة مودعي جاللة العاهل األردني لدى مغادرته البالد 

المنامة - بنا

“^” تطلق مبادرات رقمية 
... تطوير المحتوى الورقي

)20( )06(
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أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 

على الثقة الملكية السامية بتعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء

داعين هللا العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي في تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى 

حفظه هللا ورعاه لما فيه خير مملكة البحرين ومواطنيها الكرام 

رئيــس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميــع موظفــي
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khcbonline.com مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي 

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى 

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 

 على الثقة الملكية السامية بتعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء
داعين اهلل العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي في تحقيق رؤية جاللة 

الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه لما فيه خير مملكة البحرين ومواطنيها الكرام.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع منتسبي المصرف الخليجي التجاري
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  كان 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي مقدمـــة مودعي 
عاهل المملكة األردنية الهاشمية 
صاحـــب الجالـــة الملـــك عبدهللا 
الثاني ابن الحسين، لدى مغادرته 
قاعدة الصخير الجوية امس بعد 
زيارة للمملكة، رافقه خالها ولي 
عهـــد المملكة األردنية الهاشـــمية 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
الثانـــي،  عبـــدهللا  بـــن  الحســـين 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
إذ  الثانـــي،  عبـــدهللا  بـــن  هاشـــم 
أجرى جالته مباحثات مع جالة 
الملك تناولـــت العاقات األخوية 
الوطيـــدة ومســـتجدات األوضاع 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 

والدولية.
كمـــا كان في الـــوداع ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وممثـــل جالة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب مستشـــار األمن الوطني 
رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، والنائـــب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، ووزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد 
الخارجيـــة  ووزيـــر  خليفـــة،  آل 
وســـفير  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية لدى 

مملكة البحرين رامي العدوان.

المنامة - بنا

جاللة الملك في مقدمة مودعي العاهل األردني
ــدات األوضــــــاع ــجـ ــتـ ــسـ ــدة ومـ ــ ــي ــ ــوط ــ ــات ال ــ ــاق ــ ــع ــ ــد زيــــــــارة تـــنـــاولـــت ال ــعـ بـ
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الشيخ خليفة بن أحمد

الشيخ خالد بن أحمد
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء من رئيس الحرس الوطني 
الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، عبر فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهذه 

الثقة الملكية السامية.
ســـائالً هللا عـــز وجـــل أن يديم على 
ســـموه نعمة الصحـــة والعافية وأن 
يمد سمو ولي العهد بعونه وتوفيقه 
االنجـــازات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
والتقـــدم واالزدهار والرخاء لمملكة 

البحريـــن تحـــت القيـــادة الحكيمـــة 
المباركـــة  النهضـــة  مســـيرة  لراعـــي 

صاحب الجاللة الملك.

تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ســـموه  تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة 
رئاسة مجلس الوزراء من القائد 
العام لقوة دفاع البحرين المشير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفة، عبـــر فيها عن خالص 
التهاني والتبريـــكات بهذه الثقة 
الملكيـــة الســـامية، داعيًا هللا عز 
وجل أن يوفق ســـموه لمواصلة 
خطى التطوير و النماء ، وتعزيز 
القيـــادة  ظـــل  فـــي  المكتســـبات 

الجاللـــة  لصاحـــب  الحكيمـــة 
الملك.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء مـــن وزير 
الديـــوان الملكـــي الشـــيخ خالـــد بن 
أحمـــد آل خليفـــة، عّبـــر فيهـــا عـــن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهذه 
الثقة الملكية الســـامية، مشـــيًدا بما 
حبـــا هللا ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء مـــن علـــم ودرايـــة وخبرة، 
والتـــي ســـتكون لســـموه خيـــر عون 

أهـــل  تطلعـــات  لتحقيـــق  وســـند 
البحرين الكريم في العيش الكريم.

رئيس الحرس الوطني: أمدك اهلل بالعون

القائد العام: مواصلة النماء

وزير الديوان الملكي: سموه يتمتع بالدراية
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سمو الشيخ محمد بن عيسى

سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ محمد بن مبارك

الشيخ خالد بن عبدالله

مزيد من األمن واالزدهار

سمو الشيخ محمد بن مبارك: 
رفاهية الشعب

 خالد بن عبداهلل: 
أتشرف بالعمل مع سموه

ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء يتلقـــى تهنئـــة ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفـــة

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء 
مـــن  نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن خليفة آل 

خليفة.
واعـــرب فيهـــا ســـموه عـــن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة 
الملكيـــة الســـامية، داعيـــًا المولـــى 
خطـــى  يكلـــل  أن  القديـــر  العلـــي 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 

بالنجاح والســـداد ، وأن يمد سموه 
بعونـــه وتوفيقـــه لخدمـــة مملكـــة 
البحرين لتحقيق المزيد من األمن 
واالســـتقرار واالزدهـــار فـــي ظـــل 
القيادة الحكيمـــة لصاحب الجاللة 

الملك.

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــة 
ســـموه رئاســـة مجلـــس الـــوزراء 
من نائـــب رئيس مجلس الوزراء 

ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبارك 
آل خليفـــة، عبـــر فيها عن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات بهذه الثقة 
ســـمو  ونـــوه  الســـامية،  الملكيـــة 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
خليفـــة فـــي برقيتـــه بمـــا يقـــوم 

بـــه ســـمو ولـــي العهـــد مـــن جهـــد 
وقيادة حكيمة شهد بها الجميع، 
متمنيًا لســـموه التوفيق والسداد 
لمواصلـــة العمـــل لمـــا فيـــه خيـــر 
شـــأنه  ورفعـــة  وعزتـــه  الوطـــن 

ورفاهية شعبه الكريم.

تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
رئاســـة  ســـموه  تولـــي  بمناســـبة 
تهنئـــة  برقيـــة  الـــوزراء،  مجلـــس 
مـــن نائب رئيس مجلـــس الوزراء 

الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة.
وعبـــر فيهـــا عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة الملكية 
الســـامية، مؤكـــدا تشـــرفه بالعمل 
مـــع ســـموه حفظـــه هللا لمـــا فيـــه 
مواصلة تطويـــر العمل الحكومي 

والذي يشهد بقيادة سموه نقالت 
نوعيـــة وتجديدا ملموســـا بفضل 
البحريـــن،  لفريـــق  قيـــادة ســـموه 
مؤكـــدا أن هـــذه الخطـــوات تلقى 
كل الدعـــم والمباركـــة مـــن جاللة 

الملك.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة- بنا
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الشـــخصي  الممثـــل  مـــن  الـــوزراء 
المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
االعلى للبيئة ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفة ، عبـــر فيها عن 
أســـمى التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 

الثقة الملكية السامية.
واعرب عن خالص التمنيات لســـمو 
والســـداد  بالتوفيـــق  العهـــد  ولـــي 
فـــي مهامـــه ومســـؤولياته الوطنية 
المواطنيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق 

وأهـــداف المســـيرة التنمويـــة وفـــق 
الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 لمملكـــة 

البحرين.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء مـــن ســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، عبـــر فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهذه 
الثقـــة الملكية الســـامية، معربًا فيها 
عن تمنياته لســـمو ولي العهد رئيس 

الوزراء بالتوفيق والسداد.

عبداهلل بن حمد: تحقيق تطلعات مواطنينا

خليفة بن حمد يبارك

 رئيسة “األعلى للمرأة”: 
خير من يتولى المسؤولية

ناصر بن حمد: سمو ولي 
العهد أهل للمهمات

 خالد بن حمد: 
توفير الحياة الكريمة

تلقى ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفة، بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة 
مجلس الـــوزراء، برقية تهنئـــة من قرينة 
جاللـــة الملـــك رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، أعربت 
فيهـــا عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
أوالهـــا  التـــي  الســـامية  الملكيـــة  بالثقـــة 
عاهل البالد لســـموه، مشـــيدة حفظها هللا 

بالســـعي المخلـــص والعطـــاء الالمحـــدود 
لســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
لتعزيز نهضة الوطن وإثراء نمائه،والسير 
علـــى نهـــج أصيل ، خـــط دربه قـــادة کرام 
قامـــت على رؤيتهم أركان الدولة المدنية 
الحديثة التي يحمي ويرســـخ مكتسباتها 
قائد مســـيرة الخيـــر والرخاء عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة برؤيتـــه المتجـــددة والرحبـــة 
التي يعمل بكل جد واجتهاد ســـموه على 
أن تكـــون واقعـــا معاشـــأ ألهـــل البحريـــن 

الكرام،ورفعة بالدنا العزيزة.
وأعربـــت ســـموها عـــن ثقتهـــا بـــأن ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، خير 
مـــن يتولى هذه المســـؤولية المهمة بعون 
شـــرف  يقتضيـــه  مـــا  مـــن هللا وبحســـب 
خدمة الوطن وتلبيـــة نداء الواجب الذي 
كان ســـموه ومـــازال عليـــه، وفـــي مقدمة 
الغالـــي  ركبـــه، مقدمـــا فـــي ســـبيل ذلـــك 
والنفيس،وعاقدًا عزم التطوير والتجديد 
لـــكل مـــا يســـمو بالوطـــن ويســـاند مليكه 
المفدى ويرتقي بشـــؤون شـــعب البحرين 

أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــة   ، الوفـــي 
يحفظ ســـموه وأن يسدد خطاه بالتوفيق 
هـــذه  علـــى حمـــل  يعينـــه  والنجـــاح وأن 

المسؤولية. 

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــة 
ســـموه رئاســـة مجلـــس الـــوزراء 

مـــن ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة، عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات بهذه الثقة 

فـــي  مؤكـــًدا  الســـامية،  الملكيـــة 
برقيته أن ســـمو ولـــي العهد أهل 
لهذه المهمات، ســـائاًل المولى عز 
وجل لســـمو ولي العهـــد التوفيق 

والسداد.

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
تهنئـــة  برقيـــة  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 
بمناســـبة تولي ســـموه رئاسة مجلس 
لرئيـــس  االول  النائـــب  مـــن  الـــوزراء 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
رئيـــس اللجنـــة االولمبيـــة البحرينيـــة  

آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، عبر فيها عـــن خالص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 

السامية.
واشـــار ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد 
آل خليفـــة الـــى أن نيـــل ســـموه للثقة 
الملكية، تأتي تقديرًا للجهود المتميزة 

التي يبذلها ســـموه للدفع بعجلة النمو 
بالوطـــن  االرتقـــاء  نحـــو  والتطويـــر 
وتوفير الحياة الكريمة التي ينشـــدها 
المواطن البحرينـــي على هذه االرض 
الطيبـــة، ســـائالً هللا العلـــي القديـــر أن 
يحفظـــه ســـموه حفظـــه هللا ويرعـــاه 

ويسدد على دروب الخير خطاه.

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة- بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء من ســـمو الشـــيخ ســـلطان 
بـــن حمـــد آل خليفة ، عبـــر فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهذه 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية، داعيًا هللا 
عـــز وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد 

على طريق الخير خطاه.

سلطان بن حمد يهنئ بالثقة الملكية

سمو الشيخ سلطان بن حمد

سمو الشيخ خليفة بن حمد
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المنامة- بنا

المنامة - بنا

 المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
بـــن حمـــد آل خليفـــة،  ســـلمان 
برقيـــة تهنئـــة  بمناســـبة تولـــي 
سموه رئاســـة مجلس الوزراء، 
الديـــوان  شـــؤون  وزيـــر  مـــن 
الملكـــي ســـمو الشـــيخ علي بن 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفة، 
عبـــر فيها عـــن خالـــص التهاني 
والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
عـــن  فيهـــا  معربـــًا  الســـامية، 
تمنياته لسمو ولي العهد رئيس 

هللا  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
بالتوفيق والسداد.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
بمناســـبة تولي ســـموه رئاسة مجلس 
الوزراء، برقية تهنئة من وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، عبر فيها عن خالص 
الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكية الســـامية، ســـائال العلي القدير 
أن يحفظ سموه ويوفقه ويسدد على 

طريق الخير خطاه.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة بمناســـبة 
تولي ســـموه رئاسة مجلس الوزراء من  
األميـــن العـــام للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة الشيخ سلمان بن إبراهيم بن 
حمـــد آل خليفـــة، عبـــر فيها عـــن خالص 
التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
خطـــا  يســـدد  أن  هللا  ســـائال  الســـامية، 
ســـموه، وأن يوفقه لما فيه خير المملكة 

وشعبها.

سمو الشيخ علي بن عيسى يهنئ

وزير المالية يهنئ

سلمان بن إبراهيم: سدد اهلل خطاه

وزير الداخلية: سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء متفاٍن في أداء الواجب

وزير الخارجية: رؤية ثاقبة

وزير اإلعالم: يحمل األمل الواعد

رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقية تهنئـــة وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة بمناســـبة تولي ســـموه رئاسة 

مجلس الوزراء، عّبر فيها عن خالص 
الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
بجهـــود  مشـــيًدا  الســـامية،  الملكيـــة 
ســـموه حفظه هللا المتميزة وعطائه 
الموصول في سبيل النهوض بمملكة 
البحريـــن نحـــو المجـــد والتي تّتســـم 

دوًما بالقيم الوطنية العليا.
أداء  فـــي  تفانـــي ســـموه  أن  وأكـــد   
الواجـــب، لهـــو موضـــع ثقـــة صاحب 
الجاللة الملك، وتعد وسام عز ونهج 
عمـــل وإنجاز لآلتي من أيام مســـيرة 

البحرين المباركة.

تلقـــى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
بمناســـبة تولـــي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة 
من وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، عّبـــر فيها عـــن خالص 

التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة 
الملكية السامية.

فـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد   
المرســـوم  صـــدور  أن  البرقيـــة 
الســـامي يعبـــر عن ثقـــة جاللته 
بقدرات ســـموه العالية وخبرته 
المخلصـــة،  وجهـــوده  الطويلـــة 

وما يتمّتع به ســـموه من حكمة 
مشهودة ورؤية ثاقبة في إدارة 
العديـــد مـــن الملفـــات الوطنيـــة 
بـــكل كفـــاءة وجـــدارة وإتقـــان، 
أن  وجـــّل  عـــّز  المولـــى  ســـائالً 
يكلـــل مســـاعي ســـموه بالنجاح 

المستمر.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلس الوزراء، برقية 
تهنئـــة مـــن وزير اإلعـــالم علي 
عـــن  فيهـــا  عبـــر  الرميحـــي، 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
بهذه الثقـــة الملكية الســـامية؛ 

لمواصلة اإلنجاز والعطاء على 
نهج اآلباء واألجداد واألسس 
التي رســـختها الرؤى الوطنية 

المستنيرة لجاللة الملك.
وأكد وزير اإلعالم أن ما برهن 
سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء عنه من عـــزم وإرادة 
عبر اإلنجازات والملفات التي 
أدارها ســـموه باقتـــدار وبروح 

فريـــق البحريـــن، يحمل األمل 
الواعـــد بـــإذن هللا تعالى لبلوغ 
أعلى المســـتويات من اإلنجاز 
المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
لجاللـــة  الشـــاملة  التنمويـــة 
الملك المفـــدى، داعيـــا المولى 
عـــز وجـــل أن يحفـــظ ســـموه 
وأن يســـدد على طريق الخير 

خطاه.

سمو الشيخ علي بن عيسى

 الشيخ سلمان بن خليفة

 الشيخ سلمان بن إبراهيم

عبداللطيف الزياني

علي الرميحي

المنامة- بنا

المنامة- بنا

المنامة- بنا

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 

على الثقة الملكية السامية بتعيين سموه رئيسًا لمجلس الوزراء

داعين هللا العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي في تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى حفظه هللا 
ورعاه لما فيه خير مملكة البحرين ومواطنيها الكرام 

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

 صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

ــا  ــموه رئيسـ ــن سـ ــامية بتعييـ ــة السـ ــة الملكيـ ــى الثقـ علـ
لهـــا،  أهـــا  ثقـــة ســـموه  الـــوزراء، وهـــي  لمجلـــس 
ـــل  ـــي ظ ـــاؤل ف ـــن بتف ـــتقبل البحري ـــرون لمس ـــع ينظ والجمي
قيـــادة ســـموه لدفـــة العمـــل الحكومـــي، وأن قـــادم األيـــام 
للوطـــن والمواطنيـــن مليئـــة باإلنجـــازات التـــي يتطلـــع 
إليهـــا الجميـــع، مـــع أصـــدق تمنياتنـــا لســـموه بالتوفيـــق 
والســـداد بالنهـــوض بأمانـــة المســـؤولية وتحقيـــق تطلعـــات 
الشـــعب نحـــو المزيـــد مـــن الخيـــر واإلزدهـــار فـــي ظـــل 
ـــد  ـــك حم ـــة المل ـــب الجال ـــرة صاح ـــة لحض ـــادة الحكيم القي
بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا 

ورعـــاه.

الشيخ راشد بن عبدالله
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سمــو الشيــخ عيســى
 بــن سلمــان يهنــئ

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة بمناســـبة الثقـــة الملكية 

الســـامية بتعيين ســـموه رئيسًا لمجلس 
الوزراء، رفع فيها سموه خالص التهاني 
والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية، 
داعيـــًا هللا عز وجـــل أن يحفظ صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الخيـــر  علـــى طريـــق  ويســـدد  الـــوزراء 
خطـــاه لما في خيـــر الوطن والمواطنين 
في ظـــل القيادة الحكيمـــة لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

سمو الشيخ محمد بن
 سلمان: سدد اهلل خطاه

تلقـــى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة  برقيـــة تهنئة من 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة بمناســـبة الثقة الملكية 

الســـامية بتعيين ســـموه رئيسًا لمجلس 
خالـــص  ســـموه  فيهـــا  رفـــع  الـــوزراء، 
التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
الســـامية، داعيًا هللا عز وجل أن يحفظ 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 

ويســـدد علـــى طريـــق الخير خطـــاه لما 
فـــي خيـــر الوطن والمواطنيـــن في ظل 
القيـــادة الحكيمة لعاهـــل البالد صاحب 
آل  بـــن عيســـى  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 

خليفة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان

المنامة- بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء  صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
تولـــي  بمناســـبة  هللا  حفظـــه 
ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء، 
برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس جهاز 
المســـاحة والتســـجيل العقـــاري 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة 
التنظيم العقاري الشـــيخ سلمان 
بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفة، 
عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهذه الثقة الملكية 

الســـامية، ســـائال هللا أن يســـدد 
خطى ســـموه وأن يوفق سموه 

لما فيه خير المملكة.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
يتلقى تهنئة “رئيس المساحة”

المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســـبة تولـــي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة 
من وزير شـــؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي ،عبر فيها 
عن خالص التهاني والتبريكات 
بهـــذه الثقـــة الملكيـــة الســـامية، 
داعيا هللا أن يســـدد خطا سموه 
علـــى طريـــق الخير لمـــا فيه كل 

خيـــر للوطن ومواصلة مســـيرة 
النهضة والتطور.

وزير الدفاع: مواصلة التطور

الشيخ سلمان بن عبدالله

عبدالله النعيمي

زايد الزياني

المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة 
تهنئـــة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء مـــن 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 
والســـياحة زايد الزياني، عبر 
التهانـــي  خالـــص  عـــن  فيهـــا 
الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الملكية السامية، سائال العلي 

القديـــر أن يوفـــق ســـموه لمـــا 
فيه خير المملكة وشعبها.

الزياني: خير المملكة

باسم الحمر

المنامة- بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الوزراء صاحب السمو الملكي 
بـــن حمـــد آل  األميـــر ســـلمان 
خليفة، بمناســـبة تولي سموه 
رئاسة مجلس الوزراء، برقية 
تهنئة من وزير اإلسكان باسم 
الحمـــر، عبـــر فيها عـــن خالص 
بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية، لمـــا 
لمـــس مـــن ســـموه مـــن جهود 
وجـــدارة  وكفـــاءة  مخلصـــة 
بـــه  يتمتـــع  وبمـــا  واقتـــدار، 
ســـموه مـــن حكمـــة مشـــهودة 

ورؤيـــة ثاقبـــة، داعيـــا المولى 
عز وجل أن يحفظ ســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 

بعنايته وحفظه.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة وزير اإلسكان

كمال بن أحمد

المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة برقيـــة تهنئـــة بمناســـبة 
مجلـــس  رئاســـة  ســـموه  تولـــي 
الـــوزراء مـــن وزيـــر المواصالت 
أحمـــد  بـــن  كمـــال  واالتصـــاالت 
محمـــد، عبـــر فيهـــا عـــن أســـمى 
التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة 

الملكية السامية.
مملكـــة  تشـــهده  بمـــا  واشـــاد 
شـــاملة  نهضـــة  مـــن  البحريـــن 
حديثة جعلـــت منها واحدة من 
الدول ذات الشـــأن في المنطقة 
األكثـــر انفتاحا تســـير بتميز من 

خـــالل نهج قيـــادة جاللة الملك 
يوفـــق  أن  تعالـــى  هللا  داعيـــا   ،
ســـموه في مهامه ومسؤولياته 
تطلعـــات  لتحقيـــق  الوطنيـــة 
المواطنيـــن وأهـــداف المســـيرة 

التنموية الشاملة.

وزير المواصالت: نهضة شاملة

المنامة - بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة بمناســـبة تولـــي ســـموه 
رئاســـة مجلس الـــوزراء، برقية 

تهنئة من وزير شـــؤون الشباب 
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، عبـــر 
التهانـــي  خالـــص  عـــن  فيهـــا 
والتبريـــكات بهذه الثقة الملكية 

السامية.

المؤيد يهنئ

 المنامة - بنا

تلقى ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقية تهنئة، بمناســـبة 
تولي سموه رئاســـة مجلس الوزراء من 
نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة عضو 
المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 
الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل خليفة، عبر 
فيهـــا عـــن خالـــص التهانـــي والتبريكات 

بهذه الثقة الملكية السامية.
ولفـــت ســـمو الشـــيخ فيصـــل بن راشـــد 
للثقـــة  الـــى أن نيـــل ســـموه  آل خليفـــة 
الملكيـــة، تأتي تقديـــرًا للجهود المتميزة 
التـــي يبذلهـــا ســـموه للدفع بعجلـــة النمو 
والتطوير نحو االرتقاء بالوطن وتوفير 

الحيـــاة الكريمة التي ينشـــدها المواطن 
الطيبـــة،  البحرينـــي علـــى هـــذه األرض 
يحفظـــه  أن  القديـــر  العلـــي  هللا  ســـائالً 
ســـموه حفظه هللا ويرعاه ويســـدد على 

دروب الخير خطاه.

فيصل بن راشد: توفير الحياة الكريمة
المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــة 
ســـموه رئاســـة مجلـــس الـــوزراء 
مـــن ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة، أعـــرب فيها عـــن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات بهذه الثقة 
الملكية الســـامية، داعيـــًا هللا عز 

وجـــل أن يوفـــق ســـموه ويســـدد 
على طريق الخير خطاه.

سفير البحرين بواشنطن يهنئ

المنامة- بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ســـموه  تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة 
رئاســـة مجلس الوزراء من وزير 
المتابعة بالديوان الملكي الشيخ 
أحمد بـــن عطيـــة هللا آل خليفة، 
أعرب فيهـــا عن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهذه الثقـــة الملكية 
الســـامية، ســـائال هللا أن يســـدد 
خطا سموه وأن يوفق سموه لما 

فيه خير وتقـــدم المملكة ورفعة 
شأنها.

أحمد بن عطية اهلل يبارك
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  الـــوزراء صاحـــب 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
رئاســـة  ســـموه  تولـــي  بمناســـبة 
مجلس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة من 
وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطـــوع، عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص 
التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة 
الملكيـــة الســـامية، معربـــًا فيها عن 
مجلس الوزراء التوفيق والنجاح.تمنياتـــه لســـمو ولـــي العهـــد رئيس 

المطوع يبارك بالثقة الملكية

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة تولي 
سموه رئاسة مجلس الوزراء، برقية 
تهنئة مـــن وزيرة الصحة فائقة بنت 
عـــن  الصالـــح، عبـــرت فيهـــا  ســـعيد 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 

الثقة الملكية السامية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة وزيرة الصحة

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء، برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيـــس 
المحكمة الدســـتورية الشيخ خليفة 
بـــن راشـــد آل خليفة ، عبـــر فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
متمنيـــا  الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة 
والســـداد  التوفيـــق  دوام  لســـموه 
لمزيد من االنجاز والعطاء في العهد 

الزاهر لعاهل البالد  صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

رئيس “الدستورية”: المزيد من اإلنجاز

المنامة- بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، بمناســـبة تولي ســـموه رئاسة 
مجلس الـــوزراء برقية تهنئة من رئيس 
جهاز األمن اإلســـتراتيجي الشيخ أحمد 
بـــن عبدالعزيـــز آل خليفة عبـــر فيها عن 
خالص التهاني والتبريكات لسموه بهذه 

الثقة الملكية السامية.

أحمد بن عبدالعزيز يبارك الثقة الملكية

سمو الشيخ فيصل بن راشد
الشيخ عبدالله بن راشد

محمد المطوع

الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة

الشيخ أحمد بن عبدالعزيز

الشيخ أحمد بن عطية الله

فائقة الصالح

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
رئاســـة  ســـموه  تولـــي  بمناســـبة 
مجلـــس الـــوزراء، برقيـــة تهنئـــة 
مـــن رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذياب النعيمـــي  ،عبر فيها 
عن خالص التهانـــي والتبريكات 
الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يوفـــق 
ســـموه ويكلـــل جهـــوده بالنجاح 

لمواصلة مسيرة النهضة المباركة 
بقيادة جاللة الملك.

رئيس “األركان”: النجاح حليف سموه

ذياب النعيمي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات، إلـــى ولـــي العهـــد 
مجلـــس  رئيـــس  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية بتولـــي ســـموه 

رئاسة الوزراء.
وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة أن الثقة الملكية السامية تعكس 
مدى ما يتمتع به صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، من 
كفـــاءة وإخـــالص ووالء لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة وللوطن الغالي، متمنيًا لسموه 
دوام التوفيـــق والنجـــاح والســـداد فـــي 

المهمة الموكلة إليه.
وأشـــاد بالجهـــود التي يبذلها ســـمو ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء في خدمة الوطن 
والمواطنيـــن فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
مشيرا إلى الدور البارز لسموه، ومجددا 
أمنياتـــه بالتوفيـــق لســـموه فـــي خدمـــة 
المملكـــة تحـــت ظـــل القيـــادة الحكيمـــة 

لجاللة الملك.

علي بن خليفة: سموه يتمتع بالكفاءة

الشيخ علي بن خليفة
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تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء  صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
برقية تهنئة بمناسبة تولي سموه 
رئاسة مجلس الوزراء من رئيسة 
بنـــت  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
عبـــدهللا زينـــل، عبـــرت فيهـــا عـــن 
خالص التهانـــي والتبريكات بهذه 

الثقة الملكية السامية ، معربة عن 
الدور الكبير والمساهمات الجليلة 
بنـــاء  فـــي  ســـموه  قدمهـــا  التـــي 
وتقويـــة دعائم دولة المؤسســـات 

والقانون.
بفضـــل  تحقـــق  بمـــا  نوهـــت  كمـــا 
حنكة وحكمة سموه من إنجازات 

رفيعة و متنامية .

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة مجلس 
الـــوزراء مـــن رئيـــس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح، عبـــر فيهـــا عـــن خالص 

الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكيـــة الســـامية، داعيـــا المولـــى عـــز 
وجل أن يوفق سموه لمواصلة مسيرة 
الخيـــر، وتحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم 
واالزدهار الســـتمرار نهضة الوطن في 

كافة الميادين.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة بمناســـبة 
تولي ســـموه رئاسة مجلس الوزراء من 
المديـــر العام للشـــؤون العامـــة بالديوان 

الملكي الشـــيخ ناصر بـــن خالد بن أحمد 
خالـــص  عـــن  فيهـــا  أعـــرب  خليفـــة،  آل 
التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
الســـامية، داعيًا هللا عـــز وجل أن يوفق 
سموه ويسدد على طريق الخير خطاه.

تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة بمناســـبة 
الـــوزراء  رئاســـة مجلـــس  ســـموه  تولـــي 
السياســـية  الشـــؤون  مستشـــار  مـــن 
واالقتصاديـــة بديوان ولي العهد الشـــيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، رفـــع فيها 

خالـــص التهانـــي والتبريكات بهـــذه الثقة 
الملكيـــة الســـامية، داعيـــا هللا تعالـــى أن 
يوفـــق صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لمـــا فيـــه خيـــر 
الوطـــن والمواطن في ظـــل قيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة 
تهنئـــة بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء مـــن وزيـــر شـــؤون 

الكهربـــاء والمـــاء وائـــل المبـــارك، عبر 
فيها عن خالص التهانـــي والتبريكات 
بهـــذه الثقـــة الملكية الســـامية، ســـائال 
العلي القدير أن يوفق ســـموه لما فيه 

خير المملكة وشعبها.

تلقـــى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقية تهنئة بمناســـبة تولي 
مـــن  الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة  ســـموه 
الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة التنظيـــم 

العقـــاري الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن 
عبـــدهللا آل خليفة عبـــر فيها عن خالص 
التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
الســـامية، ســـائال العلي القدير أن يوفق 

سموه لما فيه خير المملكة وأهلها.

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء، 
برقية تهنئة من رئيس المجلس األعلى للشؤون 
اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمد بن 
راشـــد آل خليفة ، عبـــر فيها عن خالص التهاني 
والتبريكات بهذه الثقة الملكية الســـامية.  وأكد 

أن هـــذه الثقـــة الغاليـــة تأتـــي تقديـــرا وتتويجا 
مـــن جاللة الملـــك المفدى لما حققه ســـموه من 
نجاحات وإنجازات كبيرة ومشـــهودة اســـهمت 
بوضوح في تطوير العمـــل الحكومي وتحقيق 
أهداف المســـيرة التنمية الشـــاملة التي أرســـى 
دعائمهـــا جاللة الملك، ســـائال المولـــى عز وجل 

ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاسة مجلس الوزراء، برقية تهنئة من 
النائـــب العام علـــي البوعينين، عبر فيها 

عن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهذه 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية، ســـائال العلـــي 
القدير أن يهيئ لســـموه من األمر رشـــدا 
وأن يوفق ســـموه لما فيـــه خير المملكة 

وأهلها.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء مـــن نائب 
المالكـــة  العائلـــة  مجلـــس  رئيـــس 

ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة آل 
خليفة  عبر فيها عن خالص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الســـامية، ســـائال العلـــي القديـــر أن 
يوفـــق ســـموه لما فيه خيـــر المملكة 

وأهلها.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة حفظـــه هللا برقيـــة تهنئـــة 
بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء 
مـــن رئيس ديوان الرقابـــة المالية واإلدارية 
عضو مجلـــس العائلة المالكة الشـــيخ أحمد 

بـــن محمـــد آل خليفة، عبر فيهـــا عن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة الملكيـــة 
الســـامية، داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يوفـــق 
ســـموه ويكلـــل جهـــوده بالنجـــاح لمواصلـــة 
بقيـــادة جاللـــة  المباركـــة  النهضـــة  مســـيرة 

الملك.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء، برقيـــة تهنئة 
من رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبد 

الحسين ميرزا.
 وأعرب رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
والســـداد  التوفيـــق  دوام  برقيتـــه  فـــي 
لســـموه في المرحلة المقبلة من مراحل 

االرتقاء بالوطن.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة بمناســـبة 
تولي ســـموه رئاسة مجلس الوزراء من  
نائـــب رئيـــس المجلس األعلى للشـــباب 

والرياضة الشـــيخ دعيج بن ســـلمان بن 
أحمـــد آل خليفة، أعرب فيها عن خالص 
التهانـــي والتبريكات بهذه الثقة الملكية 
الســـامية، داعيا هللا عـــز وجل أن يوفق 
سموه ويسدد على طريق الخير خطاه.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، برقية تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلس الـــوزراء مـــن رئيس مجلس 
إدارة نـــادي المحرق الشـــيخ أحمـــد بن علي 

بـــن عبـــدهللا آل خليفة عبر فيهـــا عن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة الملكيـــة 
السامية، داعيا هللا عز وجل أن يوفق سموه 
ويكلـــل جهـــوده بالنجـــاح لمواصلة مســـيرة 

النهضة المباركة بقيادة جاللة الملك.

تلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئة بمناسبة تولي سموه رئاسة 
الرئيـــس  مـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب جواهـــر المضحكـــي، 

عبـــرت فيها عن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهـــذه الثقة الملكية 
الســـامية، مشـــيدة بجهود سموه 
المتميـــزة وعطائه الموصول في 
ســـبيل النهوض بمملكة البحرين 
نحـــو المجـــد والتي تتســـم دوما 

بالقيم الوطنية العليا.

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة بمناســـبة 
تولـــي ســـموه رئاســـة مجلـــس الـــوزراء 
مـــن مديـــر عـــام مكتـــب النائـــب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ فهد بن 

عبدالرحمن آل خليفة.

خالـــص  عـــن  برقيتـــه  فـــي  س  وعبـــر 
الملكيـــة  بالثقـــة  والتبريـــكات  التهانـــي 
الســـامية، داعيا هللا عـــز وجل أن يوفق 
ســـموه ويكلل جهوده بالنجاح لمواصلة 
منجـــزات المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة برقية تهنئة 
بمناســـبة تولي ســـموه رئاسة مجلس 

الوزراء من الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا 
بـــن حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عبر 
فيها عن خالص التهانـــي والتبريكات 

بهذه الثقة الملكية السامية.
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
رئاســـة  تولـــي ســـموه  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــة 

مجلس الوزراء من الشـــيخ راشـــد بن صباح بن 
حمـــود آل خليفـــة عبر فيها عـــن خالص التهاني 

والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، بمناســـبة تولي 
سموه رئاسة مجلس الوزراء، برقية 
تهنئـــة مـــن مستشـــار جاللـــة الملـــك 
للشؤون الدبلوماســـية الشيخ خالد 
بـــن أحمد بن محمـــد آل خليفة، عبر 

فيها عن خالص التهاني والتبريكات 
بهذه الثقة الملكية السامية، متمنيا 
والســـداد  التوفيـــق  دوام  لســـموه 
لمزيـــد مـــن االنجـــاز والعطـــاء فـــي 
العهـــد الزاهـــر لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

زينل: تقوية دولة القانون

الصالح: مواصلة مسيرة الخير

ناصر بن خالد يزف خالص التهاني

محمد بن عيسى: موفق لخير المواطن

المبارك يهنئ بالثقة

عبدالرحمن بن محمد: نجاحات مشهودةرئيس “التنظيم العقاري” يبارك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة النائب العام

محمد بن خليفة: موفق لخير المملكة وأهلها

رئيس “الرقابة”: نهضة مباركة

ميرزا: االرتقاء بالوطن

دعيج بن سلمان: موفق لطريق الخير

رئيس نادي المحرق: مواصلة النهضة

المضحكي: النهوض بالبحرين

فهد بن عبدالرحمن: مواصلة المنجزات

راشد بن عبداهلل يبارك

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة بمناســـبة 
تولـــي ســـموه رئاســـة مجلس الـــوزراء من 
السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الشيخ 
عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفة، عبـــر فيها 

عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، داعيا هللا عز وجل 
أن يوفـــق ســـموه ويكلل جهـــوده بالنجاح 
لمواصلة مســـيرة النهضـــة المباركة بقيادة 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة .

عبداهلل بن عيسى: مسيرة النهضة المباركة

راشد بن صباح يهنئ

خالد بن أحمد: المزيد من العطاء

رؤساء الدول والحكومات يهنئون بالثقة السامية
تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، برقيات 
تهنئة من عدد من رؤســـاء الدول العربية واإلسالمية 
والصديقة، ورؤساء الوزراء وأولياء العهود، بمناسبة 
تعيين ســـموه رئيسا لمجلس الوزراء، أعربوا فيها عن 
خالـــص تهانيهـــم وتبريكاتهم لســـموه بالثقـــة الملكية 
الســـامية من حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه.
وأعربـــوا عـــن تمنياتهـــم لصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء بالتوفيق والســـداد بما 
يحقـــق تطلعات الوطـــن والمواطنيـــن، وأن يديم على 
ســـموه الصحـــة والســـعادة والتوفيـــق، وعلـــى مملكـــة 

البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم واالزدهار.
وقـــد تلقى صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء برقيات تهنئة من كل من:
محمـــود عبـــاس رئيس دولة فلســـطين رئيـــس اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رجب طيب أردوغان رئيس جمهوریة ترکیا.
أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.

جمهوريـــة  رئيـــس  محمـــدوف  بـــردي  قولـــي  قربـــان 
تركمانستان.

رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.
جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
محمد أشرف رئيس جمهورية أفغانستان.

نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص.
أنغيال ميركل المستشـــارة االتحادية لجمهورية ألمانيا 

االتحادية.
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون 

مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
ســـمو األميـــر المهتدى باللـــه البلقية ولي عهد ســـلطنة 

بروناي دار السالم.
للجمهوريـــة  الحكومـــة  رئيـــس  المشيشـــي  هشـــام 

التونسية.
محمد اشتيه رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين.

لي كتشـــيانغ رئيس مجلس الدولـــة لجمهورية الصين 
الشعبية.

محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا.
عمران رئيس وزراء جمهورية باكستان االسالمية.

بشـــر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة 
األردنية الهاشمية.

مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق.
عبدالعزيـــز جراد الوزيـــر األول بالجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.
حسان دياب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية.

جان كاستيكس رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية.
محمد حسين روبله رئيس مجلس الوزراء - جمهورية 

الصومال الفيدرالية.
إيغور ماتوفيتش رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.
جوزيب كونتي رئيس وزراء الجمهورية اإليطالية.

إرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج.
برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند.

جمهوريـــة  وزراء  رئيســـة  واجـــد  حســـينة  الشـــيخة 
بنغالديش الشعبية الصديقة.

ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا االتحادية.
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس رئيـــس وزراء جمهوريـــة 

اليونان.
ماثيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  غولوفتشـــينكو  رومـــان 

بجمهورية بيالروس.
هون سين رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

لي سيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.
جيروجي جارخارجيا رئيس وزراء جورجيا.

فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية هنغاريا.
يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية إستونيا.

كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس رئيـــس وزراء جمهوريـــة 
اليونان.

ألكسندر دي كرو رئيس وزراء مملكة بلجيكا.
تنكلـــون سيســـوليت رئيس مجلـــس وزراء بجمهورية 

الو الديمقراطية الشعبية.
أوخنانكين خورلسوخ رئيس وزراء منغوليا.

علي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.
أريوان بيهين يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية 

في بروناي دار السالم.
 فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر.

المنامة- بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة  برقيـــة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة  ســـموه 
من الســـكرتير الشخصي لصاحب 

الجاللة ملك البـــالد حمد الكعبي، 
أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهـــذه الثقـــة الملكية 
الســـامية، داعيًا هللا عـــز وجل أن 
يوفق سموه ويســـدد على طريق 

الخير خطاه.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 

رئاســـة مجلس الوزراء من الشـــيخ 
طالل بن محمد آل خليفة عبر فيها 
التهانـــي والتبريـــكات  عـــن خالـــص 

بهذه الثقة الملكية السامية.

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
برقية تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الوزراء مـــن وكيل 
وزارة اإلســـكان الشـــيخ خالـــد بـــن 

خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــود 
أعـــرب فيهـــا عـــن خالـــص التهانـــي 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الســـامية، داعيـــًا هللا عـــز وجـــل أن 
يوفق ســـموه ويســـدد علـــى طريق 

الخير خطاه.

سكرتير جاللة الملك يهنئ

طالل بن محمد يهنئ

خالد بن حمود: مسدد لطريق الخير

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة بمناســـبة 
تولـــي ســـموه رئاســـة مجلس الـــوزراء من 
وكيل الشؤون المالية والمساندة بالديوان 

الملكـــي طـــارق المهيـــزع، أعـــرب فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه الثقة 
الملكيـــة الســـامية، داعيًا هللا عـــز وجل أن 
يوفـــق ســـموه ويســـدد على طريـــق الخير 

خطاه. 

المهيزع يبارك الثقة الملكية
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المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء مـــن وزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 

الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة ، 
معربًا في برقيته عن خالص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الســـامية، ســـائا هللا أن يسدد خطا 
سموه وأن يوفق سموه لما فيه خير 

وتقدم ورفعة لمملكة البحرين.

وزير العدل يبارك الثقة السامية

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة برقيـــة تهنئة بمناســـبة 
تولي ســـموه رئاســـة مجلس الوزراء من 
وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحريـــن 

والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات” الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفـــة، أعرب فيها عن خالص 
التهانـــي والتبريكات بهـــذه الثقة الملكية 
الســـامية، داعيـــًا هللا عز وجـــل أن يوفق 
سموه ويسدد على طريق الخير خطاه.

عبداهلل بن أحمد يهنئ
المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
تولـــي  بمناســـبة  آل خليفـــة  بـــن حمـــد 
ســـموه رئاســـة مجلس الـــوزراء ، برقية 
تهنئـــة من وكيل وزارة الخارجية عضو 
المجلس األعلى للمرأة الشيخة رنا بنت 

عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة ، عبرت 
فيهـــا عن خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بهـــذه الثقـــة الملكيـــة الســـامية، معربـــة 
فيهـــا عـــن تمنياتهـــا لســـمو ولـــي العهـــد 
هللا  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 

بالتوفيق والسداد.

رنا بنت عيسى تهنئ

المنامة- بنا

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقية تهنئة بمناســـبة تولي 
مـــن  الـــوزراء،  مجلـــس  رئاســـة  ســـموه 
ســـفير المملكـــة العربية الســـعودية لدى 
مملكـــة البحرين صاحب الســـمو الملكي 

األمير ســـلطان بن أحمد بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، عبر فيها عن خالص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
السامية، ســـائا العلي القدير أن يحفظ 
ســـموه ويوفقـــه ويســـدد علـــى طريـــق 

الخير خطاه.

السفير السعودي يهنئ
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
حفظـــه هللا بمناســـبة تولـــي ســـموه 
رئاسة مجلس الوزراء ، برقية تهنئة 
مـــن رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 

واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة ،عبـــرت فيها عـــن خالص 
الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكيـــة الســـامية، معربـــة فيهـــا عن 
تمنياتهـــا لســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 

مجلس الوزراء بالتوفيق والنجاح.

الشيخة مي تهنئ بالثقة السامية

المنامة- بنا

تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، برقية تهنئة بمناسبة تولي سموه 
رئاســـة مجلس الوزراء من سفير مملكة 
البحريـــن لـــدى المملكة المتحدة الشـــيخ 
فـــواز بن محمـــد آل خليفة، عبر فيها عن 

خالـــص التهاني والتبريـــكات بهذه الثقة 
الملكية الســـامية، داعيا المولى عز وجل 
أن يوفق ســـموه لمواصلة مسيرة الخير، 
وتحقيـــق المزيد مـــن التقـــدم واالزدهار 
كافـــة  فـــي  الوطـــن  نهضـــة  الســـتمرار 

الميادين.

فواز بن محمد: مواصلة مسيرة الخير
المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الجمهوريـــة  ســـفير  مـــن  الـــوزراء 
التونسية لدى مملكة البحرين سليم 

الغرياني.
عـــن  برقيتـــه  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، داعيا هللا عز 
وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد على 

طريق الخير خطاه.

السفير التونسي يبارك
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الوزراء من سفير دولة الكويت لدى 
مملكـــة البحرين الشـــيخ ثامـــر جابر 

األحمد الصباح.
عـــن  برقيتـــه  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، سائا هللا أن 
يســـدد خطا سموه وأن يوفق سموه 

لما فيه خير المملكة.

السفير الكويتي: خالص التهاني والتبريكات

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء من ســـفير مملكـــة البحرين 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لـــدى 

الشيخ حمود بن عبدهللا آل خليفة.
عـــن  برقيتـــه  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، داعيا هللا عز 
وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد على 

طريق الخير خطاه.

سفيرنا بالرياض يهنئ

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء مـــن ســـفير ســـلطنة عمـــان 
لـــدى مملكـــة البحرين عميد الســـلك 

الدبلوماسي عبدهللا المديلوي. 
عـــن  برقيتـــه  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، سائا هللا أن 
يســـدد خطا سموه وأن يوفق سموه 

لما فيه خير المملكة.

السفير العماني يهنئ
المنامة- بنا

تلقى ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ســـموه  تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة 
رئاســـة مجلس الوزراء من سفير 
الجمهوريـــة اليمنيـــة لـــدى مملكة 

البحريـــن علـــي حســـن األحمدي، 
عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات بهذه الثقـــة الملكية 
الســـامية، ســـائا العلي القدير أن 
يوفق سموه لما فيه خير المملكة 

وأهلها.

األحمدي: خير ألهل البحرين

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئة بمناســـبة تولي سموه رئاسة 
مجلس الـــوزراء من ســـفير مملكة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة الصيـــن 
الشـــعبية انـــور العبدهللا عبـــر فيها 
عـــن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 

بهذه الثقة الملكية السامية.
وأشـــاد الســـفير فـــي برقيتـــه بمـــا 

تشـــهده مملكة البحرين من نهضة 
شـــاملة حديثة جعلت منها واحدة 
من الدول ذات الشأن في المنطقة 
األكثـــر انفتاحـــا تســـير بتميـــز مـــن 
خـــال نهـــج قيـــادة جالـــة الملك، 
داعيـــا هللا تعالـــى أن يوفق ســـموه 
في مهامـــه ومســـؤولياته الوطنية 
المواطنيـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق 
التنمويـــة  المســـيرة  وأهـــداف 

الشاملة.

سفيرنا بالصين: البحرين األكثر انفتاحا

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئة بمناســـبة تولي سموه رئاسة 
مجلـــس الـــوزراء من  ســـفير دولة 
ليبيـــا لدى مملكـــة البحريـــن فوزي 

عبدالعالي.
وأعـــرب الســـفير فـــي برقيتـــه عن 
خالـــص التهاني والتبريـــكات بهذه 
الثقـــة الملكية الســـامية، داعيًا هللا 
عز وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد 

على طريق الخير خطاه.

السفير الليبي يهنئ
المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
ســـموه  تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة 
رئاســـة مجلس الوزراء من ســـفير 
جمهوريـــة الســـودان لـــدى المملكة 
إبراهيـــم أحمـــد، أعـــرب فيهـــا عـــن 

خالـــص التهاني والتبريـــكات بهذه 
الثقة الملكية الســـامية، مشيدًا بما 
حبـــا هللا ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء من علـــم ودرايـــة وخبرة، 
والتـــي ســـتكون لســـموه خير عون 
أهـــل  تطلعـــات  لتحقيـــق  وســـند؛ 

البحرين.

السفير السوداني: سموه يتمتع بالخبرة

المنامة- بنا

تلقى ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئة بمناسبة تولي سموه رئاسة 
مجلس الـــوزراء من وكيل وزارة 
الصحـــة  وليد المانع ، أعرب فيها 

عـــن خالص التهانـــي والتبريكات 
الســـامية،  الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يوفـــق 
ســـموه ويكلـــل جهـــوده بالنجـــاح 
لمواصلة مسيرة النهضة المباركة 

بقيادة جالة الملك.

المانع: النجاح حليف سموه
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء مـــن رئيـــس األمن 

العـــام الفريق طارق الحســـن، أعرب 
فيها عن خالص التهاني والتبريكات 
بهذه الثقـــة الملكية الســـامية، داعيًا 
هللا عز وجل أن يوفق سموه ويسدد 

على طريق الخير خطاه.

الحسن يهنئ بالثقة السامية

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء من وكيـــل الشـــؤون العامة 

بالديوان الملكي إبراهيم السعود عبر 
فيها عن خالص التهاني والتبريكات 
بهذه الثقة الملكية الســـامية، ســـائا 
العلي القدير أن يوفق سموه لما فيه 

خير المملكة وأهلها.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة من السعود

المنامة - بنا

تلقـــى ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة  حفظه هللا برقية تهنئة 
بمناســـبة تولـــي ســـموه رئاســـة مجلـــس 
لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  مـــن  الـــوزراء 
البلديـــات فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون 

البلديـــات والتخطيـــط العمراني الشـــيخ 
محمد بـــن أحمد بن ســـلطان آل خليفة ، 
عبر فيها عن خالص التهاني والتبريكات 
بهـــذه الثقة الملكية الســـامية ، داعيًا هللا 
عـــز وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد على 

طريق الخير خطاه.

وكيل “البلديات” يرفع التبريكات
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء مـــن رئيس 
اللولـــو  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس 

والعضـــو المنتـــدب يوســـف علـــي أم 
إيـــه ، أعـــرب في برقيتـــه عن خالص 
الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملكية السامية، سائا هللا أن يسدد 
خطا سموه وأن يوفق سموه لما فيه 

خير وتقدم المملكة ورفعة شأنها.

رئيس “اللولو”: رفعة شأن البحرين

المنامة- بنا

تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي 
ســـموه رئاسة مجلس الوزراء من رئيس 

شـــركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
عـــن  فيهـــا  عبـــر  جواهـــري  عبدالرحمـــن 
خالـــص التهاني والتبريـــكات بهذه الثقة 

الملكية السامية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقى تهنئة من جواهري

المنامة - بنا

تلقى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي 
ســـموه رئاسة مجلس الوزراء من رئيس 
مجلـــس االمناء واعضـــاء مجلس امناء 
مدرســـة بيـــان البحريـــن  الشـــيخة مـــي 

العتيبي عبرت فيهـــا عن خالص التهاني 
والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية، 
داعيـــة هللا عـــز وجـــل أن يوفـــق ســـموه 
لمواصلة خطى التطوير والنماء، وتعزيز 
المكتســـبات فـــي ظـــل القيـــادة الحكيمة 

لصاحب الجالة الملك.

العتيبي: تعزيز المكتسبات
المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برقيـــة تهنئة بمناســـبة تولي ســـموه 
رئاســـة مجلـــس الـــوزراء من ســـفير 
مملكة البحرين في جمهورية ألمانيا 

االتحادية عبدهللا عبداللطيف .
عـــن  برقيتـــه  فـــي  الســـفير  وأعـــرب 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقة الملكية السامية، داعيًا هللا عز 
وجل أن يوفق ســـموه ويســـدد على 

طريق الخير خطاه.

سفيرنا بألمانيا يهنئ

المنامة- بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
الـــوزراء من نائـــب رئيـــس المحكمة 

الدســـتورية أحمد الما عبر فيها عن 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات بهـــذه 
الثقـــة الملكيـــة الســـامية، داعيـــا هللا 
تعالـــى أن يوفق ســـموه لما فيه خير 

المملكة وأهلها.

المنامة - بناالمال يزف التهاني

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
بمناســـبة تولي سموه رئاسة مجلس 
التنفيـــذي  الرئيـــس  مـــن  الـــوزراء 
المبعـــوث  للبيئـــة  األعلـــى  للمجلـــس 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ  محمد  بن 

دينـــة عبر فيهـــا عن خالـــص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 
الســـامية، داعيـــًا المولـــى عـــز وجـــل 
أن يوفـــق ســـموه لمواصلـــة مســـيرة 
الخيـــر، وتحقيـــق المزيد مـــن التقدم 
واالزدهـــار الســـتمرار نهضـــة الوطن 

في كافة المجاالت.

بن دينة: استمرار التقدم

المنامة - بنا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة  حفظه هللا برقية 
تهنئـــة بمناســـبة تولـــي ســـموه رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء مـــن رئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي الرفـــاع الرياضـــي الشـــيخ 

عبدهللا بن خالـــد آل خليفة ، عبر فيها 
عـــن خالص التهانـــي والتبريكات بهذه 
الثقـــة الملكية الســـامية، داعيًا المولى 
عـــز وجـــل أن يوفـــق ســـموه لمواصلة 
مســـيرة الخيـــر، وتحقيـــق المزيـــد من 

التقدم واالزدهار .

رئيس نادي الرفاع يبارك

المنامة - بنا

تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
حفظـــه هللا، برقيـــة تهنئـــة بمناســـبة 
تولي ســـموه رئاسة مجلس الوزراء، 

مـــن مديـــر عام شـــؤون الســـكرتارية 
الخاصـــة بالديـــوان الملكـــي محمـــد 
الكعبي، عبر فيها عن خالص التهاني 
الملكيـــة  الثقـــة  بهـــذه  والتبريـــكات 

السامية.

الكعبي يبارك

المنامة- بنا

تلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
ســـموه  تولـــي  بمناســـبة  تهنئـــة 
مـــن  الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة 
مستشـــار شؤون اإلعام بديوان 

الحمـــادي   عيســـى  العهـــد  ولـــي 
،عبـــر فيهـــا عـــن خالـــص التهاني 
والتبريـــكات بهـــذه الثقة الملكية 
الســـامية، ســـائا العلـــي القديـــر 
أن يوفـــق ســـموه لمـــا فيـــه خيـــر 

المملكة وأهلها.

الحمادي: ليوفق اهلل سموه لما فيه الخير



سياسيون: تكليف سمو ولي العهد 
رئاسة مجلس الوزراء يلبي تطلعات المواطنين

نجاح سموه في إدارة الملفين االقتصادي والجائحة تأكيد أنه رجل المرحلة

أكد عدد من الفعاليات السياسية أن تكليف عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، لولــي العهــد رئيــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
برئاســة مجلــس الــوزراء، جاء ليلبي تطلعات الشــعب البحريني، 
لمــا يتميــز به ســمو ولي العهــد رئيس الوزراء مــن حكمة واقتدار 
فــي قيــادة دفــة مجلس الــوزراء بأمانة وإخالص، ليكون ســموه 

خير خلف لخير سلف.

وأشـــاروا إلـــى أن قيادة ســـموه 
للفريق الوطني البحريني تؤكد 
العمـــل بال كلـــل وال ملل على أن 
المواطـــن البحريني وســـالمته، 
البحرينيـــة،  القيـــادة  أولويـــة 
وهو ما ينســـحب بالتأكيد على 
جعل المواطن البحريني محور 
العمـــل  فـــي  وأســـاس  التنميـــة 

الحكومي.

تعظيم اإلنجازات

وأشادت  رئيسة مجلس النواب 
زينـــل  عبـــدهللا  بنـــت  فوزيـــة 
الرفيعـــة، والكلمات  بالمضامين 
المعبـــرة، والثقـــة البالغـــة التـــي 
جاءت فـــي طيات الكتاب الذي 
لصاحـــب  الملـــك  جاللـــة  بعثـــه 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

الوزراء .
وأشـــارت إلـــى أن مـــا جـــاء في 
لصاحـــب  الســـامي  الكتـــاب 
ومـــا  البـــالد،  عاهـــل  الجاللـــة 
حملـــه مـــن تقديـــر بالـــغ، ورؤية 
عميقة، تعبر عن النظرة الثاقبة، 
واإلدراك األسمى، بالدور الكبير 
الـــذي يقوم به ســـمو ولي العهد 
حمـــل  فـــي  الـــوزراء،  رئيـــس 
المســـؤولية الوطنيـــة وأعبائهـــا 
بقـــدرة عاليـــة، وحكمـــة بالغـــة، 
استكماال لمســـيرة اإلنجاز التي 
قادهـــا حـــكام آل خليفـــة الكرام 
كابرا عن كابر، نحو آفاق أرحب 

من العطاء.

واشارت إلى أن مسيرة اإلنجاز 
أرقـــى  بلغـــت  التـــي  الوطنـــي 
المكانـــة  وتســـنمت  غاياتهـــا، 
الرفيعة فـــي نهضتهـــا التنموية 
الشـــاملة فـــي ظل العهـــد الزاهر 
علـــى  تشـــهد  الملـــك  لجاللـــة 
واألثـــر  الواضحـــة،  البصمـــات 
الناصع، لجهود ســـمو ولي العهد 
البنـــاء  فـــي  الـــوزراء،  رئيـــس 
والتطويـــر، وتثبيت أركان دولة 
المؤسســـات والقانـــون، وإعالء 
شـــأن البحريـــن على المســـتوى 
اإلقليمـــي والدولـــي علـــى كافة 
األصعدة وفي جميع المجاالت.
ونوهت إلـــى أن العمل الدؤوب 
والنهج الذي اختطه ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه 
هللا، خالل الفترة االســـتثنائية، 
والمرحلة السابقة التي تزامنت 
كورونـــا  جائحـــة  تفشـــي  مـــع 
“كوفيد 19”، وقيادة سموه بكل 
حنكة واقتـــدار لفريق البحرين، 
منجـــزات  أرقـــى  حقـــق  الـــذي 
لصالـــح الوطـــن وأهلـــه، يبرهن 
علـــى الرؤيـــة الثاقبة، والمســـار 
الواثـــق الـــذي انتهجـــه ســـموه، 
فحقـــق االســـتقرار للوطن على 
وحظـــي  المســـتويات،  جميـــع 
باإلعجـــاب والتقديـــر مـــن قبـــل 
العالميـــة،  والمنظمـــات  الـــدول 
حيث شكل نهج سموه نموذجا 

إنسانيًا يحتذى بِه.
وأكـــدت زينـــل حـــرص مجلـــس 
بالتوجيهات  واستنارته  النواب 

الملكيـــة الســـامية، علـــى تعزيز 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
مـــع الحكومـــة برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة حفظه هللا، 
تطلعـــا لبلوغ األهداف الوطنية، 
وتعظيـــم اإلنجـــازات، وتجـــاوز 
الكثيـــر مـــن التحديات، ورســـم 
بـــروح  النهـــوض  يعـــزز  مســـار 
التعاون بين السلطتين، تحقيقا 
لتطلعـــات جاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وبما يصب 
في خدمة الوطن والمواطنين.

حنكة وحكمة

مجلـــس  رئيـــس  أكـــد   بـــدوره، 
أن  الصالـــح   علـــي  الشـــورى 
تكليـــف جاللة الملـــك، لصاحب 
العهـــد   ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
برئاســـة مجلـــس الـــوزراء يلبي 
تطلعات شـــعب مملكة البحرين 
تجـــاه مـــا يتميـــز به ســـموه من 
حنكـــة وحكمـــة وتمكـــن لقيادة 
وتحقيـــق  الحكومـــي  الفريـــق 
المزيد من اإلنجـــازات الوطنية 

في المجاالت كافة.
مجلـــس  رئيـــس  رفـــع   وفيمـــا 
الشـــورى أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب الســـمو 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الثقـــة  علـــى  الـــوزراء،  مجلـــس 

الملكيـــة بتكليف ســـموه لتحمل 
أمانة المسؤولية وأعبائها كولي 
للعهـــد ورئيس لمجلس الوزراء، 
أعرب معاليـــه عن تقديره البالغ 
لما يضطلع به ســـموه من جهود 
ورفعـــة  تقـــدم  فـــي  ســـاهمت 
مملكـــة البحرين وتقـــدم األداء 
الحكومـــي وتميـــزه علـــى مـــدى 
السنوات الماضية، مثمنًا لسموه 
اهتمامـــه وحرصـــه الدائـــم على 
توطيـــد العالقة بيـــن الحكومة 

والسلطة التشريعية.
وثمـــن رئيـــس مجلس الشـــورى 
مضاميـــن كتـــاب جاللـــة الملـــك 
لسمو ولي العهد رئيس مجلس 
الجميـــع  ثقـــة  مبينـــًا  الـــوزراء، 
ســـموه  وكفـــاءة  قـــدرة  فـــي 
اآلبـــاء  مســـيرة  مواصلـــة  فـــي 
واألجداد القادة الذين ســـخروا 
هـــذا  ورفعـــة  لرقـــي  حياتهـــم 
الوطن المعطـــاء، باذلين أقصى 
الجهـــود بتفـــان وإخـــالص للـــه 
وللشـــعب الـــذي بادلهـــم الحـــب 
والـــوالء والعرفـــان لمـــا قدمـــوه 
من آثار حضارية بقيت حاضرة 

في ضمائر الجميع.
وتوجه رئيس مجلس الشـــورى 
بالدعـــاء للمولـــى عـــز وجـــل أن 
يوفـــق صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفـــة  لمـــا فيـــه خيـــر البـــالد 
والعبـــاد، مؤكـــدًا تطلـــع مجلس 

الكامـــل  واســـتعداده  الشـــورى 
للتعـــاون مع ســـموه لـــكل ما من 
شـــأنه تحقيق تطلعـــات القيادة 
الحكيمة لجاللة العاهل وشعب 

مملكة البحرين الوفي. 

 فكر متجّدد 

مـــن جهتـــه، رفـــع النائـــب غازي 
التهانـــي  خالـــص  رحمـــة  آل 
إلـــى مقـــام  ولـــي  والتبريـــكات 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
بمناســـبة الثقة الملكية السامية 
والتـــي تجّلت في كتاب التهنئة 
الملكـــي مـــن جاللـــة الملـــك إلى 
ســـمّوه، حيـــث تضّمـــن الكتـــاب 
مضامين رفيعة وكلمات معّبرة 
يضطلـــع  أن  فـــي  بالغـــة  وثقـــة 
المســـؤولية  بكامـــل  ســـمّوه 
واألمانـــة كولـــي للعهـــد ورئيس 

للوزراء.
الكتـــاب  أن  رحمـــة  آل  وقـــال 
السامي لصاحب الجاللة تضّمن 
الثقـــة الملكيـــة التامـــة بااللتزام 
والتفاني والرؤى الثاقبة بقدرة 
صاحب السمو ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء بمـــا يحمله من 
طمـــوح وفكٍر متجّدٍد قادٍر على 
قيادة مرحلة جديدة في مسار 
والتنمـــوي  الحضـــاري  التطـــور 
لمملكـــة البحريـــن، وذلـــك وفـــق 
التوجيهـــات الحكيمـــة والدعـــم 

الملـــك  جاللـــة  مـــن  والمـــؤازرة 
المفّدى.

وأّكـــد ثقتـــه البالغـــة فـــي قـــدرة 
ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء 
على السير بدّفة سفينة السلطة 
التنفيذية تحت الراية الخّفاقة 
لقيـــادة جاللـــة الملك بـــكّل عزٍم 
فـــي  غاياتهـــا  نحـــو  وإصـــراٍر 
خدمـــة الوطن والمواطـــن، عبر 
الخطط االســـتراتيجية الذكية، 
واالســـتفادة القصوى من جميع 
الكوادر والكفاءات الوطنية في 
جميـــع المواقع، وتطويـــر البيئة 
بخلـــق  التنافســـية واالســـتمرار 
الفرص الواعدة، بما يســـهم في 
رفـــد النهضـــة الوطنيـــة بالمزيد 

من المنجزات والمكتسبات.
كما أشـــار إلـــى ما يمتلكه ســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء من رؤى اســـتراتيجية 
ورؤى مستنيرة وأفكار إبداعية 
الحكومـــي  بالعمـــل  للنهـــوض 
إلـــى آفـــاٍق رحبـــة مـــن الفاعلية 
واالســـتدامة،  والتنافســـية 
منّوًهـــا إلى النجـــاح الهائل الذي 
فـــي  ســـمّوه  مبـــادرة  حّققتـــه 
إطـــالق مبادرة “فريق البحرين” 
حيـــث اســـتطاع أن يدمـــج كّل 
التنفيذيين وصّناع  الموّظفيـــن 
القرار والمسؤولين والموظفين 
حكومـــي  عمـــٍل  إطـــار  ضمـــن 
موّحـــد يتفق مع رؤى وتطلعات 
مملكـــة البحرين ويدعم اإلبداع 
والتفـــّوق، وهو األمـــر الذي كان 
باكـــورة العديـــد من المبـــادرات 
النوعيـــة الالحقـــة، كــــ “الملتقى 
الحكومـــي” ومســـابقة االبتـــكار 
النائـــب  وبرنامـــج  الحكومـــي” 
األّول لتنمية الكـــوادر الوطنية، 
مـــن  الكثيـــر  الكثيـــر  وغيرهـــا 

المبادرات الرائدة.

البالد صاحب الجاللة  الملكية لعاهل  الرسالة  ثمنت فعاليات وطنية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، موضحين أنها خريطة 
طريق للعبور الى مستقبل زاهر ومبشر بالخير. وأوضحوا بتصاريحهم 
لـ”البالد” أن النجاح الباهر الذي حققه سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
المرحلة،  رجــل  أنــه  يؤكد  والجائحة  االقتصادي  الملفين  إدارة  في 

وخير من يحمل األمانه برئاسة مجلس الوزراء.

خريطة طريق

إن  النفيعي  إبراهيم  النائب  وقال 
خريطة  تــمــثــل  الملكية  الــرســالــة 
موضحًا  للمستقبل،  للعبور  طريق 
ــعــهــد رئــيــس الـــــوزراء  ــي ال ــ أن ول
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خير  خليفة   آل  حمد  بــن  سلمان 
من يحمل األمانة، ورئاسة مجلس 
يلبي تطلعات  ــوزراء، وخير من  ال

الوطن والمواطنين.
تصريحه  فــي  النفيعي  ــح  وأوضــ
المحنكة  اإلدارة  أن  “الـــبـــالد”  لــــ 
الجائحة  لملف  العهد  ولــي  لسمو 
ولــلــمــلــف االقـــتـــصـــادي لــتــؤكــد أنــه 
“نتطلع  مــضــيــًفــا  الــمــرحــلــة،  ــل  رجـ
ــــواب ألن نــقــدم  ــن ــ ال ــي مــجــلــس  فـ
ــه الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر مع  ــ ــل أوجـ كـ
الوطن  لخدمة  التنفيذية  السلطة 
والــمــواطــنــيــن، خــصــوصــًا فــي ظل 
الــظــروف الــراهــنــة والــتــي تشوبها 
الجمة،  االقــتــصــاديــة  الــتــحــديــات 

لــيــس لــلــبــحــريــن فــحــســب، وانــمــا 
لدول العالم ككل”.

ــة  ــرســال ال ــثــمــن  “ن الــنــفــيــعــي  وزاد 
الــذي  الــبــالد،  عــاهــل  مــن  الملكية 
يوجد األمل والتشجيع في جميع 
تحملنا  رسالة  وهي  الوطن،  أبناء 
الغالي  لتقديم  المسؤولية  بدورنا 
ورفعة  للوطن،  خــدمــة  والنفيس 

لرايته الخفاقة”.

نمو وازدهار

للمؤسسة  ــعــام  ال األمــيــن  ــقــدم  وت
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
الشكر  بــخــالــص  الــســيــد  مصطفى 
البالد  وعظيم االمتنان إلى عاهل 
السامي  جاللته  أمــر  إصـــدار  على 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بتعيين 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ولـــي الــعــهــد األمــيــن نــائــب الــقــائــد 
ليكمل  ــــوزراء  ــل ــ ل ــيــســًا  رئ األعـــلـــى 
لمملكتنا  والــنــمــاء  الــبــنــاء  مسيرة 

بالتوجيهات  مــســتــرشــدًا  الــغــالــيــة 
السامية من لدن جاللة الملك وبما 
واالزدهـــار  النمو  مواصلة  يحقق 

لمملكتنا الحبيبة.
المحبة  بكل  “نــذكــر  السيد:  وقــال 
واالعتزاز الدور الكبير الذي قام به 
المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب 
بن  خليفة  األمــيــر  الملكي  السمو 
)رحـــمـــه هللا(  ســلــمــان آل خــلــيــفــة 
لمملكتنا  التنموي  العمل  دعم  في 
الغالية، ونحن في البحرين بحمد 
وجل  عز  هللا  حبانا  وتوفيقه  هللا 
بقيادة حكمية جعلت نماء الوطن 
األول  هــمــهــا  ــمـــواطـــن  الـ ورخــــــاء 
وفـــي مــقــدمــة أعــمــالــهــا وأهــدافــهــا 
بأسلوب  ذلـــك  عــلــى  دائـــمـــًا  تعمل 
البحرين  أصبحت  حتى  حضاري 
سائر  بين  يحتذى  ونموذجًا  مثاالً 

الدول”.
الــمــؤســســة  فـــي  “يــشــرفــنــا  وزاد 

بقيادة  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
ــأعــمــال  مــمــثــل جـــاللـــة الـــمـــلـــك ل
سمو  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية 
خليفة   آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
النهضة  لمواكبة  الجهد  نبذل  أن 
الخدمات  أفضل  لتقديم  المباركة 
لفئة هامة في المجتمع وهي فئة 

األيتام واألرامل”.

مرحلة زاهرة

من جهتها، أشادت رئيسة جمعية 
بالرسالة  الصحفيين عهدية أحمد 
لسمو  الزاهرة من جاللته  الملكية 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
كانت وستظل  البحرين  أن  مبينة 
وللتعاون،  وللنماء  للخير  مــوئــالً 
ــيــــد الـــــــذي يــضــع  ــــرشــ ولـــلـــعـــمـــل ال
الــمــواطــن عــلــى رأس األولـــويـــات 
واالهــــتــــمــــامــــات، مـــهـــمـــا صــعــبــت 

الظروف وتعسرت.
وأكدت أن الجسم الصحافي يقف 
صفًا واحدًا خلف سمو ولي العهد 
وتسريعًا  دعــمــًا  الـــــوزراء،  رئــيــس 
والـــذي  الــشــامــلــة،  التنمية  لعجلة 
الكبير في تحقيقها،  الدور  لسموه 
الفتة الى أن البحرين مقبلة على 
وتكاتف  بتعاون  مزدهرة  مرحلة 
ــذيــن  ــل أبـــنـــاءهـــا الــمــخــلــصــيــن، وال
ــتــحــول  ــل ال ــراحــ ــي مــ ــروا فــ ــطــ ســ
التضحية  صــور  أروع  المختلفة 

والوالء والفداء.

البشارة بالخير

بفي األثناء، قال الرئيس الفخري 
ــد  ــي، خــال ــ ــان ــ ــزي ــ الســـتـــثـــمـــارات ال
الزياني، إن الرسالة الملكية تفرح 
البحرين  وتعبر عن مشاعر شعب 
من  الخير  “نتعشم  مضيفًا  ككل، 

ــوزراء،  الـ رئيس  العهد  ولــي  سمو 
الواسعة  الخبر  لديه  أن  خصوصا 
الملك، ومن  نهلها من جاللة  التي 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
هللا(،  )رحــمــه  ســلــمــان  بــن  خليفة 
والـــبـــحـــريـــن مــســتــبــشــرة بــالــخــيــر 

بسموه، وجهوده”.
وأضاف الزياني “نهنئ سموه على 
الــغــالــيــة مــن جــاللــة الملك،  الــثــقــة 
وأيـــضـــا مــحــبــة شــعــب الــبــحــريــن، 
وإن القطاع التجاري لينصت بكل 
هناك  أن  ناهيك  مع سموه،  تقدير 
تواصال مستمرا مع سموه الكريم”.

ــأن نـــأخـــذ مــنــه  ــ ــد “نـــهـــتـــم بـ ــ ــزي ــ وي
ــه، نــاهــيــك  ــيـ ــتـــوجـ ــنــصــيــحــة والـ ال
عـــن اهــتــمــامــه بــالــســؤال الـــدائـــم، 
ــتــواصــل الــمــثــمــر، ونـــأمـــل أن  ــال وب
ــر الــطــيــب على  ــ ــك األث ــذل يــكــون ل
لشعبه  والخير  البحرين،  اقتصاد 

الكبير”.

غازي آل رحمة رئيس مجلس الشورى رئيس مجلس النواب

خالد الزيانيعهدية أحمدمصطفى السيدإبراهيم النفيعي

ــاء الـــتـــطـــويـــر ــ ــن ــ ــب ــ ــرة ال ــيـ ــسـ ــمـ ــة وأثــــــــر نــــاصــــع لـــســـمـــوه بـ ــ ــحـ ــ بـــصـــمـــات واضـ

فعاليـــات وطنيـــة لــــ “^”: الرســـالة الملكيـــة لســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء خريطـــة طريـــق للمســـتقبل
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إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية



ال يختلــف اثنــان علــى الــدور البــارز لصاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد رئيس مجلــس الوزراء فــي تطوير الحركة 

الرياضية البحرينية.

تولـــى  الملكـــي  الســـمو  فصاحـــب 
نشـــاطات  مجمـــل  علـــى  اإلشـــراف 
الشـــباب والرياضة في البحرين منذ 
1 يونيـــو 1999 لغايـــة 2010 وذلـــك 
عبر رئاســـة المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وحينها شـــهدت الرياضة 
طفرة نوعية من خالل حصد الكثير 
من اإلنجـــازات الخارجية المشـــرفة 
والتي وضعـــت مملكة البحرين على 

الخارطة العالمية في الرياضة.
الســـمو  صاحـــب  عطـــاء  واســـتمر 
الملكـــي فـــي الجانـــب الرياضي رغم 
رؤيتـــه  عبـــر  الجســـام  مســـؤولياته 
فـــي إنجـــاز مشـــروع حلبـــة البحرين 
ســـباقات  أولـــى  وإقامـــة  الدوليـــة 
الجائـــزة الكبـــرى “الفورمـــوال واحد” 
أرض  علـــى  األوســـط  الشـــرق  فـــي 
مملكة البحرين فـــي 4 أبريل 2004. 
وتعتبر ســـباقات الفورموال 1 إضافة 
نوعية لدعم وتنـــوع ونمو االقتصاد 

الوطن.
الماضيـــة  الســـنوات  وأثبتـــت 
النيـــر  والفكـــر  ســـموه  حنكـــة  مـــدى 

واستشراقه للمستقبل، ألن نجاحات 
حلبـــة البحريـــن الدولية لـــم تتوقف 
عند األبعاد الرياضية وإنما تجاوزتها 
ألبعد من ذلك بكثير، نظًرا للمكاسب 
الهائلـــة التـــي حققتهـــا البحرين على 
االقتصـــاد  مســـيرة  دعـــم  صعيـــد 
الوطنـــي واســـتقطاب االســـتثمارات 
الجديـــدة وتشـــغيل األيـــدي العاملة 
الســـتقطاب  باإلضافـــة  البحرينيـــة 

السياح من أقطار العالم كافة.
الشـــبابية  الحركـــة  وصلـــت  وفعـــالً، 
متقدمـــة  مراحـــل  إلـــى  والرياضيـــة 
بفضـــل  العالمـــي  المســـتوى  علـــى 
االستراتيجية التي اختطها صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة والتي أوصلت منتســـبي 
القطاعيـــن الشـــبابي والرياضية إلى 
مملكـــة  أصبحـــت  حيـــث  العالميـــة، 
البحرين مركًزا لكافة األلعاب بفضل 
االســـتضافات المتعـــددة للبطـــوالت 
العالميـــة، وصارت قبلة في النشـــاط 
الرياضيـــة وخرجت بأفضـــل تنظيم 
يضـــرب  الجميـــع  وأصبـــح  مثالـــي 

األســـمى  المثـــل  البحريـــن  بمملكـــة 
بالنجاح.

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  فصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة دائًما ما 
يولـــي اهتماًما كبيًرا لقطاع الشـــباب 
والرياضـــة، ويكـــون حاضـــًرا بدعمه 
وتشـــجيعه وتوجيهاته السديدة في 
أي محفل وهو ما يؤكده ســـموه من 
خـــالل نهـــج التطوير الذي يتماشـــى 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  مـــع 
الشاملة وأن مسار التطوير يجب أن 
يتواصل بعـــزم وعزيمة أبناء الوطن 
لبناء غٍد لألجيال يحقق طموحاتهم 

وتطلعاتهم.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال فريق المحرق بطل كأس االتحاد سمو ولي العهد رئيس الوزراء أثناء تتويج سباقات الخيل

سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل مراسم تتويج الفورموال 1

سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل مراسم تتويج الترايثلون

دور بارز لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في الحركة الرياضية

رجال أعمال: جهود كبيرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في تنمية االقتصاد

أكـــد رجـــال أعمال الـــدور  البـــارز والجهود 
الكبيـــرة التـــي قـــام بهـــا ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، فـــي تحقيق 
التنمية االقتصادية التي شـــهدتها المملكة 
أن  مؤكديـــن  الماضيـــة  المرحلـــة  خـــالل 
خطط سموه من شأنها تحقيق المزيد من 

النمو االقتصادي في المستقبل.
ورأى أصحاب أعمال أن سموه رجل دولة 
مـــن الطـــراز األول وداعـــم كبيـــر للقطـــاع 
ورواد  األعمـــال  وقطاعـــات  التجـــاري 
األعمـــال، حيـــث ســـاهم فـــي إدارة الملـــف 
االقتصـــادي باقتـــدار في الفتـــرة الماضية 
وأنه الرجل المناسب في المكان المناسب 
الســـتكمال مســـيرة التنميـــة مباركيـــن لـــه 
نيله الثقة الملكية بتوليه رئاســـة الوزراء، 
معبريـــن عـــن الدعـــم الكامـــل لســـموه في 
لالقتصـــاد  الرفعـــة  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 

الوطني.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة غرفـــة تجارة 
وصناعـــة البحرين ســـمير ناس إن ســـموه 
ليـــس بجديـــد علـــى المهمة حيـــث تمرس 
في العمـــل الحكومي والقطاع االقتصادي 
ألكثـــر من عقدين بتوافق مع ســـمو رئيس 

الوزراء الراحل.
وأكـــد نـــاس أن كل اآلمـــال معقـــودة علـــى 
مـــن  التـــي  الطموحـــة  وبرامجـــه  ســـموه 
الوطنـــي  باالقتصـــاد  االرتقـــاء  شـــأنها 
والذي ســـيصب في رفع مســـتوى معيشة 
للمجتمـــع،  الرخـــاء  المواطنيـــن وتحقيـــق 
حيـــث رأى أن جهـــود ســـموه فـــي تحريك 
عجلة االقتصاد تســـير بشـــكل متـــواٍز في 

تحسين مستوى حياة المواطنين.
وتابـــع ناس “أملنا بســـموه كبير وهو قدها 

وقدود”.
وســـلط رئيس مجلـــس إدارة غرفة تجارة 
ســـموه  تاريـــخ  علـــى  البحريـــن  وصناعـــة 
الحافل في مجال التنمية االقتصادية من 
خـــالل البرامـــج االقتصادية التـــي كان لها 
تأثير جذري كبير على االقتصاد الوطني.

تجـــارة  غرفـــة  فـــي  “نحـــن  نـــاس:  وقـــال 
الداعميـــن  أكبـــر  مـــن  البحريـــن  وصناعـــة 
الستراتجية وسياسة سموه، متأملين كل 

الخيـــر فـــي المرحلة المقبلة وســـموه رجل 
دولـــة ومتمكـــن”، مشـــيرا إلـــى أن البرامج 
الكثيـــرة التي نفذها ســـموها أثرت جذريا 

على االقتصاد.

سموه خير من تولى الملف 

االقتصادي

مـــن جانبه قـــال صاحب األعمـــال إبراهيم 
زينـــل إن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
للذكـــر،  ليـــس بحاجـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
فمواقفـــه وجهوده مشـــهودة للجميع، فهو 
مـــن يوم مـــا تولى وكلـــف من قبـــل جاللة 
الملـــك بالنشـــاط االقتصـــادي ، كان خيـــر 
من يتولـــى هذا الجانـــب، فصندوق العمل 
التنميـــة  مجلـــس  إلـــى  إضافـــة  “تمكيـــن” 
االقتصاديـــة كان لهـــا دور كبيـــر في تعزيز 

االقتصاد الوطني.
ورأى زينل أن ســـموه هو خيـــر من يتولى 

التصدي للتحديات االقتصادية.
وتابـــع أن رســـالة جاللـــة الملـــك اليوم هي 
رســـالة تبعث بكثير من الطمأنينة للقطاع 
الخاص والقطاعـــات االقتصادية، بأن من 
ســـيتولى المســـيرة شـــخص كفـــوء وقادر 
علـــى أن يحـــرك االقتصـــاد معتمـــدا علـــى 
الشـــباب، خصوصا فـــي الظـــروف الراهنة 

واستمرار جائحة “كوفيد – 19”.
واشـــار إلـــى أن ســـموه مـــن خـــالل اللجنة 
التنسيقة استطاع أن يدير جهود البحرين 
فـــي مكافحـــة وبـــاء كورونـــا مـــع الفريـــق 
الطبـــي، من خـــالل كثيـــر من اإلجـــراءات 
والخطوات التـــي حصنت المواطنين ضد 
هـــذه الجائحـــة وقللـــت حجـــم الضـــرر من 

الجائحة.
وعبـــر زينـــل عـــن أملـــه، مـــع بـــدء عمليات 
البحريـــن بجهـــود ســـموه،  فـــي  التعطيـــم 
الحيـــاة  تعـــود  وأن  الوبـــاء  ينحســـر  بـــأن 
مملكـــة  إلـــى  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
البحرين كما كانت عليه، مبديًا تفاؤله بأن 

يكون العام 2021 عاما أفضل للجميع.

مسيرة حافلة باإلنجازات  

من جهته، اشار رجل األعمال خالد األمين 
إلى أن إطـــالق رؤية البحرين االقتصادية 
2030 فـــي أكتوبـــر2008، من قبل ســـموه  
تعد رؤية شاملة لتطوير اقتصاد المملكة، 
مـــع التركيـــز على هـــدٍف أساســـي يتجلى 
في تحســـين المســـتوى المعيشـــي لجميع 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن وهـــي خالصة 
مناقشـــات مســـتفيضة مـــع مجموعـــة من 
صناع القرار والعاملين في القطاعين العام 
والخاص، وممثلين عن شـــرائح المجتمع، 

وبيوت الخبرة والهيئات الدولية.
وأشـــار إلى إسهام سموه في تحرير قطاع 
التنافســـية  البيئـــة  وتأميـــن  االتصـــاالت 
والتنظيميـــة الخاصـــة بقطـــاع االتصاالت 
والعدالـــة  الشـــفافية  مـــن  معاييـــر  وفـــق 
هـــذا  خدمـــات  تقديـــم  فـــي  والتنافســـية 
القطاع والمضي قدما في تبني السياسات 
الداعمة لضمان وجود التقنيات المتطورة 
لألفـــراد  المتكاملـــة  الخدمـــات  وتوفيـــر 

والمؤسسات.
وبيـــن أن إصالح ســـوق العمـــل جاء ضمن 
مبادرات قادها سموه لإلصالح االقتصادي 
ممـــا تمخـــض عنـــه إنشـــاء هيئـــة تنظيـــم 

ســـوق العمـــل وصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 
ومنذ إنشـــائهما في عـــام 2006 ُأنيط بهما 
وضـــع خطة وطنية لســـوق العمل تتضمن 
االســـتراتيجية والسياســـة العامـــة بشـــأن 
تشـــغيل العمالـــة الوطنيـــة ورفـــع كفاءتها 
واستقدام العمالة األجنبية وجمع وتحليل 
واإلحصـــاءات  والمعلومـــات  البيانـــات 
المتعلقة بالوضع االقتصـــادي في المملكة 
وخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بســـوق العمـــل، 
وجعـــل المواطـــن البحرينـــي هـــو الخيـــار 
األول فـــي ســـوق العمل من خـــالل الدعم 

والتسهيالت المقدمة له.
وتحـــدث األميـــن عـــن  مســـاهمة ســـموه 
برؤيتـــه في تشـــكيل مجلـــس المناقصات 
الذي يعد نقلة في إطار التحديث اإلداري 
فـــي شـــؤون ضبـــط المناقصـــات وتحقيق 
المزيد من االلتزام بالشفافية في التعامل 
المشـــروعات  لمختلـــف  المناقصـــات  مـــع 
بشـــكل عـــادل وهـــو مـــا ينـــادي به ســـموه 
دائمـــًا لتعزيـــز مبدأ تكافـــؤ الفرص وجودة 
للمـــوارد  األمثـــل  والتوظيـــف  العـــروض، 

الوطنية.

داعم كبير لرواد األعمال 

رائـــد األعمـــال محمـــد  قـــال  مـــن جانبـــه، 
عبدالعـــال إن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة الداعم األول 
ورواد  والشـــركات  الوطنـــي  لالقتصـــاد 

األعمال في البحرين خصوصا الشباب. 
وبيـــن أن جهـــود ســـموه علـــى االقتصـــاد 
الوطنـــي واضحـــة للقاصـــي والدانـــي مـــن 

الداعمـــة  والهيئـــات  المؤسســـات  خـــالل 
فـــي  والتجاريـــة  االقتصاديـــة  للحركـــة 
البحريـــن والتي مـــن خاللها تمكـــن الكثير 
مـــن المواطنيـــن والشـــباب مـــن االنطـــالق 
فـــي عالم األعمال وأخـــذ دورهم في دعم 

جهود القيادة وتحريك عجلة االقتصاد.
وعبر عبدالعال عن عميق فخره بأنه تكرم 
مرتين من سموه لكونه رائد أعمال استفاد 
من المناخ االقتصادي والدعم الكبير الذي 

تحقق لرواد األعمال بفضل سموه.
ومن خـــالل تعامله الشـــخصي مع ســـموه 
يشـــير عبدالعال إلى أن سموه يقدر العمل 
والمجهـــود الـــذي يبدهذلـــه رواد األعمـــال 
واصحـــاب األعمـــال عمومـــًا، فأي شـــخص 
يجتهـــد فإنـــه يلقـــى الدعـــم الكامـــل مـــن 

سموه.
وأكد أن رؤية ســـموه البعيدة والثاقبة من 
شـــأنها أن تصنع مســـتقبال أفضل للبحرين 

وشعبها.
العهـــد  ولـــي  ســـمو  تولـــي  منـــذ   “ وتابـــع 
مســـؤولياته وله الفضـــل االكبر في  توفير 
جميـــع االدوات الالزمـــة الي رائـــد اعمـــال 
مســـيرتي  ذلـــك  وشـــمل  عملـــه،  ليفتتـــح 
الشخصية، مردفا، تكريم سموه شرف لي 
وللجميع، وسموه حافز لكل رجل اعمال”.

وأكـــد عبدالعـــال اهتمام القيادة الرشـــيدة 
بجميع ابناء الوطن. 

الصغيـــرة  الشـــركات  أن  إلـــى   وأشـــار 
والمتوســـطة وجدت تشجيعا من صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء، 
مشـــيدًا بتوجيه ســـموه جميـــع القطاعات 
الحكومية بغرض تشجيع الشباب لخوض 
تجربـــة ريـــادة األعمال التي من شـــأنها أن 

تعود بالنفع على االقتصاد الوطني.
الملكيـــة  بالثقـــة  ســـموه  عبدالعـــال  وهنـــأ 
الســـامية بتعيينه رئيســـًا لمجلس الوزراء، 
مؤكـــدًا بـــأن هـــذا التعييـــن هـــو اســـتمرار 
لمســـيرة العطاء ومواصلة ركـــب التطوير 
العمـــل  بمســـتوى  لالرتقـــاء  والتنميـــة 
الحكومي والمضـــي قدمًا نحو البناء على 
المكتســـبات الوطنية لتحقيـــق المزيد من 
والدفـــع  المواطنيـــن  لخدمـــة  المنجـــزات 
بعجلة االقتصاد الوطني آلفاق أرحب من 

النمو واالزدهار.

سموه داعم  لسيدات األعمال

إلى ذلك،  قدمت رئيســـة جمعية ســـيدات 
جناحـــي  احـــالم  البحرينيـــة  األعمـــال 
التبريكات لسمو ولي العهد رئيس الوزراء  

على الثقة الملكية الغالية.
وقالت جناحي إن الجميع يعلم أن ســـموه 
رجـــل تنفيذ ولديه خطط مســـتقبلية وأن 
الجميـــع يـــرى أن هنـــاك مســـتقبال واعـــدا 
البعيـــدة  ســـموه  ورؤيـــة  خطـــط  بفضـــل 
المـــدى ، حيث بجهود ســـموه تكمل مملكة 
البحريـــن  مســـيرة التطـــور بالتعـــاون بين 
القيادة والشعب وشركات القطاع الخاص  

والعام والجمعيات األهلية.
وقالـــت جناحـــي أن الجميـــع يقـــف خلـــف 

سموه ويتأمل الخير الكثير.
بمـــا  الجميـــع  أن  جناحـــي  واختتمـــت 
تدعـــم  األعمـــال  ســـيدات  جمعيـــة  فيهـــا 
تنفيـــذ خطـــط ســـموه الطموحـــة للنهوض 
واســـتكمال مســـيرة التنميـــة االقتصاديـــة 

ومن أجل العطاء مع  رجل العطاء.

ــاري ــ ــج ــ ــت ــ ال لـــلـــقـــطـــاع  ــر  ــيـ ــبـ كـ وداعــــــــــم  األول  الــــــطــــــراز  مـــــن  دولــــــــة  رجـــــــل 

محمد عبدالعالسمير ناس أحالم جناحيإبراهيم زينل خالد االمين
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سبورت

المحرر االقتصادي



افتتاح جامع سمو الشيخ محمد بن عيسى بمدينة خليفة
افتتـــح رئيـــس الحـــرس الوطنـــي الفريـــق 
أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، جامع ســـمو الشـــيخ محمد بن 
عيســـى بن ســـلمان آل خليفة الكائن بحي 
المحاديـــر فـــي مدينـــة خليفة اإلســـكانية، 
والذي تم تشييده وبناؤه على نفقة سموه 
الخاصـــة، وذلـــك أمـــس الثالثـــاء، بحضور 
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية راشـــد 

الهاجري وكبار ضباط الحرس الوطني.
 ولـــدى وصـــول ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة يرافقـــه مديـــر أركان 
الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن الشـــيخ 
لمقـــّر  آل خليفـــة  ســـعود  بـــن  عبدالعزيـــز 
الجامـــع، صّلـــى ركعتـــي تحّيـــة المســـجد، 

إلقامـــة  الجامـــع  بافتتـــاح  إيذاًنـــا  وذلـــك 
قـــام بجولـــة تفّقديـــة  ثـــم  الصـــالة فيـــه، 

لمرافق الجامع.
بافتتـــاح  اعتـــزازه  عـــن  ســـموه  وعّبـــر   
هـــذا الصـــرح الدينـــي والـــذي يأتـــي بناؤه 
وتشـــييده وفـــق مواصفـــات فّنيـــة عالية 
خدمـــًة ألهالـــي مدينة خليفة اإلســـكانية.  

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  وبـــارك 
الدعـــم  مؤكـــًدا  ســـموه،  جامـــع  افتتـــاح 
والعنايـــة الدائمـــة التي تحظـــى بها بيوت 
هللا فـــي مملكـــة البحريـــن، انطالًقـــا مـــن 

التوجيهات الملكية السامية لعاهل البالد 
الملـــك  الجاللـــة  القائـــد األعلـــى صاحـــب 
حمد بن عيســـى آل خليفة لتســـخير كافة 
اإلمكانيـــات لرعايـــة الجوامع والمســـاجد 

إلقامة الصالة فيها.
 ويضـــم جامـــع ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة، مصليين 
للرجال والنســـاء يّتســـعان ألكثر من 700 

مصـــٍل، باإلضافـــة إلـــى صالـــة للمناســـبات 
تضم مجلسين داخليين، إلى جانب سكٍن 
للمـــؤذن ومواقـــف للســـيارات وغيرها من 

الخدمات الالزمة لهذا الجامع.

سمو رئيس الحرس الوطني يفتتح جامع سمو الشيخ محمد بن عيسى بمدينة خليفة اإلسكانية

الصخير- الحرس الوطني
رئيس الحرس 

الوطني يتكفل 
ببنائه على نفقة 

سموه الخاصة
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مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

بـــدأت المـــدارس الحكوميـــة بتوزيـــع الحواســـيب المحمولـــة علـــى طلبتهـــا 
المســـتحقين، وذلك ضمن مبـــادرات الحملة الوطنية “فينـــا خير”، المعتمدة 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب مستشار األمن 
الوطنـــي رئيـــس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
ويأتـــي ذلـــك في إطـــار عمل لجنـــة التنســـيق والمتابعة بالمؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية، وبالتعاون مع الـــوزارة، حيث ستشـــمل عملية التوزيع 
10 آالف حاســـوب محمـــول، ضمن جهود اســـتمرار العمليـــة التعليمية، في 
ظل االعتماد بشـــكل أساســـي على التعلم الرقمي عن بعد. وتم بدءًا من 13 
ديســـمبر الجاري حتـــى اليوم توزيـــع 2500 جهاز، والعملية مســـتمرة حتى 

انتهاء الكمية المحددة.

المدارس الحكومية تبدأ في توزيع “الالبتوبات”

المنامة- بنا

نقل ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة تعـــازي عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس مجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة إلى أبناء المغفور له 
بإذن هللا تعالى الشيخ ناصر صباح 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح فـــي وفاة 

والدهم )طيب هللا ثراه(.
جـــاء ذلك لـــدى زيارة ســـموه لدولة 
الكويـــت الشـــقيقة أمـــس؛ لتقديـــم 
واجـــب العـــزاء إلـــى أبنـــاء الفقيـــد 
وأســـرة آل الصبـــاح الكـــرام، داعًيـــا 
ســـموه هللا العلي القديـــر أن يتغمد 
الشـــيخ ناصر صبـــاح األحمد الجابر 
الصبـــاح بواســـع رحمتـــه ويســـكنه 
فســـيح جناتـــه، وأن يلهمهم جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وقد رافق ســـموه في زيارته ســـمو 
الشـــيخ سلمان بن محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ خليفـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  بـــن علـــي 

ووزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
والشيخ عبدهللا بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، وســـفير مملكة البحرين 

لدى دولة الكويت صالح المالكي.

ســموه ينقل مواساة جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

عيسى بن سلمان يقدم التعازي في وفاة ناصر الصباح

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تلقـــى 
ا مـــن وزير  الزيانـــي أمـــس، اتصـــااًل هاتفيًّ
خارجيـــة مملكـــة تايلنـــد الصديقـــة دون 

برامودويناي.
وخـــالل االتصـــال، أعـــرب برامودوينـــاي 
عـــن خالص تعازيه وتعـــازي مملكة تايلند 
حكومًة وشـــعًبا في وفاة المغفور له بإذن 
هللا تعالى رئيس الوزراء الراحل صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، رحمـــه هللا، مشـــيًدا بعالقات 
الصداقـــة والتعـــاون القائمـــة بيـــن مملكة 
تشـــهده  ومـــا  تايلنـــد  البحريـــن ومملكـــة 
من تطـــور وتقدم واضـــح وملموس على 
كافـــة المســـتويات، مؤكـــًدا حـــرص بالده 
علـــى عقـــد اللجنـــة البحرينيـــة التايلندية 
التعـــاون  بمجـــاالت  للدفـــع  المشـــتركة 
والتنســـيق الثنائـــي إلـــى مجـــاالت أرحب 
بما يلبي المصالح المشـــتركة لكال البلدين 

الصديقين، ويعود عليهما وعلى شعبيهما 
بالنفع والخير والفائدة.

 من جهته، أعرب الزياني عن بالغ شـــكره 
وتقديـــره لمعالـــي وزيـــر خارجيـــة مملكة 
بالمســـار  منوًهـــا  تعازيـــه،  علـــى  تايلنـــد 
المتقـــدم للعالقـــات الثنائيـــة التـــي تربط 
مملكـــة البحرين ومملكة تايلند وما تمتاز 
به من تطور مستمر، مؤكًدا حرص مملكة 
باالرتقـــاء  الدائـــم  واهتمامهـــا  البحريـــن 

بالعالقات الثنائية المتنامية والمضي بها 
قدًمـــا نحو آفاق أشـــمل بما يحقق رغبات 
متمّنًيـــا  الصديقيـــن،  البلديـــن  وتطلعـــات 

لمملكة تايلند دوام التقدم والرخاء.
تـــم خـــالل االتصـــال بحـــث ســـبل   كمـــا 
االرتقاء بالتعاون الثنائي نحو مستويات 
أوســـع، إضافة إلى مناقشـــة أهم القضايا 
والموضوعـــات اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.

الثنائــي التعــاون  لتعزيــز  المشــتركة  اللجنــة  انعقــاد 

الزياني: المضي بالعالقات البحرينية التايلندية نحو آفاق أشمل

“الثقافة” تدّشن كتاب “الثقافة والدبلوماسية”
دّشــنت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار صبــاح أمــس كتــاب “الثقافــة والدبلوماســية” وذلــك فــي متحــف البحرين 
الوطنــي، بحضــور مستشــار جاللــة الملك للشــؤون الدبلوماســية الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة، ورئيســة هيئة 
الثقافــة الشــية مــي بنــت محمــد آل خليفــة، ووكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية الشــيخ عبــد هللا بن أحمد 
آل خليفــة، ووكيــل وزارة الخارجيــة الشــيخة رنــا بنت عيســى بــن دعيج آل خليفــة، والمدير التنفيــذي ألكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراســات الدبلوماســية الشــيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، هذا إضافة إلى حضور 

دبلوماسي وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين.

وقالت الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفة: “نواصل النجاح الذي حققناه 
في مؤتمر )الثقافة والدبلوماســـية(، 
ونوّثـــق مـــا نتـــج عنـــه مـــن نـــدوات 
أشـــرف عليها قطـــاع الثقافة ووزارة 
ســـفارات  مـــع  بالتعـــاون  الخارجيـــة 
الدول الصديقة والشقيقة، في كتاب 
يبقى مرجعًا للعاملين في القطاعين 
وأكـــدت  والدبلوماســـي”،  الثقافـــي 
األوطـــان  صـــوت  هـــي  الثقافـــة  أن 
ورســـالتها إلـــى العالـــم، موضحـــة أن 

الترويـــج لمقومات ومنجزات مملكة 
البحريـــن الحضاريـــة يتطلب تكاتف 

جهود كافة األطراف.
ويعد كتاب “الثقافة والدبلوماســـية” 
امتـــدادًا للمؤتمـــر الـــذي تـــم تنظيمه 
بتعاون ما بين وزارة الخارجية، هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار وأكاديمية 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 

الدبلوماسية في أكتوبر 2019. 
مقـــاالت  سلســـلة  الكتـــاب  ويضـــم 
فـــي  الناعمـــة  القـــوة  دور  تتنـــاول 

وقـــوة  الدبلوماســـية  العالقـــات 
الثقافة في تقويـــة الروابط العالمية 
للمؤسســـات  الشـــاملة  والتطـــورات 
الثقافيـــة.  والممارســـات والتقنيـــات 
مـــن  بدعـــم  الكتـــاب  هـــذا  ويأتـــي 
وزارة الخارجيـــة وأكاديميـــة محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 

الدبلوماسية.
“الثقافـــة  مؤتمـــر  أن  يذكـــر 
والدبلوماســـية” ألقـــى الضـــوء علـــى 
جوانـــب هامـــة مـــن اإلرث الثقافـــي 

وانعكاســـاتها  البحريـــن  لمملكـــة 
الناعمـــة  بالقـــوى  المتمثلـــة  الدوليـــة 
والدبلوماســـية الثقافيـــة البحرينية. 
كمـــا جاء المؤتمـــر ليؤكد على أهمية 
تعزيـــز التعـــاون مـــا بيـــن القطاعيـــن 
وتنـــاول  والثقافـــي.  الدبلوماســـي 
خـــالل جلســـاته وندواتـــه عـــددًا من 
كالثقافـــة  والموضوعـــات  المحـــاور 
والعالقـــات الدوليـــة، الثقافة والقوة 
والموســـيقى  الفنـــون  الناعمـــة، 
والدبلوماســـية، والدبلوماسية وقوة 

الكلمة في التواصل.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

مبي بنت محمد: 
مرجع للعاملين 
في القطاعين

عبداللطيف الزياني دون برامودويناي

“فكــرة” تعلــن عــن الفــائـزيــن الثـالثــة
اختيـــار “مسعـــف فـــي كـــل بيـــت” و“الصحـــة النفسيـــة” و“تمليـــك”

فـــازت 3 أفكار في النســـخة الثالثة من مســـابقة االبتكار 
الحكومـــي )فكرة( التـــي أطلقت تنفيـــذًا لتوجيهات ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، بعد اختيـــار األفكار 
الفائـــزة من لجنـــة ضمت عددا من الـــوزراء عن ُبعد، في 
المرحلـــة النهائيـــة مـــن المســـابقة إلـــى جانـــب تصويـــت 

الجمهور.
وهنـــأت لجنة الـــوزراء األفـــكار الفائـــزة باختيـــار اللجنة 
والتـــي ضمـــت كال مـــن فكـــرة مشـــروع توســـعة خدمات 
الصحة النفســـية في المجتمـــع، المقدمة من بثينة حميد 
العصفـــور وعلي حســـين الســـلمان من مستشـــفى الطب 
النفســـي بوزارة الصحة، وفكرة “مســـعف فـــي كل بيت”، 
المقدمة من كوثر فؤاد سلمان ونادية جاسم أبو إدريس 
مـــن وزارة الصحـــة، إضافة إلـــى الفكرة الفائـــزة باختيار 
الجمهـــور وهـــي فكـــرة برنامـــج “تمليـــك”، المقدمـــة مـــن 

محمود عدنان البالدي من “تمكين”.
وأشـــادت اللجنـــة بمـــا تـــم طرحـــه مـــن أفـــكار إبداعيـــة 

ومبتكـــرة من شـــأنها أن تســـهم فـــي رفع كفـــاءة وجودة 
الخدمـــة الحكوميـــة المقدمـــة للمواطنيـــن، منوهيـــن بما 
اطلعـــوا عليـــه مـــن عـــروض لألفـــكار االثنتي عشـــر التي 

تأهلت للمرحلة النهائية من مسابقة )فكرة(.
وتقديـــرا للجهـــد الـــذي بذلـــه أصحـــاب األفـــكار الفائـــزة 
ولمواصلة تنفيذ األفـــكار بأعلى معايير الجودة والتميز، 
ســـيتم عـــرض األفـــكار علـــى اللجنة التنســـيقية برئاســـة 

صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
تمهيـــدا لتطبيقهـــا في الجهـــات الحكوميـــة المعنية بكل 

فكرة منها.
وضمـــت اللجنـــة كل مـــن محمـــد المطـــوع وزير شـــؤون 
مجلـــس الـــوزراء وجميل حميدان وزيـــر العمل والتنمية 
االجتماعية وباســـم الحمر وزير اإلســـكان، وعصام خلف 
وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
وفائقة الصالح وزيرة الصحة وأيمن المؤيد وزير شؤون 

الشباب والرياضة.
وتأهلـــت األفكار الثالث بعد سلســـلة من مراحل التقييم 
فـــي إطـــار المســـابقة التي تهـــدف لتعزيز ثقافـــة اإلبداع 
واالبتـــكار باعتبارهـــا محركا رئيســـيا للتطويـــر بما يتيح 
الفرصة إلشـــراك موظفي القطاع العام في طرح األفكار 
والمقترحـــات التـــي تخـــدم تطلعـــات العمـــل الحكومـــي 
وتطوير جودته ومخرجاته بما يتماشى مع مبادئ رؤية 
البحريـــن االقتصادية 2030، وبرنامـــج الحكومة -2019
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المنامة - بنا



تحـــت رعاية ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، شـــهد وزيـــر الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، أمـــس، حفل تخرج 

الدفعة الثانية عشرة من التالميذ العسكريين.
وكان فـــي اســـتقبال الوزير، لـــدى وصوله إلى مقر 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، رئيس األمـــن العام 

الفريق طارق الحسن، ومحافظ الجنوبية 
 ســـمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
وآمـــر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة العميـــد فواز 

الحسن.
 وبـــدأ الطابور بعزف ســـالم وزيـــر الداخلية، الذي 
قـــام بالتفتيـــش على الطابور، لتبـــدأ بعدها فقرات 
الحفـــل، التي تـــم اختصارهـــا تطبيقـــا لإلجراءات 
االحترازيـــة المعمول به لمواجهـــة جائحة كورونا، 
حيـــث أدى الخريجـــون القســـم فـــي الميـــدان، ثم 
تفضل وزيـــر الداخلية بتكريم الخريجين األوائل، 

ليأذن بعدها بانصراف الطابور، بعد أداء التحية.
 ويأتـــي تخرج الدفعة الثانية عشـــرة من التالميذ 
العســـكريين، في إطار حرص وزارة الداخلية على 
المضـــي قدًمـــا فـــي إعـــداد كوادرها، وفـــق أحدث 
المعاييـــر الدولية المعمول بها في المناهج العلمية 
المتغيـــرات  مواكبـــة  علـــى  والعمـــل  والتدريبيـــة، 
األمنيـــة والتحديات المتزايدة، بما يلبي الحاجات 
األمنيـــة ويعزز من تنمية القـــدرات والمهارات في 

مجاالت العمل األمني كافة.
الشـــكر  خالـــص  عـــن  الداخليـــة  وزيـــر  وأعـــرب   
واالمتنـــان لعاهـــل البـــالد القائـــد األعلـــى، صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، على 
دعمـــه ورعايتـــه الكريمـــة لرجال الشـــرطة وتعزيز 
دورهم في حفظ أمن الوطن، معرًبا باسمه ونيابة 
عن منتســـبي وزارة الداخلية، عن اعتزازه برعاية 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 

الـــوزراء، حفـــل تخـــرج هـــذه الدفعة مـــن التالميذ 
العسكريين باألكاديمية الملكية للشرطة، ومتابعة 
ســـموه جهود المحافظة علـــى الكفاءة والجاهزية 

والروح المعنوية العالية لمنسوبي الوزارة.
 وأكـــد أهميـــة إعـــداد كـــوادر مؤهلـــة قـــادرة علـــى 
مواكبـــة التطور في العمل األمني الحديث، منّوًها 
االلتـــزام  تقتضـــي  األمنيـــة،  المســـئولية  أن  إلـــى 
بالقانون والتمســـك باالنضبـــاط والتحلي بالنزاهة 

وتحمل المسئولية.
 وهنـــأ وزيـــر الداخليـــة، الخريجيـــن علـــى اجتيـــاز 
متطلبات التخرج بنجاح، وحثهم على بذل المزيد 
مـــن الجهـــد والعطـــاء لخدمـــة الوطـــن، معرًبـــا عن 
شـــكره لذويهم على حرصهم وتشـــجيعهم، مشيًرا 
إلـــى أن تخـــرج هـــذه الدفعة، تم في ظـــروف غير 

عادية.
 وأثنـــى على دور األكاديمية الملكية للشـــرطة في 
تعزيـــز االلتـــزام باإلجراءات االحترازيـــة لمواجهة 
جائحـــة كورونـــا، األمـــر الـــذي ســـاعد كثيـــًرا فـــي 
اســـتكمال تطبيـــق المقـــررات العلميـــة والتدريبية 
وتحقيـــق النتائج الطيبـــة، متمّنًيـــا معاليه للجميع 

التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
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علينــا االمتثــال للقانــون والتحلــي بالنـزاهــة
ــي ــن ــل األم ــم ــع ــة تـــطـــور ال ــب ــواك ــم ــوادر مــؤّهــلــة ل ــ ــ ــداد ك ــ ــ ــر الـــداخـــلـــيـــة: إع ــ وزيـ

يجـب وضـع حـد إلرهـاب نظـام الماللـي في المنطقـة وأوروبـا
دعـــوة 124 برلمانيًّـــا ومســـؤوالً وشـــخصية مـــن 15 بلـــًدا عربيًّـــا لضمـــان أمـــن المنطقـــة والعالـــم

وّقـــع 124 برلمانيـــا ومســـؤوالً وشـــخصية عربّیـــة، 
بینهم عدد من الوزراء الحاليين والسابقين ونواب 
البرلمانـــات، مـــن 15 دولـــة عربيـــة االردن ومصـــر 
وفلســـطين واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ولبنـــان 
والمغـــرب وتونـــس والجزائـــر والبحريـــن والكويت 
والعربية السعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا 
علی بیان أعربوا فیه عن قلقهم العميق من إرهاب 
النظـــام اإليراني فـــي المنطقة وفـــي أوروبا داعين 

إلى وضع حد لهذا اإلرهاب المنفلت. 
وأعلنـــت الشـــخصيات العربيـــة بمـــن فيهـــم خالـــد 
اليمانـــي وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي الســـابق وممثل 
اليمـــن لـــدى األمم المتحـــدة، وصالح القـــالب وزير 
اإلعالم األردني الســـابق، ونجيمه طاي طاي وزيرة 
التعليـــم المغربيـــة الســـابقة، ومحمـــد عســـكر وزير 
حقـــوق اإلنســـان اليمنـــي، وبســـام العمـــوش وزيـــر 
الشـــؤون الماليـــة ووزيـــر التنمية اإلداريـــة األردني 
السابق، وأحمد الجار هللا عميد الصحافة  الکویتّیة 
صاحب مؤسســـة السياســـة الصحفية، ويحيى أبو 
حاتـــم مستشـــار وزيـــر الدفـــاع اليمنـــي، والدكتـــور 
ريـــاض ياســـين وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي الســـابق 
وســـفير اليمـــن فـــي باريـــس، وعيســـى الخشاشـــنه 
رئيـــس لجنـــة البيئة في مجلـــس النـــواب األردني، 
والدكتور محمد العياصرة وعبدعليان المحســـيري 
عضوا مجلس النواب األردني، ومحمد اللحام عضو 
البرلمان الفلســـطيني، واحمـــد رفعت عضو مجلس 
الشـــعب المصـــري، وجمـــال بوحســـن عضومجلس 
النـــواب البحريني الســـابق واالمین العـــام للمبادرة 
البرلمانیة العربیـــة، والكاتبة والصحفية البحرينية 
سوســـن الشـــاعر وأعربـــوا أیضاً  عن قلقهـــم العميق 
إزاء االنتهـــاكات الصارخـــة لحقـــوق اإلنســـان فـــي 

إيران. 
كمـــا أكـــدوا إدانتهـــم إلرهـــاب النظـــام اإليراني في 
المنطقة وأوربا وأعلنوا أن هذا السلوك ضد السالم 

واالستقرار في المنطقة والعالم.
وجاء في البيان الموقع علیه: 

أثاراســـتمراراالنتهاكات الوحشـــیة لحقوق اإلنسان 
في إیران قلق المجتمع الدولي. النظام الحاكم في 
إیران له الرقم القیاســـی فـــي اإلعدامات في العالم 
حســـب عدد ســـّکان البالد وأصدرت الهیـــآت العلیا 
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة حتـــى اآلن 67 قـــرارًا في 
إدانة القمع والكبت والتعذیب واإلعدام في إیران.
ونشـــرت منظمـــة العفـــو الدولیـــة، فـــي 2 ســـبتمبر 
2020، تقریـــًرا بعنوان “ســـحق اإلنســـانیة” وصفت 
فیـــه مختلـــف أشـــكال التعذیـــب التي یســـتخدمها 
النظـــام في الســـجون ضـــد المحتجین والســـجناء 

السیاسیین.
كما أصدرت منظمة العفو الدولیة في دیســـمبر من 
العام 2018 تقریًرا مفصالً فی توثیق المذبحة التي 
ارتكبهـــا نظـــام الماللي]عـــام 1988[، واصفـــة إیاها 
بأنها “جریمة مستمرة ضد اإلنسانیة”. وأّکدت علي 
ضرورة محاســـبة المتورطین فیهـــا ومرتكبیها من 

قبل األمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأکـــد البيان: وعلـــى الوجه الثاني مـــن عملة القمع 
داخـــل إیران، نشـــاهد فـــي العالم العربـــي تدخالت 
مدّمرة لهذا النظام في الدول المجاورة وسائر دول 
المنطقـــة وتصدیراإلرهاب إلیها، کالعراق وســـوریا 
ولبنـــان والیمن والبحرین، مما أدى إلى مقتل مئات 

اآلالف وتشـــرید المالییـــن فـــي هذه البلـــدان. نحن 
ندیـــن هـــذه السیاســـات المدمـــرة للنظـــام اإلیراني 
في الشـــرق األوســـط، ودعمه للجماعـــات اإلرهابیة 
التـــي تعمـــل بالوكالة، وکذلک مشـــاریعه للصواریخ 
البالیستیة، ونعتبرهذا السلوك للنظام اإلیراني ضد 

السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف بيان الشخصيات العربية: ال یقتصر إرهاب 
النظـــام اإلیرانـــي على بلدان الشـــرق األوســـط، بل 
امتـــد إلى أوروبا، حیث ینتظـــر فی الوقت الحالی 
أربعة أشـــخاص المحاکمة في بلجیكا بتهمة تدبیر 
خطـــة إرهابیة ضـــد مؤتمر 30 یونیـــو2018، الذی 
شـــارك فيه العدید منا. ومن بین األربعة المتهمین 

دبلوماســـي رســـمی تابع للنظام اإلیراني -أسدهللا 
أســـدي الذي كان یعمل فی فیینا. ولو نجحت تلک 
الخطة ال سمح هللا لكانت كارثة إنسانیة وبال شك 

أكبرعملیة إرهابیة في أوروبا.
وفي 19 أبریل 2018 كشف رئیس الوزراء األلباني 
عـــن مخطـــط إرهابي كبیـــر دّبـــره النظـــام اإلیراني 
فـــي ألبانیـــا ضـــد تجمـــع مجاهـــدي خلق فـــي رأس 
الســـنة اإلیرانیة، مما أدى إلى طرد السفیر اإلیراني 

ورئیس محطة مخابراته من تیرانا.
وتـــم طـــرد دبلوماســـیین آخرین للنظام من فرنســـا 
وهولندا والدنمـــارك وألبانیا خالل األعوام األخیرة 

بسبب توّرطهم فی مؤامرات إرهابیة.
ونظرا إلى ســـجل النظام اإليراني في مجال القمع 
واإلرهـــاب، يحـــب وضعه عند حـــده، وحان الوقت 
لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاســـمة ضد 

هذا النظام. 
نحـــن الموقعـــون علـــى هـــذا البيـــان ندعـــو األميـــن 
العام لألمم المتحدة والمفوضية الســـامية لحقوق 
اإلنسان والقادة األوروبيين والمجتمع الدولي إلى: 
محاســـبة النظـــام اإليرانـــي بســـبب إرهابـــه الجامع 

خاصة في المنطقة وفي الدول األوروبية. 
إغـــالق ســـفارات النظـــام ومراكـــزه المتورطـــة في 

األعمال اإلرهابية في أوروبا وفي المنطقة.
محاكمة أو طرد السفراء وعمالء وزارة المخابرات 

الذين يعملون تحت ستار الدبلوماسية. 
إدانـــة عمليـــات التعذيـــب واإلعـــدام واإلفـــراج عن 
المعتقليـــن السياســـيين والمتظاهرين من ســـجون 

النظام.
لزيـــارة  مســـتقلة  دوليـــة  تحقيـــق  لجنـــة  تشـــكيل 
الســـجون في إيران ومحاســـبة مرتكبـــي التعذيب 

واإلعدام.
لجنـــة التضامـــن العربي واالســـالمي مـــع المقاومة 

اإليرانية
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أكد آمر األكاديمية الملكية للشرطة العميد فواز 
الحســـن أن حفل تخـــرج الدفعة الثانية عشـــرة 
مـــن التالميـــذ العســـكريين والـــذي شـــهده وزير 
الداخلية أمس بميدان الكلية الملكية للشـــرطة، 
تـــم فـــي ظـــل تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة 
الدقيقـــة لمواجهة جائحـــة كورونـــا، منوها إلى 
قيام الخريجين بأخذ اللقاح المضاد للفيروس، 
وإجـــراء الفحوصـــات الالزمـــة للحضـــور، كمـــا 
تـــم إخضاع الجميـــع للتدقيق وفق اإلرشـــادات 

المتبعة بهذا الخصوص.
للشـــرطة،  الملكيـــة  األكاديميـــة  أن  وأوضـــح 
تتخـــذ  الداخليـــة،  وزيـــر  مـــن  وبتوجيهـــات 
إجـــراءات وتدابيـــر احترازية مشـــددة في هذا 
المجـــال في إطار العمل علـــى تقليل فرص نقل 
العـــدوى وتحجيم نطـــاق المخالطة، مضيفا أنه 

تم اعتمـــاد مبدأ التباعد الجســـدي والذي تمثل 
في “فتح الصفـــوف” أثناء التدريبات الميدانية 
ومراعاة تشـــكيل عناصر الفصيـــل المتجاورين 
ميدانيـــًا بحيـــث تكـــون المجموعـــة المتجاورة 
هي نفســـها أثناء التعليـــم أو تناول الوجبات أو 
االنتقـــال والتنقـــل، مع إخضاع كافـــة الخدمات 

الـــدوري  للتقييـــم  األكاديميـــة  تقدمهـــا  التـــي 
وإجراء مســـح لرصـــد أي ثغـــرات الحتمال نقل 

العدوى ومعالجتها بما يحقق تأمينها.
وأشـــار آمر األكاديمية إلى اســـتمرار األكاديمية 
بدايـــة  منـــذ  توقـــف  دون  رســـالتها  أداء  فـــي 

الجائحة.
وتطـــرق آمـــر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة إلى 
إلـــى  منوهـــا  لألكاديميـــة،  التطويريـــة  الخطـــة 
الدراســـية  والمناهـــج  المقـــررات  كل  تحديـــث 
والدراســـات  الماجســـتير  ببرنامـــج  للدارســـين 
الجامعيـــة، علـــى نحـــٍو يضمـــن خلـــق كفـــاءات 
بشـــرية وطنيـــة قـــادرة علـــى وضـــع سياســـات 
رؤى  علـــى  تركـــز  قوميـــة  واســـتراتيجيات 
مســـتقبلية قابلة للتنفيذ في جميع المؤسســـات 
البحريـــن  مملكـــة  لرؤيـــة  وفقـــًا  الحكوميـــة، 

االقتصادية حتى العام 2030.

آمر “الملكية للشرطة”: إجراءات احترازية دقيقة في حفل تخرج “التالميذ العسكريين”

آمر األكاديمية الملكية للشرطة



وزراء: التفاوض المباشر مع قطر لحل ملف الصيادين

استقبال البحارة المتضررين بقيادة خفر السواحل لحصر األضرار

أكد وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلــف ووزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميل حميــدان، أن أهل 
البحرين عرفوا ومنذ عقود عديدة بأنهم أهل بحر وصيد وكانت كل 
معيشتهم مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالبحر، وقد اعتمد اآلباء واألجداد 
بشكل أساسي على الصيد طوال تلك الفترة حتى اكتشاف النفط 
الــذي قــام أبنــاء البحريــن بالتزامــن مــع النهضــة الحديثــة للمملكــة 
بمزاولــة مهــن أخــرى، ولكــن اســتمرت العديــد مــن األســر بمزاولــة 
مهنة الصيد على الرغم من كل الظروف التي واكبت التطور الذي 
تحقق في العديد من قطاعات الدولة، متوارثين بذلك مهنة آبائهم 

وأجدادهم كمهنة أساسية وظل البحر هو مصدر دخلهم.

 ونـــّوه الوزيـــران بأهميـــة العمـــل 
علـــى تأميـــن ســـامة الصياديـــن 
عنـــد مزاولتهم مهنتهم في البحر 
التـــي تعد مصدر رزقهم، مشـــيًرا 
األوضـــاع  إعـــادة  أهميـــة  إلـــى 
المتعارف عليها ألجيال متعاقبة 
بالســـماح  قطـــر  دولـــة  بقيـــام 
للبحـــارة البحرينييـــن الصيد في 

الحـــدود  إلـــى  القطريـــة  الميـــاه 
القطريـــة - اإلماراتيـــة وبالمقابل 
ســـماح مملكـــة البحريـــن للبحارة 
الميـــاه  فـــي  الصيـــد  القطرييـــن 
البحرينية إلى الحدود البحرينية 

- السعودية.
الملكيـــة  التوجيهـــات  وثّمنـــا 
الســـامية بقيام الجهـــات المعنية 

بتعويـــض  البحريـــن  بمملكـــة 
البحـــارة البحرينيين المتضررين 
جـــراء اإلجـــراءات المتخـــذة من 
قبل السلطات القطرية، مشيرين 
الثنائـــي  التفـــاوض  أهميـــة  إلـــى 
المباشـــر مع دولة قطر - اســـتناًدا 
لموقـــف مجلـــس النـــواب الممثل 
لرغبـــة المواطنين - للوصول إلى 
اتفاق بشـــأن اســـتمرارية السماح 

للصياديـــن بالبلدين من ممارســـة 
نشـــاطهم وفـــق مـــا هـــو متعارف 
عليه منذ عقود وبما يعود بالخير 
علـــى مواطني البلدين ويعّزز من 

التعاون الخليجي المشترك.
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  بـــدوره،   
عبداللطيـــف الزيانـــي أن مملكـــة 
نهجهـــا  فـــي  مســـتمرة  البحريـــن 
الداعم لمســـيرة مجلس التعاون 

الخليجي بما يســـهم في الحفاظ 
على تماسكه، مشيًرا إلى أن بيان 
جلســـته  فـــي  الـــوزراء،  مجلـــس 
األخيـــرة، حول أهميـــة التفاوض 
الثنائـــي المباشـــر مـــع دولـــة قطر 
بشـــأن  اتفـــاق  إلـــى  للوصـــول 
للصياديـــن  الســـماح  اســـتمرارية 
بالبلديـــن من ممارســـة نشـــاطهم 
وفـــق ما هـــو متعـــارف عليه منذ 

عقـــود يأتي دليًا علـــى ما توليه 
البحرين من حـــرص على ضمان 
حقوق أبنائها المواطنين وتعزيًزا 
للتعـــاون الخليجـــي بمـــا يحقـــق 

المصالح المشتركة.
وثّمن وزير الخارجية التوجيهات 
الملكية الســـامية بقيـــام الجهات 
المعنية بمملكة البحرين بتعويض 
البحـــارة البحرينيين المتضررين 
جـــراء اإلجـــراءات المتخـــذة من 
قبـــل الســـلطات القطريـــة، منّوًها 
بأهمية إعادة األوضاع المتعارف 
عليها منذ القدم بقيام دولة قطر 
البحرينييـــن  للبحـــارة  بالســـماح 
الصيـــد فـــي الميـــاه القطرية إلى 
اإلماراتيـــة   - القطريـــة  الحـــدود 
وبالمقابل سماح مملكة البحرين 
للبحـــارة القطرييـــن الصيـــد فـــي 
الميـــاه البحرينيـــة إلـــى الحـــدود 

البحرينية - السعودية.

الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  ثمـــن 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
التقديـــر،  وبخالـــص  آل خليفـــة، 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
بقيـــام الجهـــات المعنيـــة بمملكة 
البحـــارة  بتعويـــض  البحريـــن 
البحرينييـــن المتضرريـــن، جراء 
اإلجـــراءات المتخـــذة مـــن قبـــل 

مشـــيدا  القطريـــة،  الســـلطات 
فـــي الوقت ذاتـــه بقـــرار مجلس 
الوزراء فـــي اجتماعه االعتيادي 
صاحـــب  برئاســـة  األســـبوعي 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، بقيـــام الجهات 
فـــي حصـــر  بالمباشـــرة  المعنيـــة 

األضرار وصرف التعويضات.
وأضاف أنه تنفيذا لقرار مجلس 

تمـــت  فقـــد  الموقـــر،  الـــوزراء 
البحـــارة  باســـتقبال  المباشـــرة 
خفـــر  قيـــادة  فـــي  المتضرريـــن 
السواحل لاستماع إلى افاداتهم 
وحصـــر األضـــرار التـــي تعرضوا 
لهـــا، فـــي إطـــار التنســـيق التخاذ 

اإلجراءات الازمة لتعويضهم.
وأشـــار الوزير إلى أهمية مطالبة 
مجلس الوزراء بإعادة األوضاع 

المتعارف عليها ألجيال متعاقبة، 
موضحـــا أن البحر، كان وال يزال 
بالنسبة ألهل البحرين، أحد أهم 
مصادر الرزق مـــن خال الصيد، 
بحرينيـــة  مهنـــة  يعتبـــر  والـــذي 
أصيلـــة توارثتهـــا األجيـــال، منذ 
عهد صاحـــب العظمة المؤســـس 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
حيـــث أن ميـــاه الخليـــج العربي، 

كانـــت مفتوحـــة لـــكل أبنائـــه من 
البحارة وهي مصدر الرزق لهم.

وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن تأمين 
ســـامة البحـــارة، أولوية قصوى 
حريصـــة  الداخليـــة  وزارة  وأن 
فـــي  اســـتيقافهم  عـــدم  علـــى 
عرض البحر وتعريض سامتهم 

للخطر.

جميل حميدان عصام خلف

وقف الدفع النقدي في 34 خدمة حكومية
ـــا ـــة إلكترونًي ـــات المالي ـــع المعام ـــداد جمي ـــمول س ـــار لش ـــل ج ـــد: العم القائ

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أثنـــى 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
محمـــد القائـــد، على قـــرار مجلس 
الدفـــع  مشـــروع  بشـــأن  الـــوزراء 
الحكومية،  للخدمـــات  اإللكتروني 
خيـــارات  لتوفيـــر  يهـــدف  الـــذي 
متنوعـــة للدفـــع اإللكترونـــي حتى 
فـــي حـــال عـــدم توافـــر بطاقـــات 
الدفـــع البنكيـــة لـــدى العمـــاء، عبر 
توحيـــد وتنظيم العمليـــات المالية 
مشـــيًرا  الحكومـــي.  القطـــاع  فـــي 
إلـــى أن وقف التعامـــل النقدي في 
المكاتـــب األماميـــة قد بـــدأ مع 34 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  خدمـــة 
المختصـــة،  الحكوميـــة  الجهـــات 
لهـــا علـــى  الدفـــع  بحيـــث يقتصـــر 
المرتبطـــة  اإللكترونيـــة  القنـــوات 
للمدفوعـــات،  الوطنيـــة  بالمنصـــة 
وجار العمل علـــى زيادة الخدمات 
تدريجيـــا ليشـــمل وقـــف التعامـــل 

النقدي لكل الخدمات الحكومية.
وبيـــن القائـــد أن رؤية ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتطويع وتوظيف 
التقنيـــات الحديثـــة والتكنولوجيا 
المبتكـــرة فـــي تحســـين الخدمات 
الحكوميـــة، تعـــد منهاجـــا للقطـــاع 
الحكومي من أجل تقديم خدمات 
عاليـــة،  وكفـــاءة  فاعليـــة  ذات 
وبشكل ميســـر وسهل لكافة فئات 

المجتمع.
المتواصـــل  التركيـــز  أن  وأضـــاف 
ُيعـــد  الخدمـــات  تحســـين  علـــى 
إلطـــار  الرئيســـة  النتائـــج  إحـــدى 
أولويـــات الحكومـــة الـــذي يحـــدد 
طـــرق تعزيـــز اإلنتاجيـــة والكفاءة 
فـــي الدوائر الحكومية، الذي حقق 
بالفعـــل تطـــورا كبيـــرا فـــي العديد 

مثـــل  الرئيســـة،  المجـــاالت  مـــن 
القطاع العدلي والمحاكم، والجهاز 
ونظـــام  لإليـــرادات،  الوطنـــي 

سجات، ونظام تصاريح.
وبيـــن القائـــد أن القـــرار يصب في 
نحـــو  بتوجههـــا  المملكـــة  التـــزام 
تحقيـــق نهـــج الحكومـــة الذكيـــة، 
وحرصهـــا علـــى تنفيـــذ مجموعـــة 
مبادرات التي تهدف إلى التوســـع 
عبـــر  اإللكترونـــي  التحـــول  فـــي 
تنفيذ المشـــاريع التنمويـــة والبنية 
مـــع  متماشـــية  بصـــورة  التحتيـــة 
التوجهـــات الحديثة فـــي مجاالت 
القائـــد  وأكـــد  المعلومـــات،  تقنيـــة 
أن المملكـــة تعمل على اســـتخدام 
أفضل الحلول التقنية لرفع جودة 
خدمتها واختصـــار وقت الخدمة، 
بفضـــل مـــا تمتلكـــه مـــن الجاهزية 
التقنيـــة الكافيـــة للمضي قدما في 

هذا المجال.
وأكـــد القائـــد أن القـــرار يعد إحدى 
الخطـــوات التي تصب في تحقيق 
المســـاعي الراميـــة لجعـــل القطاع 
للعمليـــات  منظمـــا  الحكومـــي 
يتولـــى  حيـــن  فـــي  واألنشـــطة، 
القطـــاع الخـــاص تشـــغيلها، لذلـــك 
تتجه مملكة البحرين إلى الشراكة 
مع القطاع الخاص بشـــكل متزايد 

يدفع بعجلة التنمية االقتصادية.
مجلـــس  قـــرار  أن  وأضـــاف 
الدفـــع  آليـــات  باعتمـــاد  الـــوزراء 
الحكومية،  للخدمـــات  اإللكتروني 
يأتـــي مواكبـــا لمـــا يشـــهده العالـــم 
نحـــو  متزايـــد  توجـــه  مـــن  اليـــوم 
المدفوعـــات اإللكترونيـــة، كما أنه 
يواكـــب الوتيرة الســـريعة للتحول 
اإللكتروني الشـــامل التي فرضتها 
األثـــر  لـــه  وســـيكون  الجائحـــة، 
اإليجابـــي بعيد المـــدى على تطور 

ونمو االقتصاد الوطني.
وذكر الرئيـــس التنفيذي أن مملكة 
تقديـــم  إلـــى  تســـعى  البحريـــن 

أفضـــل الخدمـــات إلـــى مواطنيهـــا 
حرصـــا منهـــا علـــى توفيـــر جـــودة 
حيـــاة عاليـــة، لذلـــك ســـيعمل هذا 
الخدمـــات  تحســـين  علـــى  القـــرار 
للعمـــاء، وســـيضمن  التـــي تقـــدم 
للجمهـــور الســـهولة والســـرعة في 
الحكوميـــة،  الخدمـــات  إنجـــاز 
خصوصـــا وأنـــه يتماشـــى مع نمط 
بـــات  التـــي  اليوميـــة  التعامـــات 
العمـــاء معتـــادون عليـــه، مضيفـــا 
أن التعامـــات اإللكترونية تحفظ 
وتحافـــظ  واألمـــان،  الخصوصيـــة 
العمـــاء  وســـامة  صحـــة  علـــى 

والموظفين على حد سواء.

المنامة - بنا

ــود ــ ــقـ ــ الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــون أهـــــــــــل بــــــحــــــر وصـــــــيـــــــد مــــــنــــــذ عـ

وزير الداخلية يشـــيد بالتوجيهات الملكية الســـامية بتعويضهم من الجهات المعنية

محرر الشؤون المحلية

محمد القائد

عبداللطيف الزياني
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المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

أكد الوكيل المساعد للموارد 
عـــادل  العميـــد  البشـــرية 
عبـــدهللا أمين، التـــزام جميع 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبي 
اإلجـــراءات  بتطبيـــق 
االحترازيـــة لمواجهة جائحة 
كورونا، وفي مقدمتها وضع 
كافـــة  فـــي  الوجـــه  كمامـــة 
المواقـــع والظـــروف والتقيد 
بالتباعـــد االجتماعـــي ومنـــع 

أي تجمعـــات، إضافـــة إلـــى كل مـــا تقتضيـــه جهـــود مكافحـــة 
الفيـــروس، ومـــن بينها الخضوع الـــدوري للفحوصات المقررة 
ومواصلـــة أعمال التطهير والتعقيم التـــي تتم بكافة المباني، 

بشكل مستمر.
بإقبـــال جميـــع  البشـــرية  للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  وأشـــاد 
منتسبي وزارة الداخلية من الضباط وضباط الصف واألفراد 
والموظفيـــن المدنيين على أخـــذ اللقاح المضاد للفيروس، بما 
يضمـــن تعزيـــز عملية التحصيـــن، وفق المعاييـــر المتبعة ومن 
خال التعاون والتنســـيق مع وزارة الصحة، معتبرا أن تناول 
اللقـــاح المخصص، يعد جزءا ال يتجـــزأ من منظومة مكافحة 
جائحـــة كورونـــا. وأضـــاف أنـــه جار حاليـــا اتخـــاذ اإلجراءات 
والترتيبـــات الازمـــة مـــن أجـــل أخـــذ نـــزالء مراكـــز اإلصـــاح 
والتأهيـــل التابعة للـــوزارة، اللقاح علـــى مراحل ووفق جدول 
زمنـــي، وفي الوقـــت ذاته تعزيز اإلجـــراءات االحترازية التي 

تضمن صحة وسامة كافة النزالء . 

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى 
الجنائيـــة أصـــدرت حكمها بمعاقبـــة متهم قام بتحويـــل فناء منزله 
لمقهى عام لتقديم الشيشـــة والمشروبات دون تصريح وبالمخالفة 
لاجـــراءات االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد 
بالحبس لمدة 6 أشـــهر وتغريمه مبلغ وقدره 3 آالف دينار، وتغريم 
العامـــل مبلغ وقدرة ألف دينـــار وإبعاده عن الباد، فضاً عن تغريم 
13 زبونـــا تواجـــدوا أثنـــاء الضبـــط بتغريمهـــم مبلغ ألـــف دينار لكل 

منهم.
وباشـــرت النيابة العامة التحقيق فـــور ورود الباغ، وأمرت بحبس 
المتهـــم صاحب المقهى و بإحالة جميـــع المتهمين للمحاكمة والتي 

أصدرت حكمها المتقدم.

إتاحة اللقاح أمام نزالء مراكز اإلصالح

الحبس 6 أشهر لشخص حّول فناء منزله لمقهى مخالف

عادل عبدالله

وزير الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية



^عقـــد مجلـــس إدارة شـــركة دار 
والتوزيـــع  والنشـــر  للصحافـــة  البـــاد 
الثاثـــاء  يـــوم  الـــدوري  اجتماعـــه 

الموافق 22 ديسمبر 2020.
العموميـــة  الجمعيـــة  مـــن  وبتوجيـــه 
اإلدارة  مجلـــس  اســـتعرض  للشـــركة، 
والتطويريـــة  المســـتقبلية  الخطـــة 
والتـــي  البـــاد،  وصحيفـــة  للشـــركة 
الصحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  قدمهـــا 
مؤنـــس المـــردي، والتـــي تتضّمن عدة 
مشروعات ومبادرات تعّزز من حضور 
للتطـــورات  ومواكبتهـــا  الصحيفـــة، 
المتســـارعة بمجـــال اإلعام والســـوق 

اإلعانية.
الخطـــة  اإلدارة  مجلـــس  وناقـــش 
توجيـــه  تحقـــق  والتـــي  المذكـــورة، 
الجمعيـــة العموميـــة باالســـتمرار فـــي 
تطوير محتـــوى الصحيفة ومضاعفة 
الوطنيـــة  رســـالتها  ألداء  جهودهـــا 

النبيلة خدمة للبحرين وأهلها.
 وأكد مجلس اإلدارة ضرورة االنفتاح 
بشكل أوســـع لتبني المشروعات التي 
تعّزز من الحضـــور الرقمي للصحيفة، 
لمخاطبـــة قواعد جديدة من المجتمع 

عموًما، وفئة الشباب تحديًدا.
 وفـــي هذا الصدد، قال رئيس مجلس 

اإلدارة عبدالنبـــي الشـــعلة إن الخطـــة 
االجتمـــاع  طاولـــة  علـــى  المعروضـــة 
تشّكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، 
لتنفذ خال الســـنوات العشـــر المقبلة، 
ومعلًنـــا عـــن إمضـــاء مجلـــس اإلدارة 
إلنفـــاذ الخطـــة بـــدًءا مـــن شـــهر يناير 

.2021
 وقـــال الشـــعلة إن مجلس اإلدارة قّرر 
االســـتعانة ببيـــت خبـــرة متخصـــص، 
لإلطـــار  الشـــاملة  المراجعـــة  إلجـــراء 
وذلـــك  العشـــرية،  للخطـــة  التنفيـــذي 
مـــع  للتنفيـــذ،  لوضـــع جدولـــة زمنيـــة 
المراجعـــة  علـــى  المســـتمر  الحـــرص 

الدوريـــة، ومواكبة المســـتجدات بكل 
مرحلة، بما يســـهم فـــي جعل محتوى 

الصحيفة ابن زمانه قوالً وفعاً.
وبين الشعلة أن مجلس اإلدارة وافق 
علـــى عديد من المبـــادرات المعروضة 
بالخطة العشرية، ومن أبرزها: تطوير 
محتـــوى العـــدد الورقي، واالســـتثمار 
بالصحافـــة الذكيـــة بمختلـــف أدواتها 
عبـــر الميـــدان االفتراضـــي، من خال 
الفيديـــو،  محتـــوى  إنتـــاج  تكثيـــف 
وإطاق مشـــروعات “البـــاد” الرقمية 
واإلذاعـــة  الرقميـــة،  “البـــاد”  كقنـــاة 
فـــي  والتوســـع  الرقمية)بودكاســـت(، 

إصدار الماحق المتخصصة باإلضافة 
للتفكيـــر الجـــدي في وضع نـــواة مركز 

تدريبي لعلوم اإلعام والصحافة.
 ونقل الشـــعلة شـــكر وتقديـــر مجلس 
اإلدارة لجميع الموظفين بشركة الباد 
والصحيفـــة علـــى جهودهـــم المتميزة 
ســـاهمت  والتـــي  الماضيـــة،  بالفتـــرة 
فـــي تبـــّوء “البـــاد” مكانتهـــا المتميزة 
اإلعاميـــة  المؤسســـات  بيـــن  فيمـــا 
المرحلـــة  أن  ومؤكـــًدا  والصحافيـــة، 
الجهـــود  مضاعفـــة  تتطلـــب  المقبلـــة 
مـــن أجـــل االنتقـــال لمرحلـــة جديـــدة 
مـــن  الصحافـــي،  العمـــل  مـــن  واعـــدة 

خال االســـتثمار بالمحتوى المنشـــور 
بالعـــدد الورقـــي أو الموقع اإللكتروني 
المبـــادرات  أو  “البـــاد”  منصـــات  أو 
التدريبيـــة أو غيرهـــا من مشـــروعات 

طموحة.
إدارة  مجلـــس  بـــأن  بالذكـــر  الجديـــر 
“البـــاد” يتألـــف مـــن: رئيـــس المجلس 
نائـــب  الشـــعلة،  عبـــدهللا  عبدالنبـــي 
المحميـــد،  صالـــح  ســـلمان  الرئيـــس 
باقـــر  د.  اإلدارة:  مجلـــس  وأعضـــاء 
هنـــدي  بـــن  عبـــدهللا  وأحمـــد  النجـــار 
وجواد يوســـف الحواج وفتحي فرج 

المحمد.

مجلس إدارة “^” يقرُّ الخطة العشرية وتبني مبادرات لالنتقال للصحافة الذكية
ــددة ــع ــت ــة م ــي ــم ــادرات رق ــ ــب ــ ـــاق م ــ ــي... وإطـ ــ ــورقـ ــ ــدد الـ ــعـ ــوى الـ ــت ــح ــر م ــوي ــط ت
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ابراهيم النهام   |   تصوير: رسول الحجيري

متحمسـون الستقبـال السيــاح البحــرينييــن فـي القــدس

قالــت نائــب رئيس بلدية القدس فلور حســن ناحــوم إن هناك تطلعات إلى 
مســاعدة كل مــن إســرائيل والبحريــن في الفــرص المتاحــة للمطورين في 
كال البلديــن. واضافــت” أتمنــى أن يتمكــن الســياح البحرينيون مــن القدوم 
للصــالة فــي اإلجــازة االســبوعية علــى متــن طائــرة ثــم القدوم إلــى عطلة 

نهاية األسبوع للصالة او أحد أيام الجمعة الرمضانية لإلفطار مثال”.
وأوضحــت ناحــوم بحوارهــا لـ”البــالد” أن ”الســياحة فــي اســرائيل آمنــة، 
وســيكون للمســلمين والعرب السياح كل والود، وسيشاهدون كل عالمات 

االمن والحميمية”. 

# هل إسرائيل مستعدة فعليا  «
الستقبال السواح البحرينيين؟

ومتحمســـون  مســـتعدون  نحـــن 
مـــن  الســـياح  جميـــع  الســـتقبال 
البحريـــن ومـــن جميـــع دول مجلس 
التعاون الخليجي، نحن في القدس، 
وأؤكد لكم أن الســـياحة عندنا آمنة، 
وسيكون للمسلمين والعرب السياح 
نراقـــب  نحـــن  والـــود،  االمـــان  كل 
الوضـــع مـــن منظور األمن وســـامة 
لجميـــع  نؤمـــن  ونحـــن  الجميـــع، 
الـــزوار ذلـــك والذيـــن سيشـــاهدون 

كل عامـــات االمـــن 
والحميمية.

وماذا عن اإلسرائيليين أنفسهم؟  «
هل هم مستعدون لذلك؟

الشعب اإلسرائيلي يشعر بالحماس 
الســـياح،  الســـتقبال  الشـــديد 
والترحيـــب بعـــودة أي ســـائح إلـــى 
إســـرائيل خصوصـــا مـــن البحريـــن، 
حتـــى أن عـــدد مـــن أصدقائـــي من 
اإلمارات العربية المتحدة كانوا في 
حائـــط المبكـــى األســـبوع الماضي، 
والـــذي يقع في الحـــي اليهودي من 
المدينـــة القديمة وكانـــوا هناك بين 
النـــاس يســـيرون دون اية مشـــاكل 

اطاقا.
للغاية  متحمسون  الــنــاس  إن 
بلداننا،  مع  السام  إلحــال 
تتحول  أن  أيضًا  وأتمنى 
ذلك  إلــى  واألردن  مصر 
كونهم دائــًمــا جــزًءا من 

القادة اإلقليميين.
دول  أن  نعتقد  ونحن 
ــــس الــــتــــعــــاون  ــل مــــجــ
الخليجي مع إسرائيل 
ــوف يـــكـــون لــديــنــا  ســ
عـــاقـــات اكــثــر من 
رسمية  مــجــرد 
ــدا  ــا جــ ــ ــب ــ ــري قــ
بـــيـــن الـــنـــاس 
وبين  بيننا 
شـــــــــعـــــــــب 
الــخــلــيــج 

العربي.

هل األرضية السياحية في  «
إسرائيل جاهزة للسياحة البحرينية 

أو الخليجية؟

ربمـــا ال يعرف الكثيـــر من الناس هذا، 
لكـــن حوالـــي 20 % مـــن ســـكاننا هم 
مـــن العـــرب وفـــي القـــدس يشـــكلون 
%37 من الســـكان، نحـــن بلد ممزوج 
من اليهود والعرب، ونحن أيضا دولة 
سياحية وثقافية ففي العام الماضي 
وصل الينا نحو خمسة مايين سائح 
قبـــل كورونـــا واألغلبية كانـــت تتجه 

إلى القدس، لدينا أفضل المطاعم.
 أفضـــل المتاحف وأفضل موســـيقى 
وأفضـــل ثقافـــة وســـتندهش عندما 
تـــرى أنهـــا ليســـت إســـرائيلية فقـــط، 
بـــل في الواقع مع الكثير من الشـــرق 

األوسط والتأثير العربي.
مـــع  شـــخصيا  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
عائلتـــي هناك مزج كبير فهي تتكون 
مـــن المغـــرب واســـبانيا وفـــي منزلي 
نقوم بطهي الطعام المنوع من جميع 
المطابـــخ، وهذا ينعكـــس على الباد 
ككل، المـــزج بيـــن الثقافـــات اســـاس 
العائات والثقافات االسرائيلية. لذا، 
أعتقـــد أن المنافـــع كبيرة 
مـــن  للنـــاس 
الســـام بين 
ئيل  ا ســـر إ

الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  ودول 
والبدء في العمل معًا. 

ما هي فرص التعاون المتوقعة؟ «

األعمـــال  خـــال  مـــن  أنـــه  أعتقـــد 
علـــى  نتعـــرف  ســـوف  التجاريـــة، 
ثقافات بعضنا البعض ونحصل على 
بنـــاء الثقة وهـــذه صداقـــة حقيقية، 
يوجـــد هنالـــك الكثير مـــن المجاالت 
التـــي يمكننا أن نقـــوم بها في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومات التـــي تعتمد 
عليهـــا إســـرائيل وأنـــواع المجـــاالت 
عـــام  بوجـــه  والســـياحة  المختلفـــة، 

ليست سوى البداية.
 أتطلع إلى مساعدة كل من إسرائيل 
المتاحـــة  الفـــرص  فـــي  والبحريـــن 
للمطورين، والشعب اليهودي وليس 
اإلســـرائيليين، مفتونون باألساطير، 
الســـياح  مـــن  الكثيـــر  تـــرى  ســـوف 
اليهود واإلســـرائيليين القادمين إلى 
البحريـــن ليتمكنـــوا مـــن تجربـــة هذا 
لجميـــع  وانتعـــاش  المدهـــش،  البلـــد 

القطاعات مثل الفنادق.
حاليـــا نحن نقطن فـــي اجمل فنادق 
البحريـــن وهـــو الرتز كارلتـــون، الذي 
مثـــل  االســـرائيلية  االطبـــاق  يقـــدم 
لليهـــود  الحـــال  ”كوشـــير“  طبـــق 
واالسرائيليين المتدينين، لذا أعتقد 

أن هذا سيكون أول شيء سنشاهده 
وســـيأتي الســـياح البحرينيون أيضا 
إلى إسرائيل وإلى القدس على وجه 

التحديد. 
والشـــيء اآلخر الحقيقي هو التطور 
التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الشـــديد 
الزراعيـــة ومـــا تعلمنـــاه مـــن كيفيـــة 
زراعة الخضـــراوات المعلبة الغذائية 

في الصحراء. 
لقـــد تعلمنا كيفية صنـــع طرق لزيادة 
كميـــة الميـــاه، ونحـــن بارعـــون ألننـــا 
التـــي  التحديـــات  نفـــس  نتقاســـم 
نأتـــي من تقديـــم اعتـــذارات مماثلة 

للتحديات المماثلة في بلداننا. 
التكنولوجيـــا  هـــو  بالطبـــع  والثالـــث 
العامـــة فـــي إســـرائيل، لقـــد تقدمنـــا 
لســـنوات عديدة، ورســـالتي للشعب 
البحريني هي أننا نعيش في مرحلة 
ســـام تاريخيـــة حيـــث يمكننـــا بناء 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  بيننـــا  الجســـور 
مســـتقبل أفضـــل ألبنائنا ولمســـتقبل 
اكثر امانا في الشـــرق االوسط وهذا 
ينكـــس بالطبـــع على قوتهـــا وهيمنها 

في جميع المجاالت.
كيف تقرأين مجاالت التعايش  «

والتسامح الذي قطعتها مملكة 
البحرين؟

كان لي شـــرف الترحيب في القدس 

مـــن  لممثليـــن  أســـابيع  ثاثـــة  قبـــل 
مركـــز الملك حمد العالمـــي للتعايش 
إلـــى  اصطحبتهـــم  ولقـــد  الســـلمي، 
المدينـــة القديمـــة، المـــكان المقـــدس 
وللمســـيحيين،  والمســـلمين  لليهـــود 
وقد أظهر لي هذا الوفد مدى التقدم 
الـــذي تقدمه البحرين في عملهم من 

أجل التعايش.
الشـــعب اليهـــودي الـــذي يعيـــش هنـــا 
مـــع  ســـام  فـــي  عديـــدة  لســـنوات 
المســـلمين والمســـيحيين بالنســـبة لنا 
صـــورة مصغـــرة من دولة في الشـــرق 
األوسط يمكن أن تظهر لنا كيف يبدو 

التعايش في غضون خمس سنوات.
الســـياح  يتمكـــن  أن  أتمنـــى 
للصـــاة  القـــدوم  مـــن  البحرينيـــون 
فـــي االجـــازة االســـبوعية علـــى متن 
طائـــرة ثم القـــدوم إلى عطلـــة نهاية 
األسبوع للصاة او أحد أيام الجمعة 

الرمضانية لإلفطار مثا.
 وتتواصـــل الزيـــارات بصـــورة دائمة 
وبعد شـــهر رمضان يحتفلون بالعيد 
الســـعيد بيننا، وتكـــون هناك رحات 
وبيـــن  بيننـــا  تتوقـــف  ال  مســـتمرة 
رجال األعمال يقدمون ويتشاركون 
عـــن  فضـــاً  المشـــتركة،  المشـــاريع 
التجارة التكنولوجية وفي أي منتج 

مفيد للجانبين.
كيف ينظر اإلسرائيليون التفاقيات  «

السالم الجديدة مع العرب؟

نعيش حاليا مرحلة تحول تاريخية، 
ووقت تاريخي إلحال السام بيننا، 
واتمنـــى ان يعيـــش اطفالـــي الصغار 
في المستقبل في عالم ال يكون فيه 
اي صراع عربي اسرائيلي، وشخصيا 
اعلم بـــأن العرب ال يريدون الحروب 
متعاونـــة  دول  بـــل  والصراعـــات 

بالسام ونعيش في منطقة آمنة.
في سياق التحوالت الجديدة،  «

كيف تنظرون للتهديدات اإليرانية؟

ســـيكون هناك با شك إعادة ترتيب 
للّشـــرق األوســـط، وهـــذا كل مـــا نراه 
اليـــوم، االتفاقيـــات تكبـــر بيننا وبين 
العديد من الدول، وكل دولة ترفض 
هـــذا الســـام تبقـــى لوحدهـــا، وآمل 
أن ينضـــم المزيد والمزيـــد من الباد 
إلى اتفاقيات السام من أجل االمن 

والسام الشامل في المنطقة.

لقاء صحافي مع نائب رئيس بلدية القدس

أسرة “البالد” باحتفال سابق بمرور 10 سنوات على اإلصدار عبدالنبي الشعلة وأحمد البحر ومؤنس المردي بصورة ارشيفية

ـــادق المملكــــــة ـــزوار اإلســـرائيلييــــــن سينعـــــش فنـــ ـــق الــ ـــوم لــــ“^”: تدفــ نــاحـــ

طبق “كوشير” الحالل بانتظار 
ضيوفنا عند قدومهم

إعادة ترتيب الّشرق األوسط 
لوقف التهديدات اإليرانية
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الرباط - أف ب

وصول أول رحلة 
تجارية من 

إسرائيل للمغرب

وصــلــت أول رحــلــة تــجــاريــة مــبــاشــرة من 
خطوة  فــي  أمــس،  المغرب  إلــى  إسرائيل 
اتفاق  إلــى  البلدان  توصل  أن  بعد  رمزية 
الطائرة  وأقلت  بينهما.  العالقات  لتطبيع 
ــتــي أقــلــعــت مـــن مــطــار تـــل أبــيــب وفـــدا  ال
ــيــا بـــرئـــاســـة مــســتــشــار  ــيــل أمــيــركــيــا اســرائ
ــد تــرامــب، وصــهــره جاريد  ــال الــرئــيــس دون
كوشنر والمستشار الخاص لرئيس الوزراء 

اإلسرائيلي مائير بن شبات.

المنامة - المصرف المركزي

البحريـــن  مصـــرف  أعلـــن 
المركـــزي أنـــه تمـــت تغطيـــة 
 ISIN(  76 رقـــم  اإلصـــدار 
مـــن   )BH00049P6994
أذونـــات الخزانـــة الحكومية 
يصدرهـــا  التـــي  الشـــهرية 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي 
نيابة عن حكومة البحرين. 

وتبلـــغ قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 
100 مليـــون دينـــار بحريني 
لفترة اســـتحقاق 12 شـــهًرا، 
تبـــدأ في 24 ديســـمبر 2020 
ديســـمبر   23 فـــي  وتنتهـــي 
ســـعر  معـــدل  وبلـــغ   ،2021
الفائـــدة على هـــذه األذونات 
بســـعر  مقارنـــة   %  2.80
لإلصـــدار   %  2.81 الفائـــدة 
الســـابق بتاريـــخ 26 نوفمبر 

 .2020
ســـعر  معـــدل  بلـــغ  وقـــد 
وتـــم   %  97.247 الخصـــم 
قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة 
بواقـــع97.218 %، علًمـــا أنه 

قـــد تمـــت تغطيـــة اإلصـــدار 
بنسبة 143 %. 

وبلغ الرصيد القائم ألذونات 
الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

%  2.8 عــلــيــهــا  ــدة  ــائـ ــفـ الـ مـــعـــدل  ــغ  ــل ب
ألذونات الخزانة الشهرية

المنامة - بورصة البحرين

أمـــس  العـــام”  البحريـــن  “مؤشـــر  أقفـــل 
الثالثاء عند مستوى 1,492.89 بارتفاع 
وقـــدره 0.05 نقطة مقارنـــة بإقفاله يوم 
اإلثنين، في حين أقفل “مؤشـــر البحرين 
اإلسالمي” عند مستوى 653.47 بارتفاع 
بإقفالـــه  مقارنـــة  نقطـــة   3.76 وقـــدره 

السابق. 
“بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  وتـــداول 
بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون   3.79 البحريـــن” 
دينـــار  ألـــف   515.55 قدرهـــا  إجماليـــة 
 61 بحرينـــي، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 
صفقـــة، وركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم 
على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي 
بلغت قيــــمة أســـهمه المتداولـــة 255.58 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 49.57 % من 
القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 

1.04 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 
17 صفقـــة.  وجاء بنك البحرين الوطني 
فـــي المركز األول إذ بلغت قيمة أســـهمه 
المتداولة 152.57 ألف دينار أي ما نسبته 
29.59 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 244.50 ألف 
سهم، تم تنفيذها من خــــالل 3 صفقات.  

أمـــا المركـــز الثاني فـــكان لمجموعة جي 
اف اتـــش المالية بقيمـــة قدرها 143.40 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 27.82 % من 
إجمالي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 
قدرهـــا 2.45 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها 

من خالل 21 صفقة. 
ثـــم جـــاءت شـــركة البحريـــن لالتصاالت 
)بتلكـــو( بقيمـــة قدرهـــا 63.61 ألف دينار 
12.34 % مـــن إجمالـــي  أي مـــا نســـبته 
قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها 
106.61 ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا مـــن 
خـــالل 9 صفقـــات.  وقـــد تم يـــوم أمس 
تداول أســـهم 14 شـــركة، ارتفعت أسعار 
أســـهم 6 شـــركات، فـــي حيـــن انخفضت 
أسعار أسهم 3 شركات، وحافــــظت بقية 

الشركات على أسعار أقـفاالتها السابقة.

البنــوك قطــاع  علــى  تعامالتهــم  ركــزوا  المســتثمرون 
“البورصة”: تداول 3.8 مليون سهم بـ 515.6 ألف دينار

الكويت - االستثمارات الوطنية

أعلنـــت شـــركة االســـتثمارات الوطنيـــة أنها قامـــت بإلغاء 
وحذف شركة االستثمارات الخليجية )تابعة( من ميزانية 

“استثمارات” بعد انتهاء أعمال التصفية.
وقالت االستثمارات الوطنية في بيان للبورصة الكويتية، 
أمس الثالثـــاء، إن إلغاء وحذف االســـتثمارات الخليجية 
)شركة مساهمة بحرينية ُمقفلة( من الميزانية ال يوجد له 

أثر مالي على الشركة.
أنهـــا  الماضـــي،  نوفمبـــر   12 فـــي  “اســـتثمارات”  وأعلنـــت 
اســـتلمت مبلـــغ 1.085 مليون دينار كويتـــي )3.56 مليون 
دوالر( مـــن لجنـــة تصفية شـــركة االســـتثمارات الخليجية 
كجـــزء مـــن مديونيتهـــا. وكانـــت االســـتثمارات الوطنيـــة 
تحولـــت للخســـارة فـــي التســـعة أشـــهر األولـــى مـــن العام 
الجاري بقيمة 7.90 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 9.25 

مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2019.
وتعتبـــر شـــركة االســـتثمارات الوطنيـــة إحـــدى الشـــركات 
االســـتثمارية الرائـــدة فـــي الكويـــت، وهـــي مدرجـــة فـــي 

بورصـــة الكويـــت وتخضع لرقابـــة البنك المركـــزي وهيئة 
أســـواق المـــال الكويتيـــة. وتنهـــض شـــركة االســـتثمارات 
الوطنية التي يبلغ رأسمالها المدفـوع 79,786,210 مليون 
دينـــار كويتي، بـــدور بالـــغ الفعالية والنشـــاط في مختلف 

القطاعات في األسواق المحلية والعربية والعالمية.

ــة ــيـ ــفـ ــصـ ــتـ ــد انـــــتـــــهـــــاء أعـــــــمـــــــال الـ ــ ــعـ ــ بـ
“استثمارات” الكويتية تلغي شركة بحرينية من ميزانيتها

AFS المنامة - الخدمات المالية العربية

 AFS أعلنـــت شـــركة الخدمـــات الماليـــة العربية
أن الرئيـــس التنفيذي الحالي بي شـــندرا شـــيكر 
ســـيتنحى عن منصبه وقـــرر التقاعد اعتباًرا من 
31 ديسمبر 2020. وأعلن مجلس إدارة الشركة 
عن تعيين ســـامر ُسليمان رئيًسا تنفيذًيا جديًدا 

اعتباًرا من 2 يناير2021. 
وشـــغل بـــي شـــندرا شـــيكر هـــذا المنصـــب منـــذ 
العـــام 2011، وأثنـــاء فترة توليـــه المنصب كان 
مسؤواًل عن التطورات المهمة في الشركة، التي 
تشـــمل التنويع الكبير لألعمال وإنشـــاء قســـمي 
التكنولوجيا المالية وخدمات اكتساب التاجر. 

وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة الخدمـــات 
المالية العربية AFS، صائل الوعري “بالنيابة عن 
مجلس إدارة الشركة، أتقدم بخالص الشكر لبي 
شـــندرا شيكر على تفانيه وإسهاماته وإنجازاته 
المتعددة للشـــركة في السنوات التسع الماضية 
ونتمنى له كل النجاح في مساعيه المستقبلية”. 
بخبـــرة  يتمتـــع  اســـتراتيجي  قائـــد  وُســـليمان 
دوليـــة تزيـــد عـــن 20 عاًمـــا فـــي قطـــاع البنـــوك 

والمدفوعات، ويقدم مزيًجا فريًدا من الخبرات 
لمنصبـــه  والمدفوعـــات  التقنيـــات  مجـــال  فـــي 

الجديد.
واعتبـــاًرا مـــن يـــوم التعيين، ســـيكون ُســـليمان 
مســـؤواًل عـــن دفـــع اســـتراتيجية النمو لشـــركة 
الخدمـــات الماليـــة العربيـــة AFS. إضافـــة إلـــى 
خدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  اســـتمرارية  ضمـــان 
التكنولوجيـــا  وحلـــول  الرقميـــة  المدفوعـــات 

الجـــدد والحالييـــن  للعمـــالء  المبتكـــرة  الماليـــة 
فـــي منطقة الشـــرق األوســـط وإفريقيا من قبل 

شريك المدفوعات األكثر ثقة في المنطقة. 
“يســـر  ُمرحًبـــا  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
مجلـــس إدارة شـــركة AFS أن يرحـــب بســـامر 
كرئيس تنفيذي جديد للشـــركة. ونحن واثقون 
مـــن قدرتـــه على قيـــادة الشـــركة واالرتقـــاء بها 
إلى آفاٍق جديدة. نظًرا لســـجله الحافل وخبرته 
فـــي القطـــاع، ســـيدعم بال شـــك طموحـــات نمو 

الشركة”. 
مـــن جهتـــه، قـــال ســـامر ُســـليمان “أنـــا متحمس 
لالنضمام إلى شـــركة الخدمـــات المالية العربية 
AFS وأتطلـــع إلـــى مواصلة العمـــل على تمكين 
ابتـــكار  خـــالل  مـــن  والمســـتهلكين  الشـــركات 
التقنيـــات المتفوقـــة واالســـتثمار فيهـــا والتـــي 
بال شـــك تســـهم في تشكيل مســـتقبل الخبرات 
الماليـــة. في التغيير الســـريع للخدمـــات المالية 
في وقتنا الحالي، تتجه شركة الخدمات المالية 
العربيـــة AFS إلى اتخاذ مكانة رائدة في مجال 

تطوير تجارب وخدمات الدفع عالمًيا”.

سامر ُسليمان

قائـــد اســـتراتيجي يتمتـــع بخبـــرة دوليـــة تتجـــاوز 20 عاًمـــا
”AFS سليمان مديًرا تنفيذًيا بـ “المالية العربية

قاعدة “.L.A.S.T” لخدمة وجذب العميل
Û  استمع لمشكلة عميلك وأظهر له اهتمامك البالغ وعد له مشكلته للتأكد :Listen

مــن فهمــك لهــا، أول حل ممكن تقدمه ألي عميل االســتماع الجيد له وإحساســه 
باهتمامك.

Û  أول ما تقول للعميل نحن نتأســف لذلك مهما كانت المشــكلة كبيرة :Apologize
أو صغيرة، إظهار التأسف للعميل يمتص غضبه ويجعله يتفهم أكثر.

Û  اآلن يمكنــك أن تفكــر فــي المشــكلة بشــكل أكبر وتبــدأ بحلها، وإن كانت :Solve 
المشكلة تتطلب وقتا لحلها كن واضحا مع عميلك واجعله على اطالع دائم.

Û  بعــد حــل المشــكلة، اشــكر عميلــك علــى تقديــم المشــكلة لكــم، فحــل :Thanks 
المشاكل المستمر يجعل من مؤسستك أكثر تميزا.

لقـــد تـــم إجـــراء اســـتطالع آراء عينة من بعـــض الموظفيـــن العاملين في قســـم خدمة 
الزبائن كتطبيق عملي وتم استنتاج ما يلي:

Û  ،موظــف يعمــل فــي إحــدى الفنادق يقــول: نتحمــل أصنافا مختلفة مــن العمالء 
طبيعــة عملــي تجعلنــي أتحمــل غضــب العميل واســتمع إلى شــكواه وال أقاطعه 

وأحاول أن ابتسم واعتذر له عن أي خطأ بدر من الجهة التي أعمل فيها.
Û  موظــف يعمــل فــي شــركة اتصــاالت يقــول “أدع الزبــون يفــرغ مــن غضبــه وال 

أقاطعــه وأقــدم لــه االعتذار وأقول لــه نحن موجودين لخدمتــك وراحتك حتى 
لــو حصــل خطــأ ســنقوم بتصحيحه علــى الفور وأطلــب له كوبا من الشــاي حتى 

أمتص غضب العميل”.
Û  موظف يعمل في وكالة ســيارات يقول “اســتمع للعميل دون اللجوء إلى إظهار 

أي مشــاعر ســلبية أمامــه، كمــا ال أحــاول مجادلة العميل وأقوم بتقييم األســباب 
التــي جعلــت العميــل غيــر راٍض عنــا وأكــون صادقــًا وليــس مفتعــاًل، وأبحث عن 
حلول للمشكلة وأطمئن العميل أن األمور ستسير على ما يرام في فترة وجيزة”.
وخالصـــة القـــول أن تدريـــب العامليـــن على قاعـــدة )LAST( هـــو أحد مفاتيـــح النجاح 

وكسب رضا العمالء الحاليين والمستقبليين للمؤسسات التجارية والخدمية.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

مناقشــة تحديــات القطــاع والتعريــف بالجهــود المتميــزة

“البحرين” تترأس “تنفيذي الوزاري العربي” للسياحة

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  تـــرأس 
والســـياحة رئيس مجلـــس إدارة هيئة 
البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، نائب 
الرئيـــس التنفيذي رئيس الـــدورة )23( 
للمجلـــس الـــوزاري العربـــي للســـياحة، 
المكتـــب  اجتمـــاع  الزيانـــي،  زايـــد 
التنفيـــذي للمجلـــس الـــوزاري العربـــي 
للســـياحة للـــدورة العاديـــة )27(، الـــذي 
عقـــد عبر االتصال المرئـــي في المنامة 
 2020 ديســـمبر   22 الثالثـــاء  أمـــس 

بحضور أعضاء المجلس التنفيذي.
وثمـــن الوزير أثناء الكلمـــة التي ألقاها 
فـــي بداية االجتمـــاع الجهـــود الكبيرة 
والـــدور الرائد الـــذي ينهض به المكتب 
التنفيـــذي للمجلـــس الـــوزاري العربـــي 
للســـياحة فـــي دعم وتمكين الســـياحة 
العربيـــة وتعزيـــز دورها علـــى مختلف 
المجـــاالت، وذلـــك مـــن خالل مناقشـــة 

القطـــاع  يواجهـــا  التـــي  التحديـــات 
الســـياحي العربي والتعريـــف بالجهود 
الـــدول  بهـــا  قامـــت  التـــي  المتميـــزة 
العربيـــة، والحفـــاظ علـــى المكتســـبات 
وضمـــان اســـتمرارية نمو وتطـــور هذا 
القطـــاع الذي ُيعـــد جـــزًءا محورًيا من 
اســـتراتيجية مجلســـكم الموقـــر وإلى 
القطاعـــات  وكافـــة  االقتصـــاد  تنويـــع 

الحيوية للدول العربي.
تـــم  المكتـــب  رئيـــس  مـــن  وبتوجيـــه   

جـــدول  مشـــروع  بنـــود  اســـتعراض 
االجتمـــاع وفتـــح بـــاب النقـــاش للبنـــد 
المعـــروض، وعـــرض مشـــروع توصية 
لعرضهـــا والموافقة عليهـــا في اجتماع 
الـــدورة )23( للمجلس الـــوزاري العربي 
للسياحة في المنامة اليوم األربعاء 23 

ديسمبر 2020.
وبانتهاء أعمال المكتب التنفيذي أشاد 
الوزير زايد الزياني بالجهود التي بذلها 
المكتـــب لتنفيـــذي للمجلـــس الـــوزاري 

العربـــي للســـياحة تحـــت رئاســـة وزير 
الســـياحة بالمملكة العربية الســـعودية 
رئيـــس الـــدورة 22 للمجلـــس الـــوزاري 
المكتـــب  رئيـــس  للســـياحة  العربـــي 
وكذلـــك  الخطيـــب  أحمـــد  التنفيـــذي 
جهود الســـفير كمال حسن علي األمين 
العام المســـاعد رئيس قطاع الشـــؤون 
االقتصاديـــة بجامعـــة الـــدول العربية، 
الـــوزاري  للمجلـــس  الفنيـــة  واألمانـــة 
العربي للسياحة والمساعي التي بذلها 
للســـياحة  العربـــي  الـــوزاري  المجلـــس 
 )COVID-19( خـــالل جائحـــة كورونـــا
مـــن أجـــل تجـــاوز التحديـــات الحالية 

والنهوض بالقطاع السياحي العربي.
الرئيـــس  مـــن  كال  االجتمـــاع  حضـــر 
للســـياحة  البحريـــن  لهيئـــة  التنفيـــذي 
والمعارض، ناصر علـــي قائدي والقائم 
بأعمال مدير إدارة التسويق والترويج 

السياحي بالهيئة علي حسن فوالذ.

قـــال رئيـــس لجنـــة التكنولوجيا في غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين، أســـامة البحارنة، إن استطالًعا 
شمل نحو 91 مؤسسة بخصوص التحول الرقمي 
للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة وافتتـــاح فروع 
جديدة او التوســـع عبر التجارة اإللكترونية، أظهر 

وجود خمسة تحديات رئيسية. 
 وشـــملت التحديـــات توافـــر الميزانيـــة المناســـبة 
والتمويـــل، وبعض القضايا التـــي تتعلق بالعمليات 
اليدويـــة، والعائـــد علـــى االســـتثمار فـــي التقنيـــة، 
وعـــدم وجـــود الشـــجاعة أو الرغبـــة وتشـــجيع من 
قبـــل اإلدارة بتيني تقنيات جديـــدة، وعدم وجود 
الجديـــدة  التقنيـــات  لتطبيـــق  الكافيـــة  المـــوارد 

والصيانة.
وقـــال عضـــو اللجنـــة راشـــد آل ســـنان، إن حلـــول 

الحوســـبة الســـحابية شـــكلت حالً من أجل تجاوز 
 ”-19 “كوفيـــد  جائحـــة  وتداعيـــات  مشـــكالت 

ومساعدة الشركات على تجاوز األزمة. 
وأكد البحارنة، على هامش ندوة افتراضية لقطاع 
تقنية المعلومات واالتصاالت، أن االستطالع أظهر 
أن 56 % مـــن الشـــركات تتبنـــى حلـــول الحوســـبة 
السحابية معتبًرا أنها نسبة جيدة. وعبر عن أن 51 
% يفضلون الفروع من أجل التوسع، في حين أن 
44 % من الشـــركات تدير األعمال خارج البحرين 

دون وجود موقع إلكتروني.
واستطلع االستبيان آراء الشركات حول تحديات 
التحول الرقمي للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 
وتحـــول هـــذه المؤسســـات للعمـــل فـــي األســـواق 
الخارجية ســـواء مـــن خالل الفـــروع أو من خالل 
التجـــارة اإللكترونية. ويعطي االســـتطالع اللجنة 
مؤشـــرات حول التحركات المستقبلية للقطاع، اذ 

وجد أن من بين 91 شـــركة شملها االستطالع، 75 
% فقـــط منها لديهـــا مواقع إلكترونيـــة، معتبًرا أن 

ذلك يشكل مفاجئة.
 وأظهر االســـتطالع أن 65 % من الشركات ترغب 
في التوســـع خـــارج البحرين وذلك مـــن أجل فتح 
أسواق جديدة، وتقليل المخاطر من خالل التنوع، 
وتوســـيع حضـــور العالمة التجاريـــة لديها، وزيادة 

المبيعات والتغلب على صغر سوق البحرين. 
وشـــرح البحارنـــة أن هناك 8 أهداف اســـتراتيجية 
تســـعى لها اللجنة من بينها، دعـــم التحول الرقمي 
للغرفـــة، حيـــث عملت اللجنـــة على مشـــروعين أو 
ثالثـــة، وتمثيل قطـــاع االتصـــاالت والتكنولوجيا، 
التجـــارة  وتشـــجيع  الرقمـــي  التحـــول  دعـــم 
اإللكترونيـــة، مواجهـــة المنافســـة غيـــر العادلة في 
قطـــاع التقنيـــة، توفيـــر التدريب للقطـــاع وتقديم 

االستشارات فيما يتعلق بالتشريعات واألنظمة.

المنامة - الصناعة والتجارة والسياحة

الزياني مترئسا الالجتماع عن بعد

 علي الفردان

البحارنة: 5 تحديات تواجه الشركات للتحول الرقمي
آل ســـنان: الحوســـبة الســـحابية تســـاعد فـــي مواجهـــة “كورونـــا”



www.grnata.com

Broker's license No. 3 
Property Manager's license No. 23

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي

محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

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

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

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

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

القيد : 132990 - 2
التاريخ : 15 / 12 / 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  CR2020- 176312 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أعجوبة الرياضة شركة تضامن بحرينية تعلن 
إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها الســادة 
اصحاب شركة أعجوبة الرياضة شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد 
رقــم 132990 - 2، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن أعجوبــة الرياضــة شــركة 
تضامن بحرينية الى أعجوبة لالعالن شــركة تضامن بحرينية فعلى كل من لديه 
اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد: 63448   -  التاريخ: 2020/12/20
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل

إعالن رقم   170549   لسنة 2020
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيد يعقوب 
احمــد عبــدهللا محمــد المالــك لصالــون شــباب البســتين للحالقــة الرجاليــة (مؤسســة فرديــة) 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 63448 طالبــا تحويــل الفــرع رقــم 23 مــن المؤسســة الفرديــة 
و المســماة زاويــة الســرير و المســجلة تحــت ســجل تجــاري رقــم 63448-23 إلــى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره  10000  عشــرة آالف دينــار بحرينــي، لتصبــح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
هاشم يعقوب احمد عبدهللا محمد

ARSHID PUTHALATH PUTHIYAPURA 
ABDULRAZAK ERANHIKULAVAN 

ASEER PUTHALATH PUTHIYA PURAYIL
ABDUL SHEMEER ERIYATTUKUZHIYIL 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

إعالن رقم    ---   لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة  بيت الحلوى والمتاي ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد نبيل عبد هللا احمد الســاعي/     باعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة  
بيــت الحلــوى والمتــاي ذ.م.م ،المســجلة كشــركة شــركة ذات مســئولية محــدودة 
بموجب القيد رقم 100704 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
 شركة اينفيروميك  ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
المصفــي  باعتبــاره     ABDUL SAMAD ABU BAKER  ALIKOYA   / الســيد 
القانونــي لشــركة شــركة اينفيروميــك  ذ.م.م  ،  المســجلة كشــركة ذات مســؤولية 
محــدودة بموجــب القيــد رقــم 1-112905، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 125168
التاريخ : 2020/12/09

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم 111 لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ريا للسياحة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
القيــد رقــم  المســجلة بموجــب   ، للســياحة ذ.م.م  ريــا  الســادة أصحــاب شــركة  

125168، طالبين تغيير االسم التجاري  من  ريا للسياحة ذ.م.م  إلى  
 ريا للسفريات والسياحة 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.

التاريخ :2020/12/20
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل  
      CR2020 -169863    اعالن رقم

تسجيل اسم تجار ي

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب تغيير  اســم تجــاري ، فعلى كل من لديه أي 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :    سعد احمد محمد الجفال    

االسم التجاري الحالي :    جفال لصيانة الكمبيوتر
االسم التجاري  المطلوب : جفال جواالت    

رقم السجل :22412 – 2

القيد: 140328 التاريخ: 2020/12/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )173868( لسنة 2020 

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانه قد تقــدم ٕاليها 
الســيدة لولــوه يحيــى مبــارك ابراهيــم صليبيــخ المالكــة لـــ دلمونيا لمســتحضرات 
التجميل و العطور)مٔوسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 140328 طالبة 
تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالى شــركة ذات مســٔيولية محدودة برٔاســمال وقدره 
5,000خمســة ٓاالف دينــار بحرينــي، لتصبــح الشــركة مملوكــة مــن الســادة التالية 

اسمائهم:
 1. لولوه يحيى مبارك ابراهيم صليبيخ

 2. نديم محمد اسلم اصغر علي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل  

سجل تجاري رقم 127049

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  
شركة انفال الصحابها احمد خليل القاهري ومشاركوه ) شركة تضامن بحرينية (
نيابــة عــن شــركة بري ســاينس تيــك ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقــم 127049 
بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد ماهر محمد علي سلمان شهاب  مصفيا 
للشركة . بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 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: 
ماهر محمد علي سلمان شهاب      -     39447734

MSHEHAB@ANFAL.BH

القيد   71143
التاريخ : 2020/12/21

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2020
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

إلى فرع لشركة ذات مسؤولية محدوده

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقــدم إليه 
المالــك لشــركة ماغنيــوم انتربرايــز ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 71143 
، طالــب ًا تصفيــة الشــركة وتحويلهــا إلــى فــرع لشــركة ماغنــوم لخدمــات العناية 
بالســفن ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 32556 المملوكــة لشــركة ماغنيــوم 

انتربرايز ذ.م.م اللملوكة طارق احمد خالد عبدلله المحرقي

القيد : 111857-1
التاريخ : 2020-12-20 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن رقم CR2020-156887 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة وينينج لخدمات الشحن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة أصحاب شــركة  وينينج لخدمات الشــحن ذ.م.م، المســجلة بموجب القيد 
رقــم 1-111857، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة وينينــج لخدمــات 

الشحن ذ.م.م إلى انفينيتي بورتفوليو ذ.م.م  
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 

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

 Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

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

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (DATA PROCESSING) 

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

AHMED HUSSAIN EBRAHIM ALMEHRI / SHADI ALKHALEEG 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17263234  or  LIVE8099@GMAIL.COM 

MOHAMMED SHABIB ISA ARRAR ALNOAIMI(ALRAMZAN 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39961181  or  shabibnaeemi@gmail.com 

ABEDALI JAFFAR ALI ABEDALI / GHADER 10387 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39888014  or  FATOOM_929@HOTMAIL.COM 

DAR ALDALLAL ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

36625050  or  ALAMEERDALAL@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

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

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

Airco  Air Conditioning Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
17333678  or  AIRCO@BATELCO.COM.BH 

AIN AL AOUDA KITCHEN 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33720002  or  CHEESYBURGERBH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17831114  or  banapco@batelco.com.bh 

ALQAEN GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39667009  or  MUHAMEDMUSLEH@GMAIL.COM 

MODERN AGE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39221900 

Spice village Indian Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH

ROMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

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

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

MY STYLE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39449622  or  KHALID-JANAHI@HOTMAIL.COM 

AL - ABBAS TILES PRODUCT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  BRICK MOULDER 
 suitably qualified applicants can contact

17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

CAPITAL TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39255642  or  NADHIR.BMATERIALS@GMAIL.COM 

SVITZER BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

36064646  or  AHUSSAIN@DELOITTE.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

ZAHRAT ALFURSAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39248396  or  HUSSAINATEEQ21@GMAIL.COM 

SHOW BOX Satellite 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

Alasayel neon boards maintenace 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

FREAK GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33736343  or  1BINOY65@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL MADINA EQUIPMENT HIRING Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

36799976  or  BH2011@LIVE.COM 

Toshiba Transmission & Distribution Systems Gulf S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17570387  or  PERIHAN@TOSHIBA-TD.AE 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

MC6 INDUSTRIAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS / 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Sukoon Flowers 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact
17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

ALREEF PANASIA RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

17720395  or  admin@UniQUeWll.com 

CHICK WORLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

66666277  or  a.riyadh277@gmail.com 

SHANKAR SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34304337  or  KHALIDKHALIFA9999@GMAIL.COM 

MULTI STYLE PLASTIC CARDS DESIGN AND PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17591299  or  MULTI.STYLE.ADV@GMAIL.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact
33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

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

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

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

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

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

  ROAD GRADER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

AL SABBA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

EHAB HOTEL AND RESTAURANT SUPPLIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

36172313  or  HOBS07@gmail.com 

TITANIC LADIES SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

17660594  or  YAYA_GHULAM@YAHOO.COM 

UM ALQOURA PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
36674707  or  TAGHREED63@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

V K D Star Mobiles W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

37700962  or  VKDSTARMOBILES@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
33388174  or  INFOMOHD@YAHOO.COM 

GERMAN HANDRAILS AND GLASS S.P.C OWNED BY MOHAMED IBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
38482428  or  INFOMOHD@YAHOO.COM 

Start management consulting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
17179718  or  STARTMC.CO@GMAIL.COM 

Alif building materials 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
33391015  or  ALAYYAH62@YAHOO.COM 

We snack food and beverage 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
36555778  or  WESNACKS@GMAIL.COM 

Kevin Management Consulting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33332940  or  SYSMARKBAHRAIN@GMAIL.COM 

Hyderabad Gents Salon SPC Owned by Mohammed Qumaruddin 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

33828254  or  MOHAMMEDQUMARUDDIN1@GMAIL.COM 

The meatball kitchen RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
66666538  or  a.e.alloughani@gmail.com 

First polisher for car washing and polishing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33552722  or  S.ALI.ALAWI.88@GMAIL.COM 

ESQUIRE WORLD ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33260454  or  LALIMALIK@GMAIL.COM 

ALMUNJED CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
36666345  or  MAJEDFOX@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001720  or  GOURMETBURGERBAH@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17700663  or  info@gcts-bahrain.com 

JAFFAR AHMED HAMAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17582883  or  alhamad_m@hotmail.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALREDA TRADING  B S C . CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM STEEL FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM GAS S.P.C owned by MOHSEN MAKKI ALI ALBUNNI 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

39661162  or  MOHSEN@SALAMGAS.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17621168  or  NEEWLL@BATELCO.COM.BH 

SAMA MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33488922  or  BAHCDA2011@GMAIL.COM 

JUMA COFFEE SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33852522  or  anwrooo@gmail.com 

The icon restaurant and LOUNG 
has a vacancy for the occupation of

  CAPTAIN(RESTAURANT) 
 suitably qualified applicants can contact

39434399  or  ORIENTALTRADING11@YAHOO.COM 

SAAR ALUMINIUM CO W. L. L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17830263  or  saaraluminium@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

ALFAISAL GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39460107  or  PORTLIN@BATELCO.COM.BH 

SAFEEN SWEETS & FALAFIL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17296209  or  MZ_ZM49@HOTMAIL.COM 

AL FATEH ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17595644  or  AL.FATEH@LIVE.COM 

ISLAM ABAD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39024777  or  Salah.askari63@gmail.com 

WELD ALDEIRA FOR SALE FRESH MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39456250  or  MD52525@HOTMAIL.COM 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17623882  or  accounts@florabh.com 

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

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

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

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

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

ALMOAYYED ALUMINIUM W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

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 contact

38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

RELIABLE AUTO SPAREPARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33111179  or  ALJAMEELDOCCL@GMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17622406  or  sarabcon@gmail.com 

NOVOTEL ALDANA RESORT BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

17298008  or  h3600-hr@accor.com 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

YASER ABDULLA AHMAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39464432  or  YASERABDULLAAHMED@GMAIL.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17008304  or  A.SAIF@W.CN 

Fish lounge restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37777738  or  SALAH757@GMAIL.COM 

Fish lounge restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

37777738  or  SALAH757@GMAIL.COM 

SEA ROCK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
17293002  or  salmansooffy@yahoo.com 

BRAM ELECTRCAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36226883  or  JALBAHARNA@YAHOO.COM 

SUPER MARKET ALMAHMOOD 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17771254  or  BASHARBUIBRAHIM@GMAIL.COM 

Dait care restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
39006069  or  AJD1338@ICLOULD.COM 

SAHALA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13691113  or  YASEENSABT@HOTMAIL.COM 

CELLUCOM EXPRESS 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39911154  or  KAMELALI@BATELCO.COM.BH 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

Al Yarmook Genttlmens Hairdressing 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39179077  or  ADRAJ1@YAHOO.COM 

TRASS INTERNATIONAL CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER (BUILDING CONST.) 
 suitably qualified applicants can contact
17874578  or  INFO@TRASSGROUP.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

Atlantis dream cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
32231755  or  husainduhaim@yahoo.com 

RACHANEE SUPERMARKET W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

17749162  or  yasser.alrayes@kusalingroup.com 

LAHOOR MECHANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33440999  or  DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM 

ALAJAJI FOR HEAT INSOLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17703550  or  MALAJAJI@YAHOO.COM 

ALMOAYYED PROPERTY DEVELOPMENT . W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

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

HUNGRY FISHERMAN RESTAURANT & CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17555543  or  ALRAEEASIH@GMAIL.COM 

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

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

KONKANS ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33488922  or  DSFDSF03@GMAIL.COM 

AL AMJAD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

39986662  or  alamjadbh@gmail.com 

NATIONAL RADIATOR INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17400502  or  NRIWLL@BATELCO.COM.BH 

ABU BAKER AUTO ELECTRCAL REPER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36888817  or  KHALED.ALKHALIFA14@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17783886  or  info@batsco.net 

Khamco contracting company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35586225  or  KHAMCOMOTORS@GMAIL.COM 

Khamco contracting company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

35586225  or  KHAMCOMOTORS@GMAIL.COM 

TAMEER GATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33007787  or  ABU_HASSEN5@HOTMAIL.COM 

ANAYAT SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33496351  or  ANAYATABDULHAMEED@YAHOO.COM 

MUMBAI SPICES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17720395  or  Admin@UniQUeWll.com 

MUMBAI SPICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR STORES 
 suitably qualified applicants can contact

17720395  or  Admin@UniQUeWll.com 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

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

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Pastries on the fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17404071  or  account@mediastorebh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39933360  or  human.resources@binrajab.co 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFA@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

MUNEER ABBAS ABDULLA SALMAN EBRAHIM ( TAIR ALHERIM / 7938 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77002255  or  BU.ISA.HAQ@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17827820  or  GHUMAISAC.BH@GMAIL.COM 

ALWESHAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

17761341  or  ALWESHA@YMAIL.COM 

POLITE CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500228  or  ayubian99@hotmail.com 

AL ZAHRAA PALACE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33979151  or  UMMOHD969@GMAIL.COM 

HAZEL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17692000  or  JMARHOON990@GMAIL.COM 

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17640222  or  KBPC2004@GMAIL.COM 

LAST TOUCH BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33889930  or  almadeh99@gmail.com 

BAIT JADEI FOOL AFALAFIL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33911845  or  NOOR33961414@GMAIL.COM 

ALGHABRA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

SAKEENA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

SAKEENA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

Nice & New Fashions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

Al sroor restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

39677582  or  AMEENI@BATELCO.COM.BH 

BIN SINAA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

33404644  or  aa9919@HOTMAIL.COM 

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

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

3 D INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

PENNE NAPOLI 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39311119  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

FAISAL ABAD BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33118837  or  qaisermw@hotmail.com 

Layan fruits and vegetables 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39641512  or  SUODLAYAN@GMAIL.COM 

ALASKARIAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39834432  or  AKHONNA@GMAIL.COM 

AL MONASEQ GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33758965  or  ALQAHTANI-7@HOTMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

AFNAN PAINTING & DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33022337  or  HOORIYA87@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

Lords Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17761858  or  ALEHSANDC@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

33284867  or  shanu16301@gmail.com 

Cafe Rider Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

Dubai Horizon International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17664304  or  gm@dhill.com 

Riyada Solutions W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF COMMERCIAL OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
17531534  or  info@riyadaconsulting.com 

Nano Care Car Wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com 

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

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

POLYMER TECH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

36633332  or  EBRAHIM.ALKHALDI@GMAIL.COM 

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

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

Truck Helper 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39474115  or  ZAKISHEHABI@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

EAST ASIA FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36834411  or  H_ALBUFLASA21@HOTMAIL.COM 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

CHICKEN TIME CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
33022259  or  ALWANI00@HOTMAIL.COM 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

35997366  or  ALAWLADSALON@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
33334448  or  YAQOOBI@HOTMAIL.COM  
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تأكيًدا على مواصلة دعم االنتقال الديمقراطي للحكومة المدنية

الكونغرس األميركي يعيد للسودان “الحصانة السيادية”

مــرر الكونغــرس األميركــي بمجلســيه، تشــريعا تضمــن الموافقة على اســتعادة 
الســودان حصانته الســيادية التي فقدها العام 1993 عقب إدارجه على قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.

واستعادة السودان للحصانة السيادية 
تعني منع األفراد في الواليات المتحدة 
مـــن مــاحــقــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
بـــاإلرهـــاب،  تتعلق  بـــدعـــاوى  قــضــائــيــا 
لــكــن الــتــشــريــع الــجــديــد تــضــمــن بــنــدا 
سبتمبر   11 هجمات  لضحايا  يحفظ 
وعائاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو 
مفترض  بدور  تتعلق  أخرى  استكمال 
استضافته  بسبب  للهجمات  للسودان 

قياديين في تنظيم القاعدة.
مــن طالبوا  يمنع  لــم  الــبــنــد  ذلـــك  لــكــن 
الشيوخ  بإدراجه وهما عضوا مجلس 
وبــوب  شــومــر،  تــشــاك  الديمقراطيان، 
واشنطن  اهتمام  تأكيد  مــن  مينيندز 

بتقارب أكبر مع الخرطوم.
وتـــؤكـــد واشـــنـــطـــن عــزمــهــا مــواصــلــة 
للحكومة  الديمقراطي  االنتقال  دعــم 
الـــســـودان عــبــر تمكين  الــمــدنــيــة فـــي 

الخرطوم من الوصول إلى المؤسسات 
مليون   700 وتوفير  الدولية  المالية 
من  وإعــفــاءات  مساعدات  شكل  على 

الديون تقدر بـ 230 مليون دوالر.
ــادة  ــعـ ــتـ ــع اسـ ــريـ ــشـ ــر تـ ــريـ ــمـ ــقــــب تـ وعــ
الحصانة في الكونغرس، من المرتقب 
أن يــوقــع عــلــيــه الــرئــيــس األمــيــركــي، 
بعد  ســاريــا  ليصبح  تـــرامـــب،  دونـــالـــد 
دعمت إدارته التشريع وحثت أعضاء 

الكونغرس على التصويت لصالحه.
أعلنت  أن  بعد  الــخــطــوة  هــذه  وتــأتــي 
ديسمبر   14 فــي  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
السودان  اســم  شطب  رسميا  الــجــاري 
لــإرهــاب،  الــراعــيــة  الـــدول  مــن قائمة 
 ،1993 الــعــام  فــي  فيها  أدرج  والــتــي 
وشخصيات  جماعات  إيــوائــه  بسبب 

إرهابية.
الــمــتــحــدة إن من  الـــواليـــات  وتـــقـــول 

خــطــط لــهــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر زعــيــم 
تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن، 
الذي أقام في السودان 5 سنوات في 
تسعينات القرن الماضي قبل أن يرحل 

إلى أفغانستان.
األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  وتــوصــلــت 
الحكومة  بموجبها  دفعت  تسوية  إلى 
االنتقالية السودانية 335 مليون دوالر 
تعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي 
المتحدة في كينيا ونيروبي  الواليات 

فــي الــعــام 1998، والــبــارجــة “يــو أس 
العام  فــي  اليمن  فــي شــواطــئ  كـــول” 

.2000
ــع مــبــلــغ الــتــعــويــضــات، فــإن  ــم دفـ ورغــ
الحكومة السودانية تقول إن الواليات 
الــمــتــحــدة تــعــاقــب الــســودانــيــيــن على 
أفــعــال ارتــكــبــهــا نــظــام الــمــخــلــوع عمر 
الــبــشــيــر، الـــذي حــكــم الـــســـودان تحت 
مظلة اإلخوان 30 عاما، قبل أن تطيح 

به ثورة شعبية في أبريل 2019.

عواصم ـ وكاالت

الكونغرس منح السودان حصانة سيادية

أبوظبي ـ أ ف ب

اّتهمت أبوظبي أمس الثاثاء منصات إعامية قطرية لم تسمها بالعمل على 
قبل  ونصف،  سنوات   3 نحو  منذ  المستمرة  الخليج  ألزمة  الحلول  تقويض 
متزايدة  مؤشرات  بعد  تنعقد  الرياض  في  مرتقبة  قمة  من  أسبوعين  نحو 
الخارجية  للشؤون  اإلماراتي  الدولة  وزير  يحّدد  ولم  للخاف.  على حلحلة 
أنور قرقاش هذه المنصات، وكتب قرقاش في تغريدة “األجواء السياسية 
عن  وتبحث  قطر  أزمــة  إنهاء  إلى  تتطلع  العربي  الخليج  في  واالجتماعية 
الخير  ثناياه  في  يحمل  اتفاق  بأي  الدوحة  التزام  لضمان  األمثل  الوسيلة 
تقويض  على  مصممة  فتبدو  القطرية  اإلعــامــيــة  المنصات  أمــا  للمنطقة، 
السعودية  وقطعت  التفسير”.  وصعبة  غريبة  “ظاهرة  وأضــاف  اتــفــاق”.  أي 
 2017 يونيو  في  قطر  مع  عاقاتها  ومصر  والبحرين  اإلمـــارات  وحلفاؤها 
حركات  بتمويل  الــدوحــة  مّتهمة  الــجــوي،  مجالها  اســتــخــدام  مــن  ومنعتها 
تقاربها  عليها  أخــذت  كما  بشدة.  الدوحة  تنفيه  ما  وهــو  متطرفة  إسامية 
الكبير مع إيران. وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في 
التمثيل  الحقيقي مستوى  المؤشر  المقبل. وسيكون  يناير   5 السعودية في 
القطري، إذ سيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث انفراج في األزمة.

اإلمارات تتهم “منصات إعالمية 
قطرية” بتقويض حلول أزمة الخليج

واشنطن ـ وكاالت

ــخــارجــيــة األمــيــركــي،  أبــــدى وزيــــر ال
لدعم  بــاده  استعداد  بومبيو،  مايك 
ــوار بـــنـــاء بــيــن إســـرائـــيـــل ولــبــنــان  ــ حـ
ــبــحــريــة.  ــدود ال ــحــ ــ بـــشـــأن تــرســيــم ال
واللبناني  اإلسرائيلي  الجانبين  ودعا 
ترسيم  بــشــأن  الــمــحــادثــات  لمواصلة 

الحدود.
وأوضحت وزارة الخارجية األميركية 
الملف  بــشــأن  الــطــرفــيــن  مــواقــف  أن 

متباعدة. 
وأضــافــت: “فــي وقــت سابق من هذا 
اإلسرائيلية  الحكومتان  طلبت  العام، 
واللبنانية مساعدة الواليات المتحدة 
ــــى اتــفــاق  ــتــوســط لــلــتــوصــل إل فـــي ال
هذه  مثل  البحرية.  حدودهما  حــول 

االتفاقية ستوفر فوائد اقتصادية 
كـــبـــيـــرة مــحــتــمــلــة لــشــعــبــي 

ــــأســــف،  الـــبـــلـــديـــن. ول
ــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــ ــلـ ــ عـ

يــزال  فــا  الجانبين،  مــن  النية  حسن 
الطرفان متباعدين. وال تزال الواليات 
ــتــوســط في  ــل الــمــتــحــدة مــســتــعــدة ل
مناقشات بناءة، وتحث كا الجانبين 
المطالبات  على  بناًء  التفاوض  على 
والتي  منهما،  بكل  الخاصة  البحرية 

أودعت سابًقا في األمم المتحدة”.
التي كانت مقررة  المحادثات  وكانت 
شهر  نحو  قبل  وإسرائيل  لبنان  بين 
بوساطة أميركية تأجلت حتى إشعار 

آخر.
المفاوضات  ولبنان  إسرائيل  وبــدأت 
فـــي أكــتــوبــر بــاجــتــمــاع وفـــديـــن من 
البلدين في قاعدة لأمم المتحدة في 
حدودهما  بشأن  ــزاع  ن لحل  محاولة 
التنقيب  أعـــاق  ــذي  والـ الــبــحــريــة، 
المنطقة  والغاز في  النفط  عن 
التي يحتمل أن تكون غنية 

بالغاز.

بومبيو مستعد لدعم حوار بين إسرائيل ولبنان

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

ــام لــلــشــؤون  ــعـ ــن الـ ــيـ ــة األمـ قـــالـــت وكــيــل
المتحدة  باألمم  السام  وبناء  السياسية 
روزمـــاري دي كــارلــو، أمــس الــثــاثــاء، إن 
إيران عززت منشأة نطنز النووية بأجهزة 
ــت دي كــارلــو إيـــران  طـــرد مــركــزي. ودعـ
خال جلسة لمجلس األمن بشأن برنامج 
االلتزام  إلى  والصاروخي  النووي  إيــران 
أن  ــى  إل مشيرة  ــنــووي،  ال االتــفــاق  ببنود 
طهران نفت اتهامات تتعلق بنقل أسلحة 
األممية  المسؤولة  وأضــافــت  ليبيا.  إلــى 
قذائف  إيــران  نقل  إثبات  من  نتمكن  “لم 
ممثل  قال  من جهته،  لليبيا”.  صاروخية 
الساح  انــتــشــار  إن  األوروبـــــي،  االتــحــاد 
النووي يشكل تهديدا عالميا، وإن االتحاد 
األوروبي بذل جهودا كبيرة للحفاظ على 
أن  إلــى  الفتا  إيــران،  مع  النووي  االتفاق 

االتفاق منعها من تطوير ساح ذري.
وكشفت األمم المتحدة في وقت سابق 

ــخــروقــات  ــعــاشــر عـــن ال فـــي تــقــريــرهــا ال
اإليرانية لقرار مجلس األمن 2231 للعام 
2015. وأشار التقرير إلى أن إيران رّكبت 
سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة 
حتى  خّصبت  كما  المحطة.  في   IR-2M
أي   ،235 اليورانيوم  مــن  المئة  فــي   4.5
وحّلل  عليها.  المتفق  النسبة  مــن  أعلى 
بوجود  تتعلق  التي  المعلومات  التقرير 
للدبابات  إيرانية مضادة  أربعة صواريخ 

أثبت  إذ  ليبيا،  فــي  دهــاويــة  طـــراز  مــن 
الموجهة  الــصــواريــخ  ــد  أحـ أن  الــتــقــريــر 
المضادة للدبابات، له خصائص تتفق مع 

صواريخ إيرانية.
لــدول  الختامي  الــبــيــان  حــّض  ــك  ذل قبل 
إيــران  الــنــووي مــع  “1+4” بشأن االتــفــاق 
بتنفيذ  ــتــزام  واالل الــحــوار  مواصلة  على 
كـــامـــل لـــاتـــفـــاق. كــمــا بــحــث االجــتــمــاع 

احتمالية عودة واشنطن لاتفاق.

أمس  األميركية،  الخزانة  وزارة  قالت 
الثاثاء، إن الواليات المتحدة فرضت 
 7 استهدفت  بسوريا،  تتعلق  عقوبات 
أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي 

السوري.
على موقعها  بيان  ــوزارة في  ال وقالت 
ــا لــجــهــود  ــمــ ــوم، ودعــ ــ ــيـ ــ الـــرســـمـــي: “الـ
المساءلة  لتعزيز  األميركية  الحكومة 
للصراع  سياسي  حــل  إلــى  والــتــوصــل 
الـــخـــزانـــة  وزارة  عـــاقـــبـــت  ــوري،  ــ ــسـ ــ الـ
رفــيــع  مـــســـؤوال   )OFAC( األمــيــركــيــة 

ــســوريــة  ــحــكــومــة ال ــي ال ــمــســتــوى فـ ال
السوري  الشعب  مجلس  عضو  زوجها 

وكياناتهم التجارية”.
ــار الــمــبــعــوث األمــيــركــي  مــن جــانــبــه أشـ
الخاص لسوريا جويل ريبورن، إلى أن 
أميركا ماضية للعمل مع األمم المتحدة 
لحل القضايا العالمية، وذلك في إيجاز 
صحفي أكد خاله أن الحل في سوريا 

يتمثل بتطبيق القرار األممي 2254.
وقال ريبورن، “يظل هذا القرار ضروريا 
وال غنى عنه، إذ يحدد المسار الوحيد 

سوريا  تــكــون  أن  نحو  للحياة  الــقــابــل 
 . السوريين  لجميع  وسلمية  مستقرة 
في سوريا  الصراع  أن  يوضح  فالقرار 
ال يمكن حله إال من خال وقف إطاق 
وإيصال  الوطني،  الصعيد  على  الــنــار 
في  قيود  دون  اإلنسانية  المساعدات 
ــاد، واإلفــــــراج عن  ــبـ جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
عملية  وبـــدء  ظلما،  المعتقلين  جميع 
من  ــســوري  ال الــشــعــب  تمكن  سياسية 
تحديد مستقبله السياسي على النحو 

المنصوص عليه في بيان جنيف”.

موقع نطنز النووي اإليراني

المبعوث األميركي الخاص جويل ريبورن

ملف طهران النووي أمام مجلس األمن.. وتقرير يســتعرض خروقاتها

ريبـــورن: الصـــراع فـــي ســـوريا ال يمكـــن حلـــه إال بوقـــف إطـــاق النـــار  

إيران عززت منشأة نطنز بأجهزة طرد مركزي

عقوبات أميركية ضد أفراد وكيانات تابعة للنظام السوري

الرباط ـ أ ف ب

ــد إســرائــيــلــي أمــيــركــي، أمــس  ــل وفـ وصـ
الثاثاء، إلى الرباط، قادما من تل أبيب؛ 

لتوطيد العاقات مع المغرب.
ووصـــلـــت أول رحــلــة تــجــاريــة مــبــاشــرة 
مــن إســرائــيــل إلــى الــمــغــرب، فــي خطوة 
اتفاق  إلى  البلدان  أن توصل  بعد  رمزية 
من  بــوســاطــة  بينهما  الــعــاقــات  لتطبيع 
التي  الطائرة  وأقلت  المتحدة.  الواليات 
أميركيا  أبيب وفدا  أقلعت من مطار تل 
ــاســة مــســتــشــار الــرئــيــس  ــرئ اســرائــيــلــيــا ب
ــد تــرامــب وصــهــره جــاريــد كوشنر  ــال دون
ــوزراء  ــ والــمــســتــشــار الـــخـــاص لــرئــيــس الـ
في  وكــان  شــبــات.  بــن  مائير  اإلسرائيلي 
ــربــاط سا  ال مــطــار  فــي  الــوفــد  استقبال 
والسفير  بالعاصمة  محليان  مــســؤوالن 
برنامج  المغرب. ويتضمن  األميركي في 
السادس.  محمد  الملك  مع  لقاء  الــزيــارة 
المغرب  إعــان  بعد  الــزيــارة  هــذه  وتأتي 

مع  عــاقــاتــه  استئناف  ديسمبر   10 فــي 
ــوازاة إعــــان الــرئــيــس  ــ ــيــل، فــي مـ إســرائ
االعــتــراف  واليــتــه  المنتهية  األمــيــركــي 
بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية 
المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية 
)بــولــيــســاريــو(.  الــذهــب  الــحــمــراء ووادي 
أربعة  بالرباط  الجانبان  يوقع  أن  يرتقب 
مباشر  جــوي  خــط  فتح  تشمل  اتفاقات 
بين البلدين لم يحدد جدوله الزمني بعد، 
وإحــداث  المصرفيين،  نظاميهما  وربــط 

البلدين،  من  للدبلوماسيين  تأشيرة سفر 
إضافة إلى تدبير المياه، بحسب مصادر 
أن يسمح  يتوقع  كما  إسرائيلية رسمية. 
اإلسرائيلية  المغربية  العاقات  استئناف 
بتنفيذ “استثمارات بمليارات الدوالرات”، 
ضمن  أميركي  مسؤول  أفــاد  ما  بحسب 
الوفد في تصريح صحافي أثناء الرحلة، 
إفريقيا  على  بوابة  “المغرب  أن  معتبرا 
مجال  فــي  اســتــثــمــارات ضخمة  ــديــه  ول

المناخ”.

وصول أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب

وصول أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط
وفد إسرائيلي أميركي يزور المغرب لتوطيد العالقات

موسكو ـ نوفوستي

قال الخبير االقتصادي الروسي بافيل 
كــورونــا  فــيــروس  وبـــاء  إن  تبلوخين، 
تغيير  عملية  بتعجيل  قــام  المستجد 
والح  العالم،  في  االقتصادي”  “العصر 

في األفق “عصر الصين”.
الشريك في شركة  تبلوخين،  وأضاف 
النتيجة  “كــانــت  كــابــيــتــال:  ماتريكس 
الـــرئـــيـــســـيـــة، لـــظـــهـــور وانـــتـــشـــار هـــذا 
في  تغيير   2020 عــام  فــي  الــفــيــروس 
الــمــؤشــرات،  بكل  االقــتــصــادي.  العصر 
ــًرا جــــديــــًدا، عصر  ــصـ ــحــن نـــدخـــل عـ ن
عجل  بالطبع،  الفيروس،  هذا  الصين. 
هذه العمليات”. وشّدد الخبير، على أن 
الصين أخذت بالفعل تتخطى الواليات 

ــدة فــي  ــحــ ــ ــت ــ ــم ــ ال
االقتصاد  قائمة 
الصين  العالمي. 

أصــبــحــت  اآلن 
أكــبــر اقــتــصــاد في 

في  الشرائية  الــقــوة  وعــادلــت  الــعــالــم، 
دوالر،  تريليون   24 هناك،   2020 عــام 
اي أكثر من الواليات المتحدة بـ20 % 
تقريبا. وأشار تبلوخين إلى أنه حدث 
ذلك، عدة مرات على مدار األربعمائة 
عام الماضية. تغيرت العصور والحقب 
على  واإلمبراطوريات  الدول  وتوالت 
سيطرت  لقد  العالمي.  االقتصاد  قمة 
الثامن  القرن  في  العالم  على  إسبانيا 
ــيــا في  عـــشـــر، حــلــت مــحــلــهــا بــريــطــان
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ويــرتــبــط الــقــرن 
الـ20 تقليديا بالعصر األميركي. واآلن 
أخــــذت تــنــتــهــي الــهــيــمــنــة األمــيــركــيــة، 
وجاء عصر الصين. وأضاف تبلوخين: 
صــورة  يغير  للعصر  الحالي  “التغيير 
وعقلية العالم بأسره. وستصبح روسيا 
هذا  مــن  الرئيسي  المستفيد 
رئيسي  كــمــورد  التغيير 

للمواد الخام للصين”.

خبير: “عصر الصين” يلوح في األفق
موسكو ـ  وكاالت

الروسية  الخارجية  استدعت وزارة 
ألمانيا والسويد وفرنسا في  سفراء 
الثاثاء، فيما يتعلق  موسكو، أمس 
األوروبــي  االتحاد  فرضها  بعقوبات 
معارض  تسميم  بسبب  روسيا  على 

الكرملين أليكسي نافالني.
وأعلنت روسيا، فرض عقوبات على 
مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير 
أكتوبر  تبناها االتحاد األوروبي في 
للمعارض  المفترض  التسميم  بعد 

الروسي األبرز أليكسي نافالني.
الروسية  الخارجية  وزارة  ونـــّددت 
بالعقوبات األوروبية التي تستهدف 
معلنًة  كبار،  مسؤولين  أكتوبر  منذ 
عن  الممثلين  قــائــمــة  ــت  “وســّع أنــهــا 

ــاد  ــحــ ــ االت ــي  ــ فـ ــاء  ــ ــضـ ــ أعـ دول 
من  الممنوعين  األوروبـــي 

دخــول أراضــي روسيا 
االتحادية”.

وكان االتحاد األوروبي فرض بدوره 
عـــقـــوبـــات عــلــى مــســؤولــيــن روس 
بارزين مقربين من الرئيس فاديمير 

بوتين بسبب تسميم نافالني.
حــظــر  مــنــظــمــة  أكـــــــدت  أن  ــد  ــعــ ــ وب
على  الــعــثــور  الكيميائية،  األســلــحــة 
ذي  نوفيتشوك  بسم  شبيهة  ــادة  مـ
الــعــســكــري فــي عينات  االســتــخــدام 
أليكسي  الشهير  الروسي  المعارض 
نــافــالــنــي الـــذي نــقــل إلـــى بــرلــيــن في 
حالة خطيرة بعد االشتباه بتسميمه، 
تــحــوم حــول  الــتــي  الــشــكــوك  زادت 
المطالبات  إلـــى  بــاإلضــافــة  روســيــا، 

الدولية بالتوضيح.
ألمانيا،  أكــدت  حــازم،  وفــي تصريح 
العقوبات  تجّنب”  يمكن  “ال  أنــه 
ــــم تــقــدم  ــا ل ــا مــ ــيــ بـــحـــق روســ
تسميم  بشأن  توضيحات 

نافالني.

عودة التوتر الروسي األوروبي وعقوبات متبادلة

ــاع الــوطــنــي  ــدفــ ــ أعــلــنــت هــيــئــة ال
مقاتلتين  اعــتــراض  عن  اليونانية 
دخلتا  إف16،  طــراز  من  تركيتين 

األجواء اليونانية أمس.
إن  اليوناني  للجيش  بــيــان  وقـــال 
الطائرتين حلقتا دون إنذار سابق، 
فوق جزيرتين يونانيتين في شرق 
اعتراضهما  تــم  حيث  إيــجــه،  بحر 
وفقًا  يونانية،  مقاتالت  قبل  مــن 

لقواعد االشتباك الدولية.

اليونان تعترض مقاتلتين 
تركيتين اقتحمتا أجواءها

أثينا ـ أ ف ب
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رجل الســـاعة، بكلِّ موقٍف تلقاه، وقائد مســـيرة ومؤســـس قاعدة 
وطن، وقتما يتكلم تلمع الكلمات، وقتما يتحرك تســـتقيم األمور، 
عندما يأمر ال رجعة في أمرِه، بهذا اليوم وبكلِّ يوم سواء اآلن أو 
غـــًدا مادمت بهـــذه الحياة لن أتوقف عن رثائـــك، هذا عهد ووفاء 
والوفاء كان شـــيمتك يا رمز الوفاء، خليفة بن ســـلمان طيب هللا 
ثراك.. يتفجر القلب بالشـــجن، كلما تذكرُت رفقتك بأخطر مرحلة 
مـــرَّ بها الوطـــن كان حديثـــك ليـــس كاألحاديث العابـــرة ونظرتك 
البعيـــدة، كان شـــغفك بالبحرين وولعك باألرض وحبك اإلنســـان، 

شالل يتدفق بالوالء والوفاء للوطن.
تذكرتـــك اليـــوم وأنـــا أرجـــع بالذاكـــرة وقتهـــا، حيـــث كانـــت تهفو 
إليـــك القلوب واألفـــكار والرؤى عن مشـــاعر انبثقت حين شـــعرنا 
بالموت قاب قوســـين أو أدنـــى من ضياع الوطن وغصت الحلوق 
وجحضت األعين خوفًا على البالد، روعت أمهاتنا وارتعد أطفالنا 
ورأينا التســـاؤالت في عيونهم، وال نعرف كيف نهدئها، كنا نشيح 
بأنظارنـــا بعيًدا حتـــى ال يرى أوالدنا الدمعة في أعيننا، كنا نطمئن 
أوالدنـــا ونحـــن أكثر فزًعـــا منهم، كان االحتراق قاب قوســـين، كنا 
مكتئبين حتى أنني لم أعبر يوًما تلك الشوارع التي كنت أقطعها 
يوميًا ولم أرتد مجمعا تجاريا أو مرفقا من مرافق الدولة ال خوفًا 

ولكن غصة اختنقت بها وأنا أرى بالدي قد اختطفت خالل شـــهر 
داٍم.

كنـــت أرى الحياة والمســـتقبل والعودة إلى الجـــذور والفجر الذي 
يشـــرق من خالل نظرتـــك الهادئة الواثقة بمجلســـك. اليوم رأيت 
الوطن بسالم وأمن وازدهار كما رأيتُه أنت بتلك الساعة الحالكة، 
فلنتذكر تلك الوقائع لنعرف اليوم بذكرى األربعين فضلك، فمعك 
لم نشـــعر باليأس وكنت تحتضن مشـــاعرنا بمجلسك وكنا نستمد 

منك الثقة والصبر والتماسك واألمل.
كانت نظرتك البعيدة تجســـد تلك القوة الكامنة بأعماقك تســـتمد 
صالبتهـــا من جـــذور تجاربك التـــي خبرتها طوال عقود كشـــجرة 
سنديان ثابتة، هذا أنت خليفة بن سلمان، واليوم بعد زوال الغمة 
أتذكرك بهذه الســـاعة وفي هذا الشـــهر ألقول لوالك لما نعمنا بهذا 
االزدهار. لك الســـكينة والســـالم في الفـــردوس األعلى خليفة بن 

سلمان.

تنويرة: 

االنتظار الطويل ال يقفل باب الحظ.

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

 الوفاء لخليفة بن سلمان

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

للتواصل: 17111483

الصحافيون في إيران كالحيوانات في المسلخ
يتعامـــل النظـــام اإليرانـــي اإلرهابي مـــع الكتـــاب والصحافيين الذين 
ينتقدونه كالحيوانات في المسلخ، يعيشون القلق وكل القيود تفرض 
عليهم وتشـــل عقولهم من الخوف، وقصة إعدام الصحافي المعارض 
روح هللا زام بعد قضاء سنوات طويلة في المنفى، ما هي إال نموذج 
واحد من آالف القصص المشـــابهة عن قمع كتاب الرأي والصحافيين 
اإليرانيين وممارســـة حمالت التعذيب الجســـدي والنفسي بحقهم، ال 
لشـــيء ســـوى بحثهم عن فضاء للحرية غير محـــدود يتحركون فيه 
دون كـــذب وتزويـــر وتلفيـــق، وهـــذا ما ال يريـــده نظـــام الماللي الذي 
يرفع قبضته ويســـيل لعابه، ويكيل باأللفـــاظ القذرة بهمجية ويصب 
الشتائم البشعة القذرة على الصحفيين البعيدين عن أجندته وخطه.
فـــي إيـــران ال توجـــد صحافـــة وال إعالم يرتقـــي إلى مســـتوى عقول 
“البشـــر” وال قوانيـــن وال تشـــريعات وال أي شـــيء يخطـــر علـــى البال 
يحفظ حرية وكرامة وإنســـانية المواطن اإليراني، بل ما يوجد على 
النقيـــض تمامـــا، فالنظـــام اإليرانـــي - والعصابـــة الحاكمة هنـــاك - هو 
النظـــام الفريد واألمثل فـــي هذا المضمار بقيـــادة الدكتاتور خامنئي، 

تســـاعده وتســـانده في عمليات التخطيط وإصـــدار األوامر والتنفيذ 
زمـــرة مـــن المجرميـــن واإلرهابييـــن، شـــكلها نظامـــه لحمايتـــه أوال، 
واســـتخدامهم في قهر المواطنين وقتلهم، وتنفيذ عمليات االغتيال 
والتصفيـــات الجســـدية، فمنـــذ أن اســـتكمل نظـــام الماللـــي اإلرهابي 
ســـيطرته الكاملة على إيران وعلى مقـــدرات الحكم واألمور، وهو ما 
انفـــك يخلق المؤسســـات القمعية وتحت مختلف التســـميات ويبتكر 
وســـائل جديدة الســـتخدامها فـــي عمليات التحقيق مـــع الصحافيين 
دون أن يكون هناك رادع قانوني، أو وازع إنساني، يمنعه أو يحاسبه 

على ممارساته تلك بحق المواطن اإليراني وحريته وكرامته.

تحتجز إيران منذ ثمانينات القرن الماضي وإلى جانب الصحافيين  «
قرابة 61900 سجين سياسي من مختلف األعمار، وما ال يقل عن 860 

صحافيا من بينهم 218 امرأة خالل الثالثين عاما التي تلت الثورة حسب 
التقارير والوثائق، ونستحضر هنا أولئك المطبلين للنظام اإليراني ومن 

كان يهاجم الصحافة البحرينية بالهراء واألكاذيب، والفاشلين الذين 
يكتبون من تحت األرض بثيابهم الرثة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مواطنون ال ينامون
فوضى عارمة تشـــهدها المناطق السكنية الجديدة، والقديمة 
أيضـــا ولكـــن بحـــال أقـــل، والســـبب الصخـــب واإلزعـــاج الذي 
يتســـبب بـــه المقاولون أو عمال اإلنشـــاءات مـــن “الفري فيزا” 
الذيـــن يبـــدأ عملهـــم منذ الصبـــاح الباكـــر، وينتهـــي بعد صالة 

العشاء بحاالت كثيرة.
وُكنـــت قـــد تلقيـــت أخيـــرًا، اتصـــاالت عديـــدة مـــن مواطنين، 
يقطنـــون فـــي عـــدد مـــن المشـــاريع التابعة لـــوزارة اإلســـكان، 
حيث يشـــكون صخب أعمال التكسير والهدم والبناء، قائلين 

وبصريح العبارة إنهم “ال ينامون”.
هـــذا الحال المضجر الذي يقوم علـــى األنانية وعدم االهتمام 
بمشـــاعر اآلخرين، ســـببه الرئيس غياب قانـــون ينظم أوقات 
عمل شـــركات المقـــاوالت في المناطـــق المأهولـــة، األمر الذي 
يفتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــه لـــكل مـــن “هـــب ودب” ليعمـــل 

بالطريقة التي تناسبه هو.
هذا الحال ال يتســـبب فقط في الضوضاء واإلزعاج الســـمعي 
فقط، بل يوجد الخصومـــة والبغضاء والعداوة بين الجيران، 
منـــذ البدايات، ويزجهـــم إلى دهاليز مراكز الشـــرطة والنيابة، 
بإشـــغال يطال الكثير من الجهات والموظفين، يمكن إنهاؤها 

بسن تشريع قانوني.
فـــي دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، يوجد قانون ينظم هذا 
األمـــر بعنايـــة تامـــة، وال يتهاون قيد شـــعرة مـــع المتجاوزين 
الذين تصل عقوبتهـــم لمصادرة اآلليات، وحجزها، وتغريمهم 
مبالـــغ كبيـــرة، وربمـــا حبســـهم، باعتبـــار أن حق الجيـــران في 
الهدوء، والســـكينة، والبيئة الصحية، مكتســـب ومحسوم من 

قبل الدولة، ومن قبل القانون والدستور نفسه.
ما يحدث في بعض المناطق لدينا، هو فوضى، وتهاون، وعدم حشيمة ال  «

لهذا، وال ذاك، وعليه فإن طي هذا الملف المؤرق للمواطنين مسؤولية 
يتشارك بها الجميع، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

هاهو كورونا يطل علينا بحلة جديدة، والمشككون في اللقاحات 
عاجـــزون عـــن خلـــق البديل ســـواء لكورونـــا الحالـــي أو ذاك الذي 
وراء البحـــار، لـــذا البـــد مـــن أخـــذ العـــالج، وال ينبغـــي أن نكتـــرث 
لعشـــاق نظرية المؤامـــرة ونحن نلمس بالحس والمشـــاهدة مئات 
المراكز البحثية والمختبرات وهي تعمل ليال ونهارا وتجري مئات 

التجارب، وتنفق الماليين.
اليـــوم لله الحمد تم اكتشـــاف مضادات لمرض كورونا وال يســـعنا 
ســـوى أن نشـــكر حكومتنـــا الرشـــيدة وعلى رأســـهم جاللـــة الملك 
اللقـــاح بالمجـــان للشـــعب والمقيميـــن  حفظـــه هللا علـــى توفيـــر 

والزائرين، تحية إجالل لوالة أمرنا.

نفخـــر أن البحريـــن تعاملـــت مـــع الوضع بشـــكل يحتذى بـــه يوفر 
الحمايـــة للجميع، لقد اســـتطاعت حكومتنـــا أن تخفف الكثير من 
عواقـــب األزمـــة واآلثـــار المترتبة عليها مـــن جميـــع النواحي، إنه 
إنجاز عظيم تحققـــه البحرين لتؤكد كعادتها قدراتها وإمكانياتها 

في إدارة األزمات مقارنة بالدول األخرى.
بـــإذن هللا معًا ننتصـــر متكاتفيـــن ومتالحمين، وبوعينـــا الذي هو 
جزء من هويتنا البحرينية ســـنواصل جميعـــًا التقيد باإلجراءات 
والتعليمات، كل الشـــكر لجاللة الملك وولـــي العهد رئيس الوزراء 
والفريق الوطني الطبي على سعيهم وحرصهم واهتمامهم الدائم 

والبالغ بصحة الجميع.

fatin.hamza 
@gmail.com

فاتن حمزة

لقاح كورونا

مثقفون ورق!
يدعـــي البعُض امتالَكهم الثقافـــة، وأنَّ لهم الغلبَة على اآلخرين 
في تلك الخاصية التي ينفردون بها عن ســـواهم، أولئك الذين 
يفتقرون ألدنى مستوى من الثقافة والمعرفة، فهل هم مثقفون 

كما يزُعمون، أْم أنَّ ثقافَتهم حبٌر على ورق؟
مـــن الذي أوهَم هـــؤالء أنَّهم مثقفون، ألنهم يمتلكوَن شـــهاداٍت 
جامعيـــة أو أنَّهـــم قـــرأوا كتابـــًا هنا ومقـــاالً هناك أو اقتنـــوا ُكتبًا 
لكاتٍب مرموق أو ديوانًا لشاعٍر ُيشاُر له بالَبَنان؟ من أقنَع بعَض 
الشباب أنهم ُمدرجون في زمرِة المثقفين فقط ألنَّ لديهم ميالً 

للقراءة؟
ما ُكُل ما ُيقرُأ يســـتحُق أْن ُيضاَف لحصيلتنا الثقافية، وليســـت 
القـــراءُة وحدها مصدرًا مـــن مصادر الثقافة؛ فالثقافُة في اللغة 
َب وعالَج الســـيَف أو الرمَح  تأتـــي من الفعل “َثَقـــَف”، بمعنى هذَّ
حتـــى صـــار حادًا المعـــًا وفاعال؛ فالمـــرُء ال يكوُن مثقفـــًا إال بعد 
تشـــذيِب ِفكـــرِه وتهذيِب أخالقِه وســـلوكه حتى ُيصبـــَح فاعالً 
فـــي مجتمعـــِه ُمنتجًا في محيطـــه. الثقافُة والحضـــارُة ِصنوان 
ال ينفصـــُل أحُدهمـــا عـــن اآلخر؛ فال معنـــى لكونَك ُمثقفـــًا وأنَت 
ال تتســـُم بسلوٍك حضاري مع شـــركائَك في الدين وُنظراِئَك في 

الَخلق.
الثقافُة هي الموروُث الفكري واالجتماعي والجمالي واإلنساني 
ُر عن ُهوَيتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغِتهم التي  لشعٍب ما، ُيعبِّ
يختلفوَن فيها مع الشـــعوِب األخرى، وعلـــى الرغِم من كل ذلك 
فإنَّ البشـــَر يشـــتركون في بعض مقوماِت الثقافـــة، فهناك أكثَر 
مـــن لغـــٍة تجمُعنا، فالموســـيقى لغة، والطفولُة لغـــة والحُب لغة، 

نشترك جميعًا في فهمها وتبادلها.
وبناء على ذلك نقول، ليست الثقافُة براوياٍت نقرؤها أو أبياِت  «

شعٍر نحفُظها، بل هي إرٌث حملُه لنا األجداُد لنورِّثُه لألبناء 
ا في بعِض  ولم نخترعُه نحن بأنفسنا وإْن أضفنا عليه وحسنَّ

جوانبه، وهنا يكوُن ادعاُء الثقافِة مردوٌد على البعض؛ إذ ُيدِحُض 
ادعاَءهم هذا عدُم إلمامهم بشتى جوانب المعرفة، وجهِلهم 

الفاضح بثقافِة المجتمِع الذي ينتمون إليه وافتقارِهم التواضِع 
واستعالئهم على غيرهم الذين قد يمتلكوَن مقومات الثقافة 

الحقيقيِة ال ُهْم.

هدى حرم



ثّمـــن المـــدرب الوطنـــي عبـــاس عبـــد 
المجيد المشـــرف الفنـــي على الفريق 
األول بنـــادي االتفـــاق الدعـــم القـــوي 
لمجلـــس إدارة النادي لتغيير الصورة 
الســـلبية التـــي رافقـــت الفريـــق فـــي 
سنوات ماضية؛ حيث الظروف التي 
جعلت الفريـــق ُيراوح مراكز متأخرة 
في ســـلم الترتيـــب، وأن الرؤية التي 
الموســـم  اإلدارة  مجلـــس  وضعهـــا 
الحالـــي كفيلـــة بتغييـــر الواقـــع إلـــى 
ا  األفضل؛ ليكون الفريق منافًســـا قويًّ
علـــى المراكـــز المتقدمـــة، وأن ســـعي 
مجلـــس اإلدارة للتعـــاون مـــع شـــركة 
طمـــوح، ومـــا لقيتـــه مـــن اســـتجابة 
مـــن قبـــل رئيســـها محمد بـــن جالل؛ 
غّيرت من رؤية الالعبين والجماهير 
للفريـــق، وبالـــذات أنه لـــم يتخل عن 

الالعبين أبناء النادي والمحليين.
 وُيعـــد عبـــاس عبـــاس عبـــد المجيـــد 
من النجوم الســـابقين الـــذي خّرجهم 
االتفـــاق ولعـــب ألنديـــة كبيـــرة مثـــل 
الرفـــاع والنجمة، كمـــا مّثل المنتخب 
الوطني، وانخرط فـــي التدريب بعد 

االعتزال.
الـــذي   وقـــال عبـــاس عبـــد المجيـــد 
تـــّم التعاقـــد معـــه بـــدًءا مـــن نوفمبر 
مـــع  ـــا  فنيًّ ليعمـــل مشـــرًفا  الماضـــي؛ 
الجهاز الفنـــي للفريـــق األول المكّون 
مـــن المـــدرب مرتضـــى عبـــد الوهاب 
ومســـاعده حسين الباشـــا؛ إن األمور 
مدروســـة  ضوابـــط  وفـــق  تســـير 
وبتعاون تام مع الجهاز الفني، وأيًضا 
التشاور المستمر مع مستشار الفريق 
الجنـــرال ســـلمان شـــريدة، فضالً عن 

التواجد المستمر من قبل المسئولين 
في النادي خلف الفريق في تدريباته 
ومبارياتـــه، والعمـــل مـــن قبلهم على 
تذليل الصعاب التي ُيمكن أن ُتعرقل 

الفريق.
 وأضـــاف أن رؤيـــة رئيـــس مجلـــس 
إدارة النـــادي فوزي الـــدرازي بتكوين 
ـــا  إداريًّ األول  الفريـــق  إلدارة  لجنـــة 
مـــن قبل نائـــب الرئيس وأمين الســـر 
مـــن  كثيـــًرا  قّلـــل  المالـــي  واألميـــن 
الفريـــق،  تعتـــرض  التـــي  المشـــاكل 

وكانـــت الرؤيـــة بالتعـــاون مع شـــركة 
ُطموح الســـتقطاب العبيـــن جيدين؛ 
ُتمّثل ُبعد نظر ألن الفريق اســـتقطب 
العبين جيدين أضيفوا على الالعبين 
الســـابقين الذيـــن لـــم يتخـــّل النـــادي 
عنهـــم، فضـــالً عـــن أن شـــركة طموح 

ولكـــن  بالالعبيـــن  فقـــط  تكتـــف  لـــم 
هناك اهتماًما بتذليـــل صعاب األمور 
الملعـــب  ومنهـــا  للتدريـــب،  بالنســـبة 
المـــزروع و الممـــرن البدنـــي، وهو ما 
ســـّهل مهمة الجهـــاز الفنـــي، وبالذات 
أن تأخـــر انضمام بعض الالعبين إلى 
ما قبل الدوري بأســـبوع، كان الفريق 
اإلعـــداد  مـــن  المزيـــد  إلـــى  يحتـــاج 

البدنـــي والفنـــي، والحمـــد للـــه خـــرج 
الفريـــق من أول جولتيـــن بنتيجتين 
إيجابيتين، وأن الفـــرق صارت تنظر 
إلينـــا كمنافســـين، وليـــس كما هو من 

قبل أن يكون الفريق صيًدا سهالً.
وتوّقع عباس عبـــد المجيد أن تكون 
المنافســـة علـــى الصعود قوّيـــة، ولن 
تقتصـــر علـــى الهابطين، ولكـــن أيًضا 
الفـــرق األخرى حّســـنت مـــن تكوينها 
وضّمت إليها العبين ذوي مستويات 
عالية، ولذا ال ُيمكـــن التوقع بالنتائج 
وال بالفـــرق التي ســـتكون لها حظوة 
الصعـــود، بما فيها المســـتجد الجديد 
وهـــو  الثانيـــة  الدرجـــة  دوري  فـــي 
)الخالديـــة(؛ وكان ُيفترض أن نتغّلب 
عليه لوال أن الحكم تغاضى عن ركلة 
جزاء واضحـــة بشـــهادة الحاضرين؛ 

لتنتهي سلبية.

اللجنة اإلعالمية

عباس مجيد: ُطموحنا المنافسة بالموسم الحالي

عباس عبدالمجيد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي:

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  هنـــأ 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، رئيـــس نـــادي الرفـــاع 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، وذلك 
بمناســـبة فـــوزه بالتزكية لرئاســـة مجلس 
للـــدورة االنتخابيـــة  الرفـــاع  نـــادي  إدارة 

المقبلة.
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــدم   
البحرينـــي لكـــرة القـــدم التهنئـــة لرئيـــس 
لفـــوزه  الرفـــاع،  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
بـــدوام  أمنياتـــه  عـــن  معرًبـــا  بالتزكيـــة، 
التوفيـــق للشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل 
خليفـــة، وخدمة نادي الرفـــاع مع إخوانه 

األعضاء بمجلس اإلدارة.
 وأكـــد الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفة 
أن الرئيـــس الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة، قـــدم العديد من اإلســـهامات في 
مجـــال العمليـــن اإلداري والفنـــي طـــوال 

الفتـــرة الســـابقة بتوليـــه منصـــب رئاســـة 
نادي الرفاع، مشيًرا إلى أن فوزه بمنصب 
الرئاســـة من جديد انعكاس للثقة الكبيرة 
التي يتمتع بها مـــن قبل أعضاء الجمعية 
العموميـــة لنـــادي الرفـــاع، وتأكيـــد علـــى 
اإلنجازات الريادية المختلفة التي حققها 

النادي في ظل رئاسته.
 وتمنـــى رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد 

البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي بن 
خليفة آل خليفة، دوام التوفيق والنجاح 
لمجلـــس إدارة نـــادي الرفـــاع فـــي الدورة 
المقبلـــة برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، مؤكًدا 
دعـــم االتحاد لجهود مجلـــس اإلدارة في 
نـــادي الرفاع وتعزيز أطر التعاون لما فيه 

مصلحة كرة القدم البحرينية.

 علي بن خليفة  عبدالله بن خالد

الرفــاع بمناســبة تزكيتــه رئيًســا لمجلــس إدارة نــادي 
رئيس “اتحاد الكرة” يهنئ عبداهلل بن خالد

اللجنة اإلعالمية

يعقـــد نـــادي التضامـــن الرياضـــي في الســـاعة 
السابعة من مساء يوم الجمعة ليلة السبت 

اجتمـــاع  2020م  ديســـمبر   25 الموافـــق 
الجمعيـــة العمومية العـــادي عن بعد من 
وســـيتناول   ،Teams برنامـــج  خـــالل 
اجتمـــاع الجمعية العموميـــة العديد من 

البنود في جدول األعمال، حيث يتم فيه 
التصديـــق علـــى محضر اجتمـــاع الجمعية 

العمومية الســـابق ومناقشـــة واعتمـــاد التقرير 
اإلداري والمالـــي وطـــرح تطلعات مجلـــس اإلدارة مع 

النظـــر فـــي االقتراحـــات والتوصيـــات، ومن ثم اســـتقالة 
مجلـــس اإلدارة الحالي، وتزكيـــة رئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة القادم للدورة االنتخابية 2020/ 2024.
 وسيشـــهد االجتمـــاع اإلعالن عن تزكيـــة مجلس اإلدارة 
القـــادم برئاســـة محمـــد علي عبـــدهللا الفردان بعـــد فوزه 
بالتزكيـــة علـــى إثر قرار المترشـــح محمد خليـــل إبراهيم 
االنسحاب من المنافسة، كما سيتم تزكية أعضاء مجلس 
اإلدارة وعددهم ثمانية أعضاء وهم: )1( محمد محفوظ 

أحمـــد الهـــدار )2( حميـــد علـــي حســـن ســـلمان 
الهـــدار )3( جعفـــر مهـــدي ســـلمان عبـــدهللا 
)4( عبـــدهللا محمـــد إبراهيـــم الشـــيخ )5( 
مكي حســـن ميثم حســـن )6( أيمن علي 
عبـــدهللا الفـــردان )7( عبدالجليل محمد 
عبدهللا الفردان )8( حسن عبدهللا كاظم 

علي.
 مـــن جانبـــه، قام مجلـــس اإلدارة بإرســـال 
الدعوة الرســـمية ألعضـــاء الجمعية العمومية 
علـــى  مضـــى  والذيـــن  الشـــتراكاتهم  المســـّددين 
عضويتهم ســـتة شـــهور وأكثر لحضور اجتماع الجمعية 
العموميـــة العـــادي والبالـــغ عددهـــه 176 عضـــًوا، كمـــا تم 
إرســـال كافـــة التقاريـــر التي ســـتدرج فـــي االجتماع الى 
األعضـــاء مـــن خـــالل بريدهـــم اإللكترونـــي والواتســـب 
الشـــخصي، وينتهز مجلس اإلدارة هذه المناســـبة بدعوة 
األعضاء في تحميل تطبيق برنامج Teams في هاتفهم 
النقـــال أو جهـــاز الكمبيوتـــر وتفعيل الدخـــول على رابط 

االجتماع في الوقت المحدد.

تزكية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد 2024/2020
نادي التضامن يدعو الجتماع الجمعية العمومية
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أقـــّرت لجنـــة تقييـــم ملـــف خليجي 
25 لكرة القـــدم بقيام زيارة تفقدية 
خـــالل األيام المقبلة إلى العراق من 
أجـــل االطـــالع علـــى اســـتعداداتها 
الخليجـــي  الحـــدث  الســـتضافة 

الكبير.
ويأتي ذلك القرار، عطًفا على الملف 
الـــذي تقدمـــت به العـــراق في وقت 
ســـابق الســـتضافة البطولـــة، وعليه 
ســـيتم التنســـيق مـــا بيـــن اتحـــادي 
كأس الخليـــج العربي والعراقي من 
أجل ترتيب موعـــد للجنة التفقدية 
لزيـــارة المالعب المرشـــحة للبطولة 
والتأكـــد من مطابقتهـــا للمواصفات 

البنـــى  علـــى  واالطـــالع  الفنيـــة، 
التحتيـــة والتجهيزات اللوجســـتية 
باإلضافـــة للفنادق التي ســـتحتضن 
خليجـــي  فـــي  المشـــاركة  الوفـــود 
25، ومـــن ثـــم رفع هـــذا التقرير إلى 
المكتب التنفيذي لالتحاد الخليجي 
لكي يتم البت فيه بعد دراســـته من 

جميع النواحي.
الجدير ذكره، أن بطولة خليجي 25 
ســـتنطلق إما في ديســـمبر 2021 أو 
يناير 2022 وســـيتحدد ذلك بشكل 
رســـمي من خالل المكتب التنفيذي 
بعـــد أن يتـــم االســـتقرار علـــى البلد 

المستضيف.

زيارة تفقدية للعراق لخليجي 25

وقــع حــارس كــرة اليد جاسم رضي 
انضمامه  عــقــد  عــلــى  رســمــي  بشكل 
فريقه  وتمثيل  الــشــبــاب  ــادي  نـ إلـــى 
الرياضي  الموسم  مــن  ــدًءا  بـ األول 

 .2020/2021
الــذي  العقد  توقيع  مــراســم  وجـــرت 
في  اإلثنين  مــســاء  لموسمين  يمتد 
مقر النادي. ويأتي ذلك ليؤكد انفراد 
“البالد سبورت” الذي أشار يوم أمس 

األول حول هذه الصفقة.
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ســيصل خــال اليوميــن القادميــن لتدعيــم فريــق الطائرة

زيادة التنسيق بين لجان المسابقات لتقليل تضارب المباريات

عالي يتعاقد مع األندونيسي “ريندي”

“اتحاد الكرة” يحتضن اجتماًعا مع االتحادات الجماعية

الالعـــب  مـــع  عالـــي  نـــادي  تعاقـــد 
 Redy( ”األندونيســـي “ريندي فبريانت
الفريـــق  صفـــوف  لتدعيـــم   )Febriant
األول للكرة الطائرة في القســـم الثاني 
مـــن دوري عيســـى بـــن راشـــد ألنديـــة 

الدرجة األولى.
 وقال مدير الفريق األول عقيل العالي 
لــــ “البـــالد ســـبورت” بأنـــه مـــن المؤمـــل 
إلـــى  األندونيســـي  الالعـــب  يصـــل  أن 
القادميـــن،  اليوميـــن  خـــالل  البحريـــن 
مشـــيًرا إلـــى أن الالعب يبلـــغ من العمر 
28 عاًمـــا وطوله 194 ســـم وهو العب 
فـــي صفـــوف المنتخـــب األندونيســـي 
ويجيـــد اللعـــب بمركـــز )4( وهـــو قائـــد 
النادي األندونيسي الذي كان يلعب له.
“رينـــدي  يوفـــق  ألن  العالـــي  وتطلـــع   

فبريانت” في تقديم المستوى المؤمل 
منه خالل الفترة القادمة، وأن يشـــّكل 
اإلضافـــة الفنية المرجـــوة تحت قيادة 

المدرب الوطني عبدهللا عيسى.
 وعّبـــر العالـــي عـــن ارتياحه للمســـتوى 
الذي قدمه العبو عالي أمام البســـيتين 
بعـــد فوزهـــم بنتيجـــة 3/1 وتحقيقهم 

ألول انتصـــار، مضيًفـــا “أشـــكر جميـــع 
الفنـــي  مســـتواهم  علـــى  الالعبيـــن 
المتميز فـــي المباراة، وإننـــي على ثقة 
بأنهـــم يملكون المزيد مـــن األداء، ومع 
ذلـــك فإنهـــم لم يقصـــروا لنخـــرج بفوز 
ثميـــن كنا بحاجـــة إليه لتعزيـــز الثقة.. 
فالجـــدول لـــم يخدمنـــا علـــى اإلطالق 

ومع ذلك فـــإن الالعبين قـــادرون على 
تخطـــي التحديـــات وثقتنـــا كبيرة في 
الجهـــاز الفنـــي والالعبيـــن ونتطلع ألن 
العـــروض فـــي  يقـــدم الفريـــق افضـــل 

المباريات القادمة..”.
ولـــدى ســـؤاله عن ســـبب اختيار العب 
أندونيسي أجاب “كما هو معروف بأن 
ـــا،  الـــدوري األندونيســـي متوقـــف حاليًّ
وهنـــاك بعـــض وكالء الالعبيـــن الذيـــن 
بـــدأوا يعملـــون بقـــوة مـــن أجـــل إبـــراز 
العبي دول شـــرق آســـيا فـــي البحرين 

وباقي الدول المجاورة..”.
إدارة  مجلـــس  بدعـــم  العالـــي  وأشـــاد 
النادي للعبـــة الكرة الطائـــرة متمّنًيا أن 
يوفـــق الفريـــق فـــي تحقيـــق تطلعاتـــه 

وآماله وفق األهداف التي وضعها.

احتضـــن االتحاد البحريني لكرة القدم 
اجتماًعا تنسيقًيا مع اتحادات األلعاب 
الجماعيـــة )كـــرة اليـــد، الكـــرة الطائـــرة 

وكرة السلة(.
وترأس االجتمـــاع عضو مجلس إدارة 
االتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم رئيس 
لجنـــة المســـابقات عبدالرضـــا حقيقي، 
االتحـــادات،  عـــن  ممثلـــون  وحضـــره 
هـــم: عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد كرة 
اليـــد رئيـــس لجنـــة المســـابقات علـــي 
الجوكـــم، عضـــو مجلـــس إدارة اتحـــاد 
الكرة الطائرة رئيس لجنة المســـابقات 
عاشـــوري، عضـــو مجلـــس  عبدالرضـــا 
إدارة اتحـــاد كـــرة الســـلة رئيـــس لجنة 

المسابقات سعود البحري وعضو لجنة 
المسابقات باتحاد السلة محمد كاظم.

 وفي بداية االجتماع، رحب عبدالرضا 
حقيقـــي بممثلي االتحـــادات الجماعية 
في بيـــت الكـــرة البحرينية، ناقـــالً لهم 
تحيـــات رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن 

خليفة بن أحمد آل خليفة.
ســـعادته  عـــن  حقيقـــي  وأعـــرب   
بالتعـــاون الكبيـــر والتجاوب المســـتمر 
فـــي  االتحـــادات  ممثلـــو  أبـــداه  الـــذي 
حضـــور االجتماع، إضافة إلى سلســـلة 
التـــي  الســـابقة  المرئيـــة  االجتماعـــات 
أقيمت في الفترة الماضية، مشيًرا إلى 

أنـــه انعكاس لمـــدى التكاتـــف من أجل 
إظهـــار المســـابقات المختلفـــة كالً فـــي 

اتحاده على الشكل الناجح.
 وأوضـــح أن االجتمـــاع جـــاء بهـــدف 
زيادة عملية التنســـيق بين االتحادات، 
لتقليـــل التضـــارب قـــدر اإلمـــكان فـــي 
إقامة المباريـــات النهائيـــة والمباريات 
واالهتمـــام  الواســـعة  المتابعـــة  ذات 
الكبيـــر من حيـــث قوتها وتنافســـيتها، 
بيـــن  المســـتمر  التواصـــل  وذلـــك عبـــر 
ممثلـــي االتحـــادات بعقـــد اجتماعـــات 
الجـــداول  لمراجعـــة  شـــهرية،  دوريـــة 
المختلفـــة للجنة مســـابقات كل اتحاد، 
إذ تـــم االتفـــاق على عقـــد اجتماع في 

شهر يناير المقبل.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي: علي مجيد

حسن علي

عقيل العاليالمحترف األندونيسي ريندي

 جانب من االجتماع

علي مجيد

ا رضي شبابيًّ

ثّمن دعم مجلس 
إدارة نادي االتفاق 

وشركة طموح



المحرق يبصم على صدارة دوري عيسى بن راشد
تربــع المحــرق )حامــل اللقب( علــى عرش صدارة القســم األول لدوري عيســى بن 
راشــد ألنديــة الدرجــة األولــى للكــرة الطائــرة بعدمــا فــاز علــى بني جمــرة بثالثة 
أشواط نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء أمس الثالثاء على صالة عيسى 
بــن راشــد الرياضيــة وذلــك ضمــن الجولــة الثانيــة المؤجلــة ليســدل الســتار علــى 

القسم األول.

المحـــرق أنهى األشـــواط الثالثـــة : 25 – 
16، 25 – 17، 25 - 17 ليرفـــع رصيـــده 
إلـــى 20 نقطـــة مـــن ســـبعة انتصـــارات 
متتاليـــة ودون خســـارة ولـــم يفقـــد إال 
نقطـــة واحـــدة بعدما فـــاز علـــى األهلي 
3/2، أما بني جمرة فإنه بقى في المركز 
6 نقـــاط مـــن  الســـادس وفـــي رصيـــده 

فوزين وخمس هزائم.
المحـــرق ســـيطر علـــى مجريـــات اللقاء 

وحوائطـــه  القويـــة  ارســـاالته  بفضـــل 
المتماسكة، وتعدد الخيارات الهجومية 
لديه والممثلة في المحترف الكاميروني 
“كودي” ومحمد يعقوب وفاضل عباس، 
وقـــد اشـــرك المـــدرب محمـــد المرباطي 
العديد من الالعبين البدالء بعدما تفوق 

الفريق بفارق كبير من النقاط.
أدار المواجهـــة طاقـــم الحـــكام الدولـــي 
المكون من األول أحمد يوسف والثاني 

محمد منصور.
وفـــي اللقـــاء اآلخر بين األهلـــي والنصر 
انتصـــاره  يحـــرز  أن  األول  اســـتطاع 
الســـادس بعدمـــا تفـــوق علـــى منافســـه 

 19 إلـــى  رصيـــده  ليرفـــع   3/1 بنتيجـــة 
نقطـــة بفارق نقطة واحـــدة عن المحرق 
المتصـــدر، أما النصر فقد توقف رصيده 
عند 9 نقاط فـــي المركز الخامس بعدما 

تلقـــى الخســـارة الرابعـــة ولديـــه ثالثـــة 
انتصارات.

 ،21 – 25 األهلـــي فـــاز بالشـــوط األول 
النصـــر  فـــاز  فيمـــا   ،23  –  25 والثانـــي 

بالشوط الثالث 25 – 22، قبل أن يحسم 
األهلي الشوط الرابع لصالحه 25 - 22.

فـــي  األفضـــل  الطـــرف  األهلـــي  وكان 
المواجهـــة فـــي ظـــل تألـــق محمـــد عنان 
بتخليـــص الكـــرات الهجوميـــة من مركز 
2 مـــع المحتـــرف البرازيلـــي )فيرنانـــدو 
جوفينتينـــو( بمركـــز 4 مع قـــوة حوائط 
وقـــد  االرســـاالت،  وفاعليـــة  الصـــد 
شـــهد اللقـــاء مشـــاركة محتـــرف النصـــر 

األندونيسي ألول مرة بعد تسجيله.

ينّظــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يوم بعد غــٍد الجمعة الســباق 
الثامن لهذا الموسم والذي سيقام على كأسي المرحوم عبدهللا أحمد ناس 
وكــؤوس ناس المؤسســة ومدينــة الخليج للتنظيــف وكأس جامعة العلوم 
التطبيقيــة وكأس مؤسســة بلــودان للبيطــرة، وذلــك علــى مضمــار ســباق 

النادي بمنطقة الرفة بالصخير. 

 وشـــهدت القائمـــة النهائيـــة للســـباق 
إجـــراء  بعـــد  جـــواًدا   76 مشـــاركة 
التداخيـــل النهائيـــة وســـط توقعات 
بأن يشـــهد الســـباق منافســـات قوية 
فـــي ظـــل تقـــارب المســـتويات بيـــن 
أغلب الجياد المرشـــحة بمستوياتها 
ونتائجهـــا  وانتصاراتهـــا  العاليـــة 
المتقدمـــة فـــي ســـباقات المســـتورد 
والنتـــاج المحلـــي والخيـــل العربيـــة 
ممـــا ينذر بمنافســـة مثيـــرة مفتوحة 
علـــى جميع االحتمـــاالت والمفاجآت 

واردة.
للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  وجـــاءت 
المشـــاركة فـــي الســـباق علـــى النحو 
التالي: الشوط األول يقام على كأس 
المرحـــوم عبدهللا أحمـــد ناس “بدعم 
شركة سارنس ناس للشرق األوسط” 
والمخصص لجيـــاد الدرجات الثانية 
والثالثـــة والرابعـــة والمبتدئـــات مـــن 
األصيلـــة  العربيـــة  البحريـــن  خيـــل 
المســـجلة في “الواهو” مسافة 1400 

متر والجائزة 2000 دينار.

 والشـــوط الثانـــي يقـــام علـــى كأس 
لجيـــاد  التطبيقيـــة  العلـــوم  جامعـــة 
ســـباق التوازن “نتاج محلي” مسافة 
1200 متر مســـتقيم والجائزة 2000 
هـــي  جـــواًدا   14 وبمشـــاركة  دينـــار 
“مقصـــود – نردين – مرجاني – جزلة 
– ناجم – شـــداد – شـــموخ – وهاج – 
وثاب – كيتي إلدر – ملزومه – تبيان 

– بدايه – راميات”.
لجيـــاد  فيقـــام  الثالـــث  الشـــوط  أمـــا 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجتيـــن 
والمبتدئات لعمر السنتين “مستورد” 
مسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 

2000 دينار.
كأس  علـــى  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام 
لجيـــاد  للتنظيـــف  الخليـــج  مدينـــة 
جميـــع الدرجـــات والمبتدئـــات “نتاج 
محلـــي” مســـافة 1600 متر والجائزة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 5 جياد هي 
“صابرينا – دوشـــانبي – يعود – دليل 

– ذي دارك نايت”.
فيمـــا يقـــام الشـــوط الخامـــس علـــى 
كأس مدينة الخليج للتنظيف لجياد 
“نتـــاج  والمبتدئـــات  الثالثـــة  الفئـــة 
محلـــي” مســـافة 2000 متر والجائزة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 3 جياد هي 

“بولسار – سنيك إيغل – فردية”.
والشـــوط الســـادس يقـــام على كأس 
المرحـــوم عبدهللا أحمد نـــاس لجياد 
“مســـتورد” مســـافة  التـــوازن  ســـباق 

2200 متر والجائزة 2500 دينار. 
علـــى كأس  الســـابع  الشـــوط  ويقـــام 
الثالثـــة  الدرجتيـــن  لجيـــاد  بلـــودان 
“مســـتورد”  والمبتدئـــات  والرابعـــة 
مســـافة 1800 متـــر والجائـــزة 2000 
هـــي  جـــواًدا   16 وبمشـــاركة  دينـــار 

بـــور غاتـــوري – ذي   – “إكـــزك شـــف 
إمبـــرور وذإن – الفجـــر مقبل – بورن 
تو بوم – إســـتكمال – كالود درفت – 
جلي ستون – ميري ويذر – دايركت 
مســـج – جابر – جنســـو – لودورام – 

فالكارتير – المختار ستار – باليه”. 
أما الشوط الثامن واألخير فيقام على 
كأس نـــاس المؤسســـة والمخصـــص 
لجياد الفئة الثانية “مستورد” مسافة 

1200 متر والجائزة 2000 دينار.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

منافسات منتظرة في السباق الثامن للخيل

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي:

بترشـــيح مـــن االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم، شـــارك الحكمـــان الشـــابان محمد 
خالد وعبدهللا يعقوب في ورشـــة العمل 
التثقيفيـــة التي نظمها اتحاد غرب آســـيا 
لكرة القدم لحكام القائمة الدولية 2021، 
والتـــي عقدت عبر تقنية االتصال المرئي 

عن بعد.
وحضر الحكم محمد خالد المعتمد ضمن 
 2021 للعـــام  الدولييـــن  الحـــكام  قائمـــة 
والحكم عبـــدهللا يعقـــوب المعتمد ضمن 
قائمة الحكام المساعدين الدوليين للعام 
2021، وقائع الورشـــة التي أقيمت خالل 
الفترة 19 وحتى 21 ديسمبر الجاري عبر 

المنظومة اإللكترونية.
مســـيرة  مناقشـــة  الورشـــة  وشـــهدت 
مـــن  تخللـــه  ومـــا  والتاريـــخ  التحكيـــم 
اآلن،  حتـــى  مهمـــة  وأحـــداث  تطـــورات 
حـــكام  متطلبـــات  بيـــان  إلـــى  باإلضافـــة 

النخبـــة اآلســـيوية، وحاالت عـــن منطقة 
الجـــزاء واألخطـــاء التحكيميـــة، كمـــا تم 
تقديم محاضرة بعنـــوان “قراءة المباراة 
طريقك إلى القرار الصحيح”، وأخرى عن 
لمـــس الكـــرة باليد وتحدياتهـــا، باإلضافة 
إلـــى موضوعـــات تعلقـــت بفهـــم التســـلل 
وبالحكم المســـاعد واإلبداع، عالوة على 
نقاشـــات حـــول “الشـــخصية والســـيطرة 

على المباراة” واألخطاء والتعرف إليها.
وشـــهدت الورشـــة أيًضـــا عـــرض العديـــد 
مـــن الحـــاالت الخاصـــة بالتحكيـــم وذلك 
عبـــر مقاطع للفيديـــو بالتزامن مع تفاعل 
واضـــح بيـــن المحاضريـــن والمشـــاركين 
إلـــى جانب اإلجابـــة على االستفســـارات 
بشـــكل  حولهـــا  والنقـــاش  وشـــرحها 

مستفيض.

نّظمها اتحاد غرب آســيا للكرة عبــر المنظومة اإللكترونية
خالد ويعقوب يشاركان بورشة حكام القائمة الدولية

اللجنة اإلعالمية

Webi- )نّظمت أكاديمية بيســـت للســـباحة بالبحرين ورشـــة 
nar( التخصصـــي لتطوير برامج تدريب الســـباحة ألصحاب 
الهمـــم من مختلـــف القدرات، وذلك عبر منصـــة زوم الرقمية 
 Autism Swimبالتعـــاون مع األولمبياد الخـــاص اإلماراتي و
Australia وهي المؤسســـة الدوليـــة المتخصصة في تقديم 
برامـــج الســـباحة ألصحـــاب الهمم مـــن فئة التوحـــد وتأهيل 
المجـــال  بهـــذا  المتخصصيـــن  الســـباحة  ومدربـــي  معلمـــي 

بأستراليا. 
وبمشـــاركة 145 مدرًبـــا ومدربـــة من 8 دول أقيمت الورشـــة 
االفتراضيـــة علـــى مـــدار 3 ســـاعات تدريبيـــة، حيث أشـــرف 
على الندوة المحاضرة الدولية جيســـيكا ثاكيراي )اســـتراليا( 
وســـها محمـــد ســـعيد )البحريـــن(، حيـــث قدما محـــاور هامة 
حـــول تعريـــف اضطـــراب طيـــف التوحـــد، وكيفيـــة تطويـــر 
وتجهيز البيئة التدريبية المناســـبة الستقبال أصحاب الهمم 
بالمنشـــئات التدريبية، وأبرز التحديـــات األكثر حدوًثا خالل 
الوحـــدات التدريبيـــة وكيفية تجنبها، كما تـــم إيضاح أهمية 
رياضـــة الســـباحة ألصحاب الهمم حيث تقـــدم للطفل جرعة 
ترفيهية من االستمتاع والمرح، باإلضافة إلى تشجيعه أكثر 

على االختالط والتواصل االجتماعي مع عالمه المحيط. 
 صـــرح طارق جمعة المدير التنفيذي والمشـــرف على برامج 
أكاديمية بيست للسباحة بالبحرين والمعتمدة من المؤسسة 
األكاديميـــة  أن  أســـتراليا  مـــن   Autism Swim العالميـــة 
ســـعيدة بهذا التعاون المثمر مع مؤسســـة االولمبياد الخاص 
اإلماراتـــي التـــي تقوم بـــدور رائد في خدمـــة أصحاب الهمم 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بـــل تطـــورت خدمـــات 
المؤسســـة التدريبيـــة والتثقيفيـــة لخدمـــة قطـــاع كبيـــر من 
معلمي ومدربي السباحة والرياضات األخرى بدول المنطقة 
والشـــرق األوسط عبر منصتها التدريبية خالل العام الجاري 

.2020

الورشـــة االفتراضيـــة أقيمـــت بمشـــاركة 145 مدرًبـــا
نجاح كبير لمنتدى أصحاب الهمم للسباحة

األهلي يجتاز النصر 
ويبقى بالوصافة في 

ختام القسم األول

سبورت

علي مجيد

بنتيجـــة  االتحـــاد  نظيـــره  المحـــرق  فريـــق  اجتـــاز 
مســـاء  جمعتهمـــا  التـــي  المبـــاراة  فـــي   )110/134(
الثالثـــاء لحســـاب الجولـــة الرابعة مـــن دوري أندية 
الدرجة األولى لكرة الســـلة. وجائت نتائج األشواط 
كاآلتـــي: )23/26 المحـــرق، 18/39 المحرق، 28/29 
االتحـــاد، 40/41 المحـــرق(، وبذلـــك حقـــق المحـــرق 
فوزه الرابع علـــى التوالي ليصبح رصيده )8 نقاط(، 
فيمـــا االتحاد ُمنّي بالخســـارة الرابعة وصار رصيده 
)4 نقـــاط(. وبرز فـــي صفوف المحـــرق محمد ناصر 
بإحـــرازه )32 نقطة(، يونـــس كويد )24 نقطة(، وفي 
االتحاد كان محترفه اليكســـندر األفضل بتســـجيله 

)35 نقطة(، علي غدير )24 نقطة(.
وعلـــى رغـــم البدايـــة القويـــة للربـــع األول لالتحـــاد 
الـــذي جـــارى فيـــه المحـــرق إال أنـــه هبط فـــي الربع 

الثانـــي بصـــورة كبيرة ما جعله يتخلـــف بفارق كبير 
ويعتبـــر ســـبًبا فـــي الخســـارة، كونـــه اســـتطاع فـــي 
الربعين األخيرين أن يظهر بمســـتوى جيد هجومًيا 
إال أن ســـلته اســـتقبلت الكثير من النقاط من العبي 
المحرق ليخرج األخير بطعم االنتصار بفضل خبرة 

عناصره.

األهلي وسترة

حقـــق فريق األهلي فوًزا كاســـًحا على نظيره ســـترة 
قوامـــه )82/117( وبواقـــع األشـــواط الثالثـــة األولى 
 ،25/26  ،13/24  ،15/40( األصفـــر  تســـيدها  التـــي 
28/28(، وبذلـــك حقـــق األهلـــي فـــوزه الثالـــث علـــى 
التوالـــي وأصبح رصيده )6 نقاط( فيما ســـترة تجرع 
الهزيمـــة الثالثـــة وصـــار رصيـــده )5 نقـــاط(. وبرز في 
صفوف األهلي كل من روبيرت بتسجيله )22 نقطة(، 
نـــواف نبيـــل )15 نقطة(، أحمـــد الـــدرازي )12 نقطة(، 

وفي ســـترة كان حســـين صفر األفضـــل بإحرازه )24 
نقطـــة(، حســـين زهيـــر )13 نقطـــة(. ولم يجـــد العبي 
األهلـــي “بطل الســـوبر” في تحقيق هـــذا الفوز الكبير 
عطًفـــا علـــى فـــارق االمكانـــات التـــي تصـــب لصالحه 

مقارنة بسترة صغار السن ويلعب دون محترف.

مباريات اليوم

تختتـــم اليـــوم )االربعاء( منافســـات الجولـــة بإقامة 
مباراتيـــن، إذ يلتقـــي فـــي األولـــى فريـــق ســـماهيج 
مـــع الرفـــاع في تمـــام الســـاعة 5.30 مســـاًء، تعقبها 
مباشـــرة مباراة تجمـــع فريقّي النويـــدرات والمنامة 
عند الســـاعة 7.45. ففي اللقـــاء األول يدخل فريقا 
الرفاع وسماهيج بشـــعار “التعويض” كونهما خسرا 
فـــي الجولة الســـابقة أمام النجمـــة والمحرق، وهذا 
الشـــعار من المؤكد أنه ســـيضفي على اللقاء اإلثارة 
والنديـــة بيـــن الطرفيـــن لتحقيـــق مرادهمـــا. الرفاع 

يدخـــل هـــذه المواجهـــة وفـــي جعبته )5 نقـــاط( من 
فوزيـــن وخســـارة، وســـماهيج كذلـــك بنفـــس عـــدد 
المباريـــات والرصيـــد. وفي اللقاء الثاني، ســـيحقق 
فريـــق المنامـــة ظهـــوره األول في مســـابقة الدوري 
بعدمـــا غـــاب عـــن الجـــوالت الســـابقة، ويســـعى ألن 

يحقـــق بداية قوية يكســـب من خاللهـــا نقاط الفوز 
بعدما خســـر كأس الســـوبر قبل أيام. وفـــي المقابل 
النويـــدرات، يدخـــل هـــذه المواجهة منتشـــًيا بفوزه 
األول بالجولـــة الماضيـــة ويأمل بتحقيـــق االنتصار 

الثاني وهذه المرة على حساب المنامة.

اليوم مباراتان... سماهيج والرفاع والمنامة يلتقي النويدرات

األهلي يكتسح سترة والمحرق يجتاز االتحاد سالوًيا

لقاء األهلي وسترةلقاء المحرق واالتحاد

Sports@albiladpress.com

األربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى األولى 1442 - العدد 4453
27

من مواجهة األهلي والنصر المحرق يتخطى بني جمرة ويعتلي الصدارة

محمد خالدعبدالله يعقوب

كــؤوس “نــاس” والخليــج للتنظيـــف 
وبلــودان و“التطبيقيـــة”
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ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق
النيابي: إشادة بالتوجيهات الملكية لتعويض الصيادين

أصدر مجلس النواب بياًنا بشــأن اإلشــادة بالتوجيهات الملكية الســامية بتعويض الصيادين 
البحرينيين المتضررين من الممارسات القطرية.

وأعـــرب المجلـــس عـــن بالـــغ التقديـــر وعظيم 
االمتنـــان بالتوجيهات الملكية الســـامية بقيام 
الجهـــات المعنيـــة بمملكـــة البحريـــن بتعويض 
جـــراء  المتضرريـــن  البحرينييـــن  البحـــارة 
الســـلطات  قبـــل  مـــن  المتخـــذة  اإلجـــراءات 
القطرية، والمباشرة في حصر األضرار وصرف 

التعويضات.
وأكـــد المجلس موقفه الداعم إلعادة االوضاع 
المتعـــارف عليهـــا ألجيال متعاقبـــة بقيام دولة 
قطـــر بالســـماح للبحـــارة البحرينييـــن الصيـــد 

فـــي الميـــاه القطريـــة إلـــى الحـــدود القطريـــة-
اإلماراتيـــة وبالمقابـــل ســـماح مملكـــة البحرين 
للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية 

إلى الحدود البحرينية-السعودية.
وأشـــار المجلس إلى ضرورة التفاوض الثنائي 
المباشـــر مـــع دولـــة قطـــر للوصـــول إلـــى اتفاق 
بشأن اســـتمرارية الســـماح للصيادين بالبلدين 
مـــن ممارســـة نشـــاطهم وفـــق ما هـــو متعارف 
عليـــه منـــذ عقـــود وبمـــا يعـــود بالخيـــر علـــى 
مواطنـــي البلدين ويعّزز من التعاون الخليجي 

المشـــترك، ويســـهم في الحفاظ علـــى العادات 
والتقاليـــد واألعراف األصيلـــة، والحفاظ على 

المصالح المشتركة.

أمين عام مجلس النواب 

إبراهيم النهام وزينب العكري

تولّت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل رئاسة جلسة المجلس أمس 
بعد اعتذارها عن الجلسة الماضية بسبب دخولها الحجر االحتياطي بعد مخالطة 

نائب مصاب بكورونا

178 ألًفــا قيمــة تأجيــر 72 هكتــاًرا للمـزارعيــن و“المـربيــن”
وزيــــــــر البلـــديــــــــات ردًّا عــلــــــــى آل رحــــمــــــــــة: ال غــــايــــــــات ربــحــيـــــــــــة لـــديــنــــــــــا

وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  كشـــف 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
عصام خلف عن أن مساحة األراضي 
الزراعيـــة  لالســـتخدامات  المؤجـــرة 
بهورة عالي تبلغ مساحتها 48 هكتاًرا 
تقريًبـــا، فيما تبلغ مســـاحة األراضي 
الثـــروة  الســـتخدامات  المؤجـــرة 
الحيوانية بالهملـــة 24 هكتاًرا تقريًبا 

أي أن مجمـــوع 
ت  حا لمســـا ا

والثـــروة  للزراعـــة  المســـتخدمة 
الحيوانية تبلغ 72 هكتاًرا تقريًبا.

وأفـــاد أن قيمـــة عقـــود تأجيـــر كافة 
الزراعيـــة  لالســـتخدمات  األراضـــي 
ألًفـــا   178 تبلـــغ  الماشـــية  وتربيـــة 
و485 دينـــاًرا بواقـــع 86 ألـــف دينـــار 
الزراعيـــة  األراضـــي  تأجيـــر  قيمـــة 
للمســـتثمرين و58 ألًفـــا و839 ديناًرا 
باألراضـــي  االنتفـــاع  عقـــود  قيمـــة 
دينـــاًرا  و646  ألًفـــا  و33  للمزارعيـــن 
للثـــروة  باألراضـــي  االنتفـــاع  عقـــود 

الحيوانية.
 جـــاء ذلك، فـــي رد الوزير خلف على 
الســـؤال المقدم مـــن النائب غازي آل 
رحمـــة بشـــأن المســـاحة المخصصـــة 
لالســـتخدمات  األراضـــي  لتأجيـــر 
فـــي  الحيوانيـــة  والثـــروة  الزراعيـــة 

هورة عالي والهملة.
 وبّين الوزير أن الوزارة 
شـــؤون  فـــي  ممثلـــة 
والثـــروة  الزراعـــة 
بإبـــرام  البحريـــة قامـــت 
 19 مـــع  انتفـــاع  عقـــود 
ـــا  بحرينيًّ مزارًعـــا 
 29 مـــن  لالســـتفادة 
أرًضـــا زراعيـــة فـــي 
لزراعة  عالـــي  هورة 
وبعض  الخضـــروات 

المحاصيل األخرى.
وأشـــار إلـــى أن عـــدد األراضـــي التي 
والثـــروة  الزراعـــة  شـــؤون  قامـــت 
البحريـــة بتأجيرهـــا 11 أرًضا زراعية 
موزعـــة على 8 شـــركات اســـتثمارية 
كمـــا يبلغ عـــدد األراضـــي التي قامت 
بتأجيرهـــا  الحيوانيـــة  الثـــروة  إدارة 
لمربي مواشي الهملة 78 أرًضا ويبلغ 
عـــدد المربيـــن المســـتفيدين منها 63 

مربًيا.
وقال الوزير: “نود اإليضاح بأنه وفق 
لبنـــود عقـــود االنتفـــاع المبرمـــة بين 
المســـتفيدين  والمزارعيـــن  الـــوزارة 
باألراضي الزراعية فـــي هورة عالي، 

فـــإن قيمة االنتفـــاع هـــي 300 فلس 
ا تـــزداد بنســـبة  للمتـــر المربـــع ســـنويًّ
10 %، وأن قيمـــة عقـــود اإليجارات 
الخاصـــة بالثـــروة الحيوانية تتراوح 

بين 500 فلس و300 فلس”.
وتابـــع: قامت الـــوزارة بوضع معايير 
واشـــتراطات تأجيـــر األراضـــي طبًقا 
لمبـــدأ  ووفًقـــا  واألنظمـــة  للقوانيـــن 
تكافـــؤ الفرص مـــع مراعـــاة المعايير 
واالشـــتراطات المعمول بها في شأن 
تخصيص األراضـــي الحكومية، وقد 
تمثلـــت المعايير واالشـــتراطات على 
بحرينـــي  الطلـــب  مقـــدم  يكـــون  أن 
الجنســـية، وأن تكـــون الزراعة مهنته 

األساســـية ومصدر رزقه، وأن يكون 
لديـــه خبـــرة اإلنتـــاج الزراعي خاصة 
الخضـــروات،  زراعـــة  مجـــال  فـــي 
ســـجالت  فـــي  مســـجال  يكـــون  وأن 
المزارعيـــن لدى إدارة الثروة النباتية 
ولديـــه إفادة أو بطاقـــة تعريفية من 
شؤون الزراعة تفيد ممارسته للعمل 
الزراعـــي، وأن تكـــون للمـــزارع خبرة 
ومعرفـــة مهنيـــة حول نظـــم الزراعة 

المحمية وأساليب الري الحديثة.
وأضـــاف: “أن األولويـــة تكـــون 
للمـــزارع المتعثـــر مـــن ناحيـــة 
وأن  الزراعيـــة،  األرض  توافـــر 

واإلجراءات  باالشتراطات  يلتزم 
المدرجـــة ضمـــن بنود عقـــد االنتفاع، 

وقد تـــم اختيار هـــؤالء المزارعين 
من خالل لجان تم تشكيلها في 

شـــؤون الزراعة لذلك الغرض، 
اللجنـــة  اضطلعـــت  حيـــث 

بوضع معايير واشتراطات 
االختيـــار طبًقـــا للقوانيـــن 
العالقـــة  ذات  واألنظمـــة 
تكافـــؤ  لمبـــدأ  ووفًقـــا 

ص  لفـــر ا
مـــع 

مراعاة 
ييـــر  لمعا ا

ت  طا ا شـــتر ال ا و

المعمـــول بهـــا فـــي شـــأن تخصيـــص 
األراضي الحكومية”.

لتربيـــة  لتأجيـــر األراضـــي  وأكـــد أن 
الماشـــية واســـتفادة المربيـــن هنـــاك 
اشـــتراطات أيًضـــا ومنهـــا أن تكـــون 
األرض المقام عليها مشـــروع المربي 
حالًيا مهددة باإلزالـــة والمربي مهّدد 
بالطـــرد. )تتمـــة الموضـــوع بالموقـــع 

االلكتروني(.

علوي الموسوي

^ثّمـــن النائب أحمد الســـلوم موافقة الحكومة علـــى المقترح الذي تقّدم به مع مطلع 
دور االنعقـــاد الماضـــي، والمتعلق بإدخـــال مقررات اإلعالم وتكنولوجيـــا االتصال بمناهج 

المدارس الحكومية.

^نقل النائب علي ماجد النعيمي لوزيرة الصحة فائقة الصالح أمل األهالي بتســـريع 
موعـــد افتتـــاح مركز غســـيل الكلـــى بالرفاع. وتوّقع أن يقـــدم المركز الـــدور المأمول منه. 

ووعدت الوزيرة بفتح المركز بالعام المقبل.

^قالت النائبة فاطمة القطري بأن مدينة سلمان تتطّلب وجود 3 مراكز صحية على 
األقل مع توقع وصول عدد الســـكان بها إلى 90 ألف نســـمة، موضحة بأنها كثافة ســـكانية 

عالية تستلزم وجود هذا العدد من المراكز وفًقا للسياسة الصحية للمملكة.

^طالبـــت النائب زينب عبداألمير باعتماد معيـــار األقدمية، وليس معيار المناطقية، 
في توزيع البيوت على قوائم االنتظار. وذكرت أن عدد الطلبات اإلســـكانية يصل إلى 19 

ألف طلب.

اعتمدوا معيار األقدمية

3 مراكز بمدينة سلمان“غسيل الكلى” بعام 2021

إدخال مقررات اإلعالم بالمناهج

المسرحون أقل
ــال الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  ــ ــ ^ق
ــعــمــل بــــــوزارة الــعــمــل  لــشــئــون ال
ــمــاعــيــة أحــمــد  ــتــنــمــيــة االجــت وال
التي  العمالة  عــدد  بــأن  الحايكي 
بكثير  أقــل   2020 فــي  تسريحها 
من الذين تم تسريحهم في العام 
2019 بالرغم من ظروف جائحة 
نجاح  على  دليل  وهــذا  كــورونــا، 
من  المالية  االقتصادية  الحزمة 
أيــًضــا  ــتــي حققت  وال الــحــكــومــة 

اإلشادات الدولية.

عقود االنتفاع باألراضي للشركات الزراعية االستثمارية

قيمة اإليجارمساحة األرض 

6000 دينار 20000 متر مربع

6000 دينار20000 متر مربع 

6000 دينار20000 متر مربع

6000 دينار20000 متر مربع 

45000 دينار150000 متر مربع

6000 دينار20000 متر مربع

6000 دينار20000 متر مربع

5000 دينار10204,4 متر مربع



بأخـــذ  الراغبيـــن  الصحـــة  وزارة  دعـــت 
التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا إلى 
التوجه مباشـــرًة للمراكـــز الصحية التابعة 
لســـكنهم لتلقي جرعة التطعيـــم بدًءا من 
يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر الجاري، 
اإللكترونـــي  للتســـجيل  الحاجـــة  دون 
لحجز الموعد مســـبًقا، منوهًة بأنه ســـيتم 
التواصـــل مـــع الذيـــن قامـــوا بالتســـجيل 

فـــي وقت ســـابق عبر الموقـــع اإللكتروني 
إلعطائهم مواعيد للتطعيم في تاريخ 24 

ديسمبر.
وضمـــن  أنـــه  الصحـــة  وزارة  وأوضحـــت 
اســـتعدادات الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم 
تـــم تجهيـــز المراكـــز الصحيـــة وتهيئتهـــا 
الســـتقبال المواطنيـــن والمقيميـــن يومًيا 
مـــن الســـاعة 8 صباًحـــا حتـــى الســـاعة 6 

مساًء طوال أيام األسبوع بما فيها يومي 
الجمعة والسبت لتقديم خدمات التطعيم 
مســـبق،  لموعـــد  الحاجـــة  دون  فقـــط، 
منوهًة بأنـــه تم تشـــغيل المراكز الصحية 
فـــي مختلـــف المناطـــق الســـكنية يومـــي 
الجمعة والسبت الستقبال الراغبين بأخذ 

التطعيم فقط.
وأشـــارت وزارة الصحة إلـــى أن التطعيم 

متـــاح مجاًنـــا لـــكل أفـــراد المجتمـــع مـــن 
يبلغـــون  ممـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مـــن العمـــر 18 عاًمـــا فمـــا فـــوق، مضيفـــًة 
أن التطعيـــم حمايـــة لألفـــراد وعوائلهـــم 
تأتـــي  حيـــث  المجتمعـــي،  ومحيطهـــم 
الحملـــة الوطنية للتطعيم مواصلًة لتنفيذ 
لتحقيـــق  االســـتباقية  الحكومـــة  خطـــط 
أعلـــى درجـــات األمـــن الصحـــي لمواجهة 

جائحة فيروس كورونا.

المنامة - بنا

تطعيم “كورونا” بالمراكز الصحية دون موعد مسبق
السادسة مساًء الثامنة صباًحا حتى  والمقيمين من  المواطنين  الجمعة وتستقبل  ابتداًء من 

“البلديات”: اعتماد آلية توزيع األكياس مقدمّا عن 3 أشهر 
باإلشــارة إلى ما نشــر في صحيفة “البالد” الغراء يوم االثنين الموافق 21 ديســمبر 2020، للكاتب الصحافي إبراهيم 
النهام بخصوص )إلغاء نظام األثر الرجعي ألكياس القمامة(، فإن شــئون البلديات بوزارة األشــغال وشــئون البلديات 

والتخطيط العمراني تود توضيح اآلتي للرأي:

فـــي البدايـــة نـــود أن نشـــكر لصحيفة 
البـــاد اهتمامهـــا بالشـــأن العـــام، كمـــا 
الصحافـــي  الكاتـــب  بحـــرص  نشـــيد 
إبراهيـــم النهـــام واهتمامـــه بتســـليط 
الضـــوء علـــى المواضيـــع التـــي تمس 

المواطنين بشكل مباشر.
و فيمـــا يتعلـــق بآليـــة توزيـــع أكيـــاس 
القمامة علـــى المواطنين، فـــإن وزارة 
االشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي تؤكد ان هنـــاك آلية جديدة 
كحـــد  األكيـــاس  مـــن  رزم   3 بتوزيـــع 
اقصى في المـــرة الواحدة ، كما يمكن 
عـــن  مقدًمـــا  اســـتامها  للمواطنيـــن 
األشـــهر الثاثـــة القادمـــة لكي يســـهل 
علـــى  الحصـــول  المواطنيـــن  علـــى 
الخدمـــة بكل يســـر وســـهولة ومراعاة 

للجوانـــب التنظيميـــة المتعلقة بطلب 
وتخزين األكياس.

كمـــا نؤكـــد اننا وفـــي الربـــع األول من 
تعميـــم  2021، ســـيتم  المقبـــل  العـــام 
توزيـــع أجهـــزة أكيـــاس القمامـــة على 
جميـــع المحافظـــات لتســـهيل حصول 
المواطـــن علـــى الخدمـــة طـــوال أيـــام 
ســـاعة،   24 مـــدار  وعلـــى  األســـبوع 
وذلك بعد نجـــاح التجربة التي بدأتها 
بلديـــة المنطقة الجنوبية في عدد من 
المجمعات التجارية والمواقع العامة.

كما تدعو الـــوزارة المواطنيـــن الكرام 
ممـــن لـــم يحصـــل على ثـــاث رزم من 
البلديـــة  لمراجعـــة  القمامـــة  اكيـــاس 
المعنية الســـتام بقية الرزم معتذرين 

عن اي إرباك حصل بهذا الشأن .

االشـــغال  وزارة  اكـــدت  ذلـــك  الـــى 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي أن توفيـــر أكيـــاس القمامـــة 
هـــي خدمة مجانية توفرهـــا البلديات 
للمواطنين، وليس لها عاقة بالرسوم 
البلدية المحتسبة في فواتير الكهرباء 

والماء.
وتـــود الوزارة التأكيـــد على أن أبوابها 
مفتوحة ألي ماحظات واستفسارات 
بهـــذا  المواطنيـــن  مـــن  إليهـــا  تـــرد 
الصحافـــة  تعتبـــر  وأنهـــا  الخصـــوص، 
هـــي المرآة التـــي تمثل نبض الشـــارع 
وترحـــب بفتح قنـــوات التواصل معها 
لاستفســـار بشـــأن أيـــة مواضيـــع تقع 

ضمن اختصاصها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استمــرار حملــة “كّمــل معــروفــك”
ــة ــئ ــي ــب ــى ال ــلـ ــة” فــــي الـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ ــن جـــهـــود “الـ ــمـ ضـ

فـــي إطار جهـــود المحافظة الجنوبية في دعم المبـــادرات البيئية 
والمجتمعية وبالتعاون والتنســـيق مع بلدية المحافظة الجنوبية، 
تواصـــل إدارة البرامج االجتماعية وشـــؤون المجتمع بالمحافظة 
برنامـــج حملـــة “كمـــل معروفـــك” للحفـــاظ علـــى البيئـــة والحيـــاة 

الفطرية.
وتهـــدف الحملـــة التي اســـتهدفت عددا مـــن المواقـــع بالمحافظة 
الجنوبيـــة، إلـــى رفع الوعـــي وإعـــاء المســـؤولية المجتمعية لدى 
المواطنيـــن والمقيميـــن بأهميـــة الحفـــاظ علـــى نظافـــة المواقـــع 
الطبيعية والمســـاهمة فـــي الحد من تلوث البيئـــة، وذلك من أجل 

إبراز الوجه الحضاري للمحافظة الجنوبية.

عوالي - المحافظة الجنوبية

اكتظاظ ببلدية المحرق بسبب أكياس القمامة

توزيع 6 آالف كيـس قمامة على رغـم “التدافـع” أمـس
2021 ــن  ــ مـ األول  ــع  ــ ــربـ ــ الـ بـــحـــلـــول  ــا  ــ ــًي ــ ــرون ــ ــت ــ ــك ــ إل الـــــــــرزم  ــام  ــ ــتـ ــ اسـ صــــــرف 

البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  أكـــد 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة  فـــي 
والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمـــد بـــن 
أحمـــد آل خليفة  أن البلديات مســـتمرة في 
توزيـــع أكيـــاس القمامـــة بواقـــع 3 رزم كحد 

اقصى في المرة الواحدة.
وبين الشـــيخ محمـــد أنه يمكـــن للمواطنين 
استامها مقدًما عن األشهر الثاثة القادمة 
الحصـــول  المواطنيـــن  علـــى  يســـهل  لكـــي 
علـــى الخدمة بكل يســـر وســـهولة ومراعاة 

بطلـــب  المتعلقـــة  التنظيميـــة  للجوانـــب 
وتخزيـــن األكيـــاس مبينـــا أنـــه علـــى رغـــم 
االزدحـــام واألعـــداد الكبيرة التـــي توافدت 
على البلديات اليوم الثاثاء إال أن البلديات 
بذلـــت قصـــارى جهدها في تقديـــم الخدمة 

وتوفير الكميات المطلوبة.
وناشـــد الشـــيخ محمد المواطنين بااللتزام 
باإلجـــراءات الصحيـــة وعـــدم التدافع كون 
طـــوال  يومـــي  بشـــكل  مســـتمرة  الخدمـــة 
أيام األســـبوع ويمكـــن للمواطنين اســـتام 

األكياس المخصصة لهم من البلديات حيث 
وزعـــت البلديات امس الثاثاء ما مجموعه 
6613 رزمة من أكياس القمامة بواقع 1307 
رزمـــة في أمانة العاصمة، و2266 رزمة في 
بلديـــة المحـــرق، و2016 رزمـــة فـــي بلديـــة 
الشمالية و1025 رزمة في بلدية الجنوبية. 
وكانـــت البلديـــات قد وزعت أمـــس االثنين 
4162 رزمـــة مـــن أكياس القمامـــة. وأوضح 
الشـــيخ محمـــد أنـــه مـــن المنتظر فـــي الربع 
األول من العام المقبل 2021 ســـيتم تعميم 

توزيـــع أجهزة أكيـــاس القمامـــة على جميع 
المحافظات لتسهيل حصول المواطن على 
الخدمـــة طـــوال أيام األســـبوع وعلـــى مدار 
24 ســـاعة، وذلـــك بعد نجـــاح التجربة التي 
بدأتها بلدية المنطقة الجنوبية في عدد من 

المجمعات التجارية والمواقع العامة.
وبيـــن الوكيـــل أن خدمـــة صـــرف األكيـــاس 
يدويا ستتوقف قريبا وتتحول إلى الخدمة 
اآلليـــة بشـــكل كامـــل حـــال توزيـــع أجهـــزة 
صـــرف األكيـــاس عبـــر اســـتخدام البطاقـــة 

الكهربـــاء.  الذكيـــة وإدخـــال رقـــم حســـاب 
وأشار الوكيل إلى أن هذه الخدمة المجانية 
ستستمر بواقع رزمة أكياس واحدة شهريا 
لكل عنوان سكن مدعوم للمواطنين وبأحد 
أقصـــى لثاثـــة أشـــهر، علـــى أن تتحول إلى 
رزمة أكياس واحدة فقط شهريا عن طريق 
أجهـــزة الصرف اآللي بما يمكـــن المواطنين 
مـــن الحصـــول علـــى األكيـــاس المخصصـــة 
طوال الشـــهر وفي أي وقت والتي ســـتعمل 

على ٢٤ ساعة طوال ايام االسبوع.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 الشيخ محمد بن أحمد

المنامة - بنا

أعلنـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي 
تأجيـــل موعد إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق 
2021؛ بســـبب مـــا يمـــر بـــه العالـــم من ظـــروف خاصة 
بجائحة كورونا )كوفيد - 19( وتماشًيا مع اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي أتخذهـــا فريـــق البحريـــن للتصدي 
للجائحـــة. وفـــي هذا اإلطـــار؛ أوضحت المبـــادرة بأنها 
تعمـــل بكل طاقتها علـــى إقامة معرض مميز في العام 
المقبـــل 2022، وبالتحديـــد في شـــهر مـــارس، إذ أتاح 
هذا التأجيل فرصة للتواصل مع شـــركات ومؤسسات 
مـــن داخـــل وخارج البحريـــن؛ بهدف تطويـــر المعرض 
ليواكـــب ما وصلت إليـــه البحرين من تقدم في مجال 

االعتناء بالحدائق والمساحات الخضراء. 
يذكر أن معرض البحرين الدولي للحدائق يقام سنوًيا 
برعايـــة كريمة من عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ويستقطب كل عام حوالي 
45 ألـــف زائر من جميع دول العالم، ويتيح للشـــركات 
والمؤسســـات المشـــاركة فرًصـــا عديـــدة للتعـــاون من 
خال إيجاد أســـواق جديـــدة لمنتجاتهـــم وخدماتهم 
وإنشـــاء مشـــاريع مشـــتركة وتوســـعة آفـــاق التبـــادل 
التجاري بينهم، إضافة إلى تنشيط السياحة الزراعية 

في مملكة البحرين.

تأجيل معرض “الحدائق 
الدولي” بسبب “كورونا”

قـــاد قرار شـــؤون البلديـــات بإلغاء 
نظـــام األثـــر الرجعـــي فـــي توزيـــع 
أكيـــاس القمامـــة، مئـــات ليقصدوا 

الســـتام  المحـــرق،  بلديـــة  مقـــر 
حصتهم من األكياس.

وانتقـــد مواطنـــون عبـــر صحيفـــة 

“البـــاد” عدم مراعـــاة االحترازات 
االجتماعـــي  والتباعـــد  الصحيـــة 

خال توزيع البلدية لألكياس.

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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في  أســاس  شــيء  سليم  بشكل  النفقات  ترتيب  أصبح 
الحياة؛ نظًرا لألوضاع االقتصادية دائمة التقلب أخيًرا، إذ 
إنه في الوقت الذي يمكنك أن تنفق مبلغ 5 دنانير بشكل 
أن  يمكنك  طعام،  وجبة  أو  الكماليات  شــراء  في  يومي 
تنفق نفس المبلغ في شراء سيارة جديدة تتمتع بأحدث 

المميزات والمواصفات المتطورة.
شركة  لــك  تتيح  الــهــدف،  هــذا  تحقيق  فــي  ولمساعدتك 
جي  إم  لسيارات  الحصري  الــمــوزع  للسيارات،  الزياني 
في البحرين، فرصة التحكم في معدل إنفاقك من خالل 
المميز  ألسطولها  العالية  والقيمة  الجودة  في  االستثمار 
تطلعاتك  تلبي  والــتــي  الــحــديــثــة،  إم جــي  ســيــارات  مــن 
كل  ليس  هذا  معقولة.  تكلفة  مقابل  توقعاتك  وتتخطى 
الحصري  الضمان  من  االستفادة  أيًضا  يمكنك  إذ  شــيء، 
شركة  لعمالء  فقط  ُتقدم  التي  المميزة  الخدمة  وباقات 

الزياني للسيارات مقابل نفس المبلغ. 
إم  سيارات  أسطول  في  الموديالت  جميع  ذلك  ويشمل 
جي بريطانية المنشأ، ومنها السيارات الرياضية متعددة 
يمكنك  ــتــي  وال الــســيــدان،  وســـيـــارات   )SUV( األغــــراض 
بسيطة  اإلنترنت من خالل خطوات  عبر شبكة  شراؤها 

شركة  لتمنحك  وآمــنــة،  سلسة  إلكترونية  دفــع  وطـــرق 
الزياني للسيارات بذلك فرصة المتالك أي من طرازات إم 

جي الجديدة دون أن تشكل عبًئا كبيًرا على ميزانيتك.

وقعت إيجل هيلز ديار، الشركة الرائدة المطورة لمشروع مراسي 
البحرين، اتفاقية مع شركة “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في 
مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت 
التجزئة والترفيه في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا، الفتتاح 
أكبر  أحــد  جاليريا”  “مــراســي  مجمع  في  ماركت  هايبر  كــارفــور 
المجمعات التجارية في البحرين. وسيقدم فرع كارفور الجديد 
إبرام  تم  وقد  المملكة.  على مستوى  نوعه  من  مفهوًما جديًدا 
المنتدب  العضو  الشاعر  ماهر  الدكتور  من  كل  بين  االتفاقية 
البحرين  كارفور  ديار، وجيروم عقل، مدير  إيجل هيلز  لشركة 
للتجزئة”، وذلك في مركز مبيعات مراسي  الفطيم  “ماجد  لدى 

البحرين، بتاريخ 15ديسمبر2020.
لو  هيلز،  إيجل  شــركــات  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقــالــت 
مجتمعات  لتطوير  رؤيتنا  مع  العقد،  هذا  التوقيع  “يتوافق  بنغ 
رؤيتنا  وتتمثل  الــبــحــريــن.  مــراســي  مــشــروع  ضــمــن  متكاملة 
حد  على  ــزوار  والـ السكان  تزويد  في  جاليريا  مراسي  لمجمع 
سواء بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم 
ومتطلباتهم المتنوعة، وسيؤدي كارفور دوًرا أساسًيا في تعزيز 
هذه التجربة. ولذلك، سنواصل السعي لتقديم أفضل الخدمات, 
ــزوار مــن الــخــدمــات والــعــروض  ــ ــي والـ لــضــمــان اســتــفــادة األهــال

المختلفة المتوفرة لهم”.
ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديارالدكتور 
“ماجد  شــركــة  مــع  المبرمة  االتفاقية  “تنسجم  الــشــاعــر:  مــاهــر 
الفطيم”، مع أهدافنا ورؤيتنا بأن نكون مزوًدا رائًدا على نطاق 
عالمي لسبل الحياة العصرية ذات الجودة الرفيعة. ونسعى عبر 
االبتكار  نهج  ومتابعة  المستدام،  النمو  لتحقيق  الخطوة  هذه 
لتوفير أرقى الحلول والمنتجات والخدمات في المجمع. ولدينا 
مراسي  مجمع  اكــتــمــال  مــع  قــريــًبــا  ستتحقق  كبيرة  تــصــورات 
المملكة،  في  والترفيه  للتسوق  رائــدة  وجهة  ليصبح  جاليريا 

وسيكون كارفور جزًءا ال يتجزأ من هذه الرؤية”.

ــم ــي ــل ــل س ــ ــك ــ ــش ــ تــــرتــــيــــًبــــا لـــلـــنـــفـــقـــات ب ــا ــي جاليريـ ــي مراسـ ــت فـ ــور هايبرماركـ ــاح كارفـ الفتتـ
اتخاذ الخيار الصحيح مع “إم جي موتور” “إيجل هيلز ديار” توّقع اتفاقية مع “ماجد الفطيم”
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ــتــجــاري  ــبــحــريــن ال أعـــلـــن مـــركـــز ال
ــزيــن  ــائ ــف ــاء ال ــمــ الـــعـــالـــمـــي عــــن أســ
الــمــحــظــوظــيــن بـــجـــائـــزة مــســابــقــة 
ــفــوتــوغــرافــي الــفــريــدة  ــتــصــور ال ال
الوطني،  العيد  بمناسبة  نوعها  من 
بالمملكة  لالحتفال  سعت  والــتــي 
البحرين عبر عدسات  وإبــراز روح 
السكان. وحاز كل من بريجو ثوبيل 
سوريش ومالك ناس على قسيمة 
وأبــدى  د.ب.   1000 بقيمة  تسوق 
ــفــائــزون عــن ســعــادتــهــم الــغــامــرة  ال
المسابقة،  بجائزة  للفوز  وامتنانهم 

استعراض  فرصة  على  والحصول 
ــول، وجــهــة  ــودا مــ صـــورهـــم فـــي مــ

التسوق األرقى في البحرين.
تجدر اإلشارة إلى أن المسابقة قد 
انطالقها  منذ  كبيًرا  إقباالً  شهدت 
مــع أكــثــر مــن 250 مــشــاركــة، وتم 
المصورين  مــن   12 أعــمــال  وضـــع 
النهائية  المرحلة  فــي  المتأهلين 
بــالــمــســابــقــة، لــعــرض صــورهــم في 
ــي الــمــجــمــع مــن  مـــعـــرض عـــــام فــ
اليوم  وحتى  ديسمبر  شهر  بداية 

الوطني.

“البحرين التجاري” يعلن الفائزين 
بـ“التصوير الفوتوغرافي”

مؤسسة  مع  تعاون  اتفاقية  للبنات  الملكية  الجامعة  وقعت 
يرغبن في  اللواتي  الطالبات  لدعم  البحريني  الطالب  تمويل 
الحاجة  مع  البحرين  مملكة  في  الجامعية  الدراسات  متابعة 

إلى الدعم المالي.
ديفيد  الــدكــتــور  للبنات  الملكية  الجامعة  رئــيــس  واستقبل 
الدكتورة منى  األكاديمية  للشؤون  الرئيس  ستيوارت ونائبة 
تمويل  مؤسسة  رئيس  مــن  المكون  المؤسسة  وفــد  ســوري 
مجلس  وأعــضــاء  الكوهجي،  الغفار  عبد  البحريني  الطالب 
األمناء في المؤسسة محمد سيف، بسام الحمد ومحمد سيار. 
وتم توقيع االتفاقية في حرم الجامعة الملكية للبنات الكائن 

في منطقة الرفاع.
جهة  باعتبارها  بالمؤسسة  ستيوارت  ديفيد  الدكتور  وأشــاد 
خيرية تساهم في المجتمع بمبادراتها ودعمها لقطاع التعليم 
ــادرات تمّكن  ــمــب ــار إلـــى أن مــثــل هـــذه ال فــي الــبــحــريــن. وأشــ
التعليم  في  للتميز  فرصا  لهن  وتوفر  البحرين  في  الطالبات 

العالي دون القلق حول األمور المالية.
االتفاقية  بهذه  اعتزازها  عن  سوري  منى  الدكتورة  وأعربت 

اجل  من  للطالبات  الالزمين  والرعاية  بالدعم  ستعود  التي 
كما  العليا.  ودراساتهن  الجامعي  تعليمهن  واستمرار  متابعة 
أشارت سوري إلى أن الجامعة الملكية للبنات توفر لطالباتها 
بيئة تعليمية متعددة الثقافات ومجزية ومليئة بالتحديات، 
والتي من شأنها أن تنمي شخصيات قوية ومتوازنة وتشجع 

القادة وتعزز الوعي االجتماعي والُمجتمعي.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة تمويل الطالب 
البحريني عبد الغفار الكوهجي بالدور الذي تقوم به الجامعة 
بالمعرفة والمهارات  الطالبات وتزويدهن  تعليم وتمكين  في 

الالزمة لتولي مناصب قيادية في المجتمع. 

ــب الــبــحــريــنــي” ــال ــط ــل ال ــوي ــم ــاون مـــع “ت ــع ــت ــال ب
“الملكية للبنات” تدعم طالباتها لمتابعة دراستهن

العام،  ُبعد هذا  بتلكو مع موظفيها عن  احتفلت شركة 
سلسلة  ضمن  البحرين  لمملكة  المجيد  الوطني  بالعيد 
فعالية  طريق  عن  الموظفين،  مع  التفاعلية  أنشطتها 
حصرية تم بثها على إحدى قنوات التواصل الداخلية 

للشركة وهي قناة االنستغرام الخاصة بالموظفين.
الخاصة  األجـــواء  مشاركة  بــهــدف  الفعالية  ــاءت  وجـ  
وللتواصل  الموظفين  مــع  الوطني  العيد  باحتفاالت 
الــراهــنــة،  ــظــروف  ال ظــل  فــي  خصوصا  معهم  المباشر 
إضافة إلى تعزيز الثقافة الوطنية عبر طرح مجموعة 
من األسئلة المتعلقة بمملكة البحرين. وإلضافة جو من 
البرنامج  في  المشاركون  حصل  والتشويق،  الحماس 
ــدث أجــهــزة  عــلــى فــرصــة الــفــوز بــهــدايــا قــّيــمــة مــثــل أحـ

اآليفون ومبالغ نقدية قّيمة وغيرها الكثير.
التنفيذي  الرئيس  قــال  الــمــبــادرة،  هــذه  على  وتعقيًبا 
الجالهمة  فيصل  بتلكو  شركة  لــدى  البشرية  للموارد 
والتبريكات  التهاني  آيــات  أسمى  نرفع  أن  بداية  “نــود 
إلى القيادة الرشيدة وحكومة مملكة البحرين وشعبها 

بأعيادها  الــبــحــريــن  مملكة  احــتــفــال  بمناسبة  الــوفــي 
الوطنية المجيدة وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة 

الملك مقاليد الحكم”.

تقديـــم جوائـــز كأحـــدث أجهـــزة اآليفـــون ومبالـــغ نقديـــة
“بتلكو” تحتفل بالعيد الوطني للبحرين

“ أفضــل مجموعــة لؤلــؤ” و “مصمــم مجوهــرات مســتقل”

“مجوهرات الزين” تفوز بجائزتين في “جوائز الشرق األوسط”

فـــــــــازت حــــديــــًثــــا “مــــجــــوهــــرات 
الـــزيـــن” االســــم الـــرائـــد فـــي عــالــم 
بجائزتي  بالبحرين  الــمــجــوهــرات 
ــل مــجــمــوعــة مـــجـــوهـــرات  ــضــ “أفــ
“أفضل مصمم مجوهرات  لؤلؤ” و 
ــع  ــ ــوزي ــ ــل ت ــفــ ــل”، فـــــي حــ ــقــ ــ ــت ــســ مــ
الــشــرق األوســـط للساعات  جــوائــز 

والمجوهرات لعام 2020.
ـــ “أفـــضـــل  ــ ــائـــز ب ــاز الـــعـــقـــد الـــفـ ــ وحــ
مــجــمــوعــة مــجــوهــرات لـــؤلـــؤ” من 
عــلــى   ”Arabdeco“ مــجــمــوعــة 
أفضل تصميم مستوحى من سحر 
ــاقــة عــصــر االرت ديــكــو، الــذي  وأن
الداخلي  التصميم  إنجليزية  يعني 
الموضة،  مثل:  البصرية  والفنون 
ــمـــي،  والـــــرســـــم، الــتــصــمــيــم الـــرقـ
الــمــجــوهــرات.  وتصميم  السينما، 
من  العديد  بين  الــطــراز  هــذا  جمع 
في  ظهرت  التي  الفنية  األشــكــال 
خصوصا  العشرين،  الــقــرن  بــدايــة 
التكعيبية، الحداثية، الفن الجديد.

للساعات  األوســط  الشرق  وجائزة 
ــمــجــوهــرات هــي مــفــهــوم رائــد  وال
الساعات  مجلة  ونــفــذتــه  أطلقته 
وتنافست  العربية  والمجوهرات 
فيه مجوهرات الزين مع مجموعة 
العالمية  التجارية  الــعــالمــات  مــن 
الشرق  في  المشهورة  واإلقليمية 

األوسط.
ــفــائــز بــيــن أنــمــاط  وجــمــع الــعــقــد ال

التصاميم  مــع  الــعــربــيــة  الــزخــرفــة 
فريًدا،  تصميًما  ليشكل  الهندسية 
وتم استخدام أجود وأفضل أنواع 
الآللئ البحرينية الطبيعية كعنصر 
والحرفية  الــثــراء  لتعكس  رئيس 
الـــعـــالـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى األلـــمـــاس 

ــم بــلــمــســات من  الــمــتــأللــئ ومــطــّع
السيراميك األسود.

قطًعا  الحياة  إلى  “الزين”  وتجلب 
بــشــكــل جــمــيــل تعكس  مــصــنــوعــة 
المجوهرات  بصناعة  شغفهم  حًقا 
وتتجلى مهارتهم وحبهم ودافعهم 

الحثيث نحو الكمال عندما تحمل 
شركة  من  فنية  تحفة  يديك  بين 

الزين. 
ــّورت  ــ ــ ــيــــن، طـ ــ ــن ــــســ وعــــلــــى مـــــر ال
مـــجـــوهـــرات الـــزيـــن الـــقـــدرة على 
إلــى  وتصميماتها  ــا  رؤاهــ تــرجــمــة 
واقع ملموس، إذ يقوم الحرفيون 
بتحويل  عالًيا  تــدريــًبــا  الــمــدربــون 
ــواد الــــخــــام إلـــى  ــ ــ ــم ــ ــ ــار وال األفـــــكـــ
وتتبع  القصص،  تــروي  مــوروثــات 
تصنيعها  يتم  التي  القطعة  رحلة 

من البداية إلى النهاية.
ــحــداثــة واالخـــتـــراع  وأصــبــحــت ال
جانًبا من نمو الزين كعالمة تجارية 
فـــاخـــرة وتــشــكــل صــيــاغــة حـــدود 
واإلبــداع  التصميم  داخــل  جديدة 
عنصًرا يضع معايير جديدة لجيل 
المميزين  المتسوقين  مــن  جديد 

للغاية.
ــثـــر فــأكــثــر  ــالـــم يــنــجــرف أكـ مـــع عـ
ال  والــثــقــافــة،  التقاليد  عــن  بــعــيــًدا 
زالـــت “الـــزيـــن” تــؤمــن أن األصــالــة 
ــتــراث واألصـــل وبــأن  تكمن فــي ال
روح  هو  الخالد  الــتــراث  احتضان 
يشاركون  وهــم  التجارية  العالمة 
ذلك مع العالم من خالل إبداعاتهم 
بالتذكير  دائما  ويسعون  الخالدة. 
الذي يميزنا ويجمعنا مًعا  بالتراث 
أو  ــون  ــل ال أو  لــلــعــرق  اعــتــبــار  دون 

الدين.
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امرأة عراقية ترتدي زي “بابا نويل” وهي توزع 
الهدايا على أطفال مدينة الموصل القديمة )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أريانــا  األميركيــة  النجمــة  أعلنــت 
غراندي، عبر “إنستغرام” خطوبتها 
مــن دالتــون غوميــز وهــو سمســار 
عقــاري متخصــص فــي العقــارات 

الفارهة في لوس أنجلوس.
عامــا(   27( النجمــة  ونشــرت 
سلســلة صــور تظهرهــا وعريســها 
خاتــم  واضعيــن  المســتقبلي 
بتعليــق  إياهــا  مرفقــة  الخطوبــة، 
جــاء فيــه “إلى األبــد وربمــا أكثر”. 
وعلقت نجمة تلفزيون الواقع كيم 
كارداشيان على المنشور قائلة “أنا 
فــي منتهــى الســعادة لكمــا”. وكان 
الخطيبــان قــد ظهــرا ســويا للمــرة 
األولــى علــى العلــن فــي النســخة 

المصــّورة ألغنيــة “ســتاك ويــذ يو” 
التــي ســجلتها أريانــا غرانــدي مــع 
جاســتن بيبــر أثنــاء فتــرة الحجــر 
في كاليفورنيا وصدرت في مطلع 
مايو مــع تخصيص ريعها لألعمال 
الخيريــة. وتصنــف أريانــا غراندي 
من أكثر الفنانات الشابات انتشارا 

في السنوات األخيرة.
عناويــن  أيضــا  اســمها  وتصــدر 
األخبــار فــي 22 مايــو 2017 بعــد 
هجــوم انتحــاري وقع لــدى خروج 
حفالتهــا  إحــدى  مــن  المتفرجيــن 
فــي مدينــة مانشســتر اإلنجليزيــة 
ومئــات  قتيــال   22 عــن  وأســفر 

الجرحى.

النجمة أريانا غراندي تعلن خطوبتها

آي  “أول  أغنيــة  عــادت 
إز  كريســماس  فــور  وانــت 
أدتهــا  التــي  الميالديــة  يــو” 
عاًمــا   26 قبــل  كاري  مرايــا 
نهايــة  خــالل  الصــدارة  إلــى 
كانــت  إذ  الماضــي،  األســبوع 
تنزيلهــا  تــم  أغنيــة  أكثــر 
التدفقــي  البــث  منصــة  علــى 

للموسيقى “سبوتيفاي”.
وُسجل السبت واألحد 12 مليون تحميل لهذه األغنية التي تعود إلى العام 

1994، وأصبحت تالًيا األكثر تحمياًل في العالم. 
كذلــك احتلــت األغنيــة المركــز األول في تصنيــف “بيلبــورد” األميركي الذي 
كانــت تصدرتــه العــام الماضــي أيًضــا.  وأبــدت كاري عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعي ارتياحها إلى “النجاح المستدام” لهذه األغنية.

أغنية مرايا كاري الميالدية في الصدارة بعد 26 عاًما الفجر:  
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“األمم المتحدة” تعتمد 4 فبراير لالحتفال بـ “األخوة اإلنسانية”
نيويــورك،  فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  تبنــت 
القــرار الخــاص الــذي قدمتــه كل من الســعودية واإلمارات 
والبحريــن ومصــر، بإعــالن 4 فبرايــر مــن كل عــام ليكــون 

“اليوم العالمي لألخوة اإلنسانية”.
وكانت السعودية قد قدمت مع كل من اإلمارات والبحرين 
باليــوم  االحتفــال  يدعــو  العامــة  للجمعيــة  قــرارا  ومصــر 

“الدولي لألخوة اإلنسانية” كل عام في الرابع من فبراير.
الجهــود  ليجســد  اآلراء،  بتوافــق  القــرار  اعتمــاد  وتــم 
المشــتركة فــي مكافحة خطابات الكراهية الدينية ولنشــر 

ثقافة التسامح.
األخــوة  وثيقــة  توقيــع  لذكــرى  تخليــدا  القــرار  ويأتــي 
اإلنســانية يــوم 4 فبرايــر العــام 2019، الــذي شــهد توقيع 
اإلمام األكبر أحمد الطيب، شــيخ األزهر الشــريف، والبابا 
فرانســيس بابــا الفاتيكان، على وثيقة “األخوة اإلنســانية 
والســالم العالمــي والعيش المشــترك” فــي أبوظبي بدولة 
اإلمــارات العربيــة، والتــي تمثــل حدثــا إنســانيا تاريخيــا 
عميــق المغــزى، يحمــل رســالة ســالم ومحبــة وإخــاء إلى 
العالم بأسره، ويحث كافة الشعوب على التسامي بالقيم 

البشرية ونبذ التعصب والكراهية.

وأعربــت األمــم المتحــدة بحســب البيان الصــادر عنها، عن 
تشــجيعها لألنشــطة الرامية إلى تعزيز الحوار بين األديان 
والثقافات من أجل تعزيز الســالم واالســتقرار االجتماعي 
واحتــرام التنــوع وتوخي االحترام المتبــادل، وتهيئة بيئة 
مواتيــة لتحقيــق الســالم والتفاهــم المتبادل علــى الصعيد 
وتركــز  والمحلــي.  والوطنــي  اإلقليمــي  وأيضــا  العالمــي 
الوثيقــة علــى عدد مــن النقاط المهمة، أبرزهــا  التأكيد على 
أن األديــان لــم تكــن أبدا مثيــرة للعنف وإراقــة الدماء، كما 
تتطرق إلى عدد من القضايا والمشكالت، التي يعاني منها 
العالــم اليوم،  مثل التشــدد واإلرهاب والفقــر،  داعية العالم 

أجمع إلى  التكاتف من أجل التوصل إلى حلول.

شــهد العالــم مســاء االثنيــن تقارب 
المجموعــة  فــي  كوكبيــن  أكبــر 
إلــى  المشــتري وزحــل،  الشمســية، 
أقصــى حــد أثنــاء ظاهــرة يســميها 
العظيــم”  “االقتــران  الفلــك  علمــاء 
ولــن تتكــرر بهذا الحجــم قبل العام 

.2080
وتوافــرت أفضل ظروف مشــاهدة 
المناطــق  فــي  الفلكــي  الحــدث 
القريبــة مــن خــط االســتواء، فــي 
حين كان يتعين في أوروبا الغربية 
أنحاء واسعة من إفريقيا تصويب 

النظر في اتجاه جنوب الغرب.
مــن  المئــات  تجمــع  الهنــد،  وفــي 
متحــف  فــي  الفلــك  علــم  محبــي 
بيــرال الصناعــي والتكنولوجــي في 
االســتمتاع  أمكنهــم  إذ  كالكوتــا، 
بواســطة  االقتــران  بمشــاهدة 

التلسكوب.

العالم شهد 
“االقتران العظيم” 

بين المشتري وزحل
حتى األيام األخيرة، كانت القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، في منأى عن فيروس 
كورونــا، لكــن األخيــر وجد ثغرة نفذ فيها إلى تلك القارة البعيدة. وكان فيروس كورونا 
المســتجد قــد بــدأ في التفشــي أواخر العــام 2019، منطلقا من مدينة ووهــان الصينية 
إلــى كل القارات، باســتثناء أنتاركتيــكا، التي تبعد آالف الكيلومترات عن بقية القارات، 
وال يســكنها إال قلــة مــن البشــر. وذكــرت صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية علــى موقعها 

اإللكتروني أن الوباء تفشى في قاعدة “أوهيغينز” البحثية التشيلية في أنتاركتيكا.
وكانــت الثغــرة التــي دخل منها الوباء إلى القــارة المتجمدة في أواخر نوفمبر الماضي، 
داخــل إيصــال إمــدادات إلــى القاعــدة عبر ســفينة بحريــة. وعندما عادت الســفينة إلى 

ميناء تالكاهوانو، جنوبي تشيلي، أثبتت الفحوص إصابة عدد من أفراد طاقمها.

والطيــران  الفضــاء  إدارة  وكالــة  قتلــت 
مركــز  فــي  قــردا   27 “ناســا”  األميركيــة 
بحثــي خالل يــوم واحد في العام 2019، 
بحســب مــا كشــفت صحيفــة “الغارديان” 

البريطانية، الثالثاء.
بيــن  وأثــار هــذا الكشــف موجــة غضــب 
أن  خصوصــا  بالحيــوان،  الرفــق  أنصــار 
“ناسا” قررت قتل القردة “بالموت الرحيم” 
عوضــا عــن نقلهــا إلــى محميــة طبيعيــة. 

وقــال أســتاذ أخالقيــات الحيوانــات فــي 
جــو  األميركيــة،  مكســيكو  نيــو  جامعــة 
غلــوك، إن هــذه الحيوانــات كانــت تعانــي 
فــي  المتأصــل  األخالقــي  االنعــدام  مــن 

الحياة المخبرية.
لــم  القــردة  أن  “يبــدو  جلــوك  وأضــاف 
تعتبــر جديــرة بفرصــة العيش فــي مأوى 
وال حتــى محاولــة ذلــك”، مشــيرا إلــى أن 

عمليات القتل “عار على المسؤولين”.

كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة األرضية

“العار”.. تقرير يكشف ما فعلته “ناسا” بالقردة

وقــع مذيــع قناة “بي بي ســي” بن 
بــراون بموقف محرج عندما ظهر 
أمــام الكاميــرا بشــكل مفاجئ عن 

طريق الخطأ وهو يتثاءب.
وتثــاءب مقــدم البرامج فــي قناة 
أثنــاء  بــراون  بــن  بــي ســي”  “بــي 
بــث مباشــر يــوم أمــس األحــد 20 

ديسمبر.
وفــي هــذه اللحظــة، قــام المخرج 
بطريــق الخطــأ بتوجيــه الكاميــرا 
وظهــر  مفاجــئ  بشــكل  إليــه 
الجمهــور  ورأى  الشاشــات،  علــى 

التثاؤب.
وســرعان ما قــال براون إنه ســئم 
ذلــك  فــي  الطويــل  التحــول  مــن 
اليــوم واعتذر من الجمهور. أحب 
اعتبــر  فيمــا  اللحظــة  الجمهــور 
كان  العــرض  مقــدم  أن  البعــض 
قــادًرا علــى صــرف انتباههــم عــن 

األخبار السلبية.

الكاميرا تكشف 
مذيع الـ “بي بي سي” 

بوضعية محرجة
أفجعــت جريمــة عائليــة العراقييــن، بعــد 
لمقتــل  “الوحشــية”  التفاصيــل  كشــف 
فتاتيــن عراقيتين في مقتبــل العمر، على 

يد شقيقهما.
ووفقا لمصادر عراقية، أقدم شاب عراقي 
يدعــى رافــد، من مدينة الصدر في بغداد، 
حــوراء  الشــابتين،  شــقيقتيه  قتــل  علــى 
وزهــراء، بإطــالق النار الحــي عليهما، بعد 

أن كان متأثرا بشرب الكحول.
العراقيــة،  الداخليــة  وزارة  وأصــدرت 
الفتاتيــن  بشــأن حادثــة مقتــل  توضيحــا 

علــى يــد شــقيقهما شــرقي بغــداد، إذ قــال 
مديــر إعــالم الــوزارة، اللــواء ســعد معــن، 
في بيان صحافي، أن “شــقيق الضحيتين 
ادعــى أن الحادثــة جريمــة شــرف، فيمــا 
تأثيــر  تحــت  كان  أنــه  المعلومــات  بينــت 

الكحول ساعة تنفيذ الجريمة”.
إن  محليــة،  إعــالم  وســائل  وقالــت 
تعرضتــا  وحــوراء  زهــراء  الشــقيقتين 
شــقيقهما،  مســدس  مــن  ناريــة  لطلقــات 
إذ تلقــت إحداهــن 6 طلقــات واألخــرى 4 

طلقات، وهو في حالة سكر.

عراقيون يطالبون بحق “زهراء وحوراء” بعد الجريمة المروعة

وانتشرت قصة الفتاتين على وسائل التواصل االجتماعي، وتصدر وسم “حق زهراء وحوراء” التداول 
في موقع التويتر بالعراق.

بوســت”  “واشــنطن  صحيفــة  أعلنــت 
اليوميــة األميركيــة أن عــدد العامليــن 
فــي فريقهــا التحريــري ســيرتفع إلــى 
ألــف  ســيتجاوز  إذ  قياســي،  مســتوى 
صحافــي بعــد اســتحداثها مكاتب في 

أوروبا وآسيا. 
ويأتــي هذا التوّســع الدولي للصحيفة 
التــي يملكها منذ العام 2013 مؤســس 
المليارديــر جيــف بيــزوس،  “أمــازون” 
وســط مشــهد إعالمي أميركــي مأزوم 
تأثر بشــدة باألزمــة االقتصادية، وفي 
وقت تميل معظم الصحف إلى توفير 
المــال من خــالل وقف إصدار نســخها 
الورقية واالكتفاء بمواقع إلكترونية. 
وتخطــط الصحيفــة التي أكــدت العام 
2018 أنها تحقق أرباًحا لكنها لم تنشر 
بياناتها المالية، إلنشــاء مكتبي تحرير 
بهــدف  وســيول؛  لنــدن  مــن  كل  فــي 
توفيــر تغطيــة إخباريــة أكثــر فاعليــة 

على مدار الساعة.
فــي  بوســت”  “واشــنطن  وأوضحــت 

بيــان أنهــا تريــد أن توّفــر لقرائهــا فــي 
كل أنحــاء العالــم “معلومــات ســريعة 
اليــوم”،  مــن  وقــت  أي  فــي  وشــاملة 
تنــدرج ضمنهــا “تغطيــة إخبارية غنية 
فــي  الفجــر  ســاعات  منــذ  ومتنوعــة 
الشــمالية”. وتأمــل الصحيفــة  أميــركا 
بزيــادة عدد المشــتركين في نســختها 
اإللكترونية ومنافسة “نيويورك تايمز” 
التــي تضــم فريًقــا ال يقــل عديــده عــن 
1700 صحافي، وتولي اهتماًما خاًصا 

لقرائهــا الدولييــن. كذلك ستســتحدث 
“واشــنطن بوست” مكاتب جديدة في 
سيدني بأستراليا وبوغوتا بكولومبيا، 
وبذلــك يصل العــدد اإلجمالي لفروعها 

في الخارج إلى 26.
 44 ســينضم  التوســع،  هــذا  وبفعــل 
صحافًيــا جديــًدا إلــى أســرة التحريــر، 
مــا يرفــع إجمالي عــدد صحافييها إلى 
1010 صحافييــن، وهــو رقــم قياســي 

منذ إنشائها في العام 1877.

“واشنطن بوست” ترفع عدد صحافييها إلى مستوى قياسي
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ً

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
وجميع منتسبي زين البحرين

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

على الثقة الملكية السامية بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء
داعين الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الملكي
في تحقيق رؤية جاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه

  لما فيه خير مملكة البحرين ومواطنيها الكرام 

ً

ّ
ّ

ّ
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