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المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
تعميـــم بشـــأن عطلة رأس الســـنة 

الميالدية الجديدة 2021.
وجـــاء فـــي التعميم أنه بمناســـبة 
حلول الســـنة الميالديـــة الجديدة 
المملكـــة  وزارات  تعطـــل   ،2021

العامـــة  ومؤسســـاتها  وهيئاتهـــا 
يوم الجمعة األول من شـــهر يناير 
عشـــر  للســـابع  الموافـــق  2021م 
من شـــهر جمادى األولى 1442هـ، 
وحيـــث إن هـــذا اليـــوم يصـــادف 
يـــوم عطلـــة أســـبوعية، فيعـــوض 
عنـــه بيوم األحد الثالث من شـــهر 

يناير 2021م.

الجمعة عطلة رأس السنة 
الميالدية والتعويض األحد

1407101512

الكرة اآلسيوية تنتصر على “ كورونا”2020 عام مختلف“كورونا” ليس الوباء األخيرالبحرين ضمن األفضل عالميا باإلنترنت“الشورى” يقر قانون “الجم”
وافق مجلس الشورى على االقتراح  «

بشأن تنظيم أنشطة المراكز 
واألكاديميات الرياضية.ومقدمو 
االقتراح: سبيكة خليفة الفضالة، 

وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد 
حسين المسقطي،  وجهاد عبدالله 

الفاضل، ومحمد علي حسن علي.

صنَّفت جمعية اإلنترنت الدولية  «
مملكة البحرين كواحدة من بين 

أفضل 19 دولة على مستوى العالم 
في مجال خدمات اإلنترنت، وذلك 
بناء على نشاط فرع الجمعية في 

البحرين، واعتماًدا على سرعة “نمو 
اإلنترنت”.

حّذر المدير العام لمنظمة  «
الصحة العالمية، تيدروس 

أدهنوم غيبريسوس، أمس األحد، 
من أن جائحة فيروس كورونا 

التي ضربت العالم عام 2020 لن 
تكون األخيرة، مشيًرا إلى أن “هذا 

أمر واقع”.

أكد عدد من الشباب أن العام  «
2020 كان عاًما مختلًفا بكل 

المقاييس وعلى جميع 
األصعدة، حيث ارتفع وعيهم 
وإدراكهم أن الحياة قصيرة  

قصيرة للحد الفاصل بين ما 
تمكن منه الوباء.

تنّفست القارة االسيوية الصعداء مع  «
نهاية العام 2020 بعد أن تجاوزت 

تداعيات  “كورونا” لتنتهي نهاية سعيدة 
بإقامة المباراة النهائية  بين فريقي 

أولسان هونداي الكوري وبيرسيبوليس 
االيراني كأول نهائي قاري لمنافسات 

دوري األبطال يقام بحضور الجماهير.
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 أكـــد  ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة االلتـــزام 
للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة 
لفيـــروس كورونـــا عبـــر اســـتمرار اختصـــار 
التجمعات على األسرة الواحدة في المنزل 
والمحيـــط االجتماعي في النطـــاق المعتاد 
والمحدود. وأضاف ســـموه “أننا نتطلع إلى 
اســـتمرار التـــزام الجميـــع بعزم ومســـؤولية 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  لتطبيـــق 
بعيًدا عن التســـاهل مع خطـــورة الفيروس، 
ونأمـــل من الجميع عدم التهاون في التقيد 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات االحترازية التي 
صدرت طوال مراحل التعامل مع الفيروس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن 
لفيـــروس كورونـــا والجهات الرســـمية ذات 
العالقـــة حتـــى ال يتـــم تعريـــض المجتمـــع 
للخطـــر فـــي الفتـــرة األخيـــرة المتبقيـــة من 

مواجهة فيروس كورونا.

التهاون ُيعرض المجتمع للخطر
ســمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد االلتزام باإلجراءات لمواجهة “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

 المنامة - بنا

تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالبـــدء بتنفيـــذ 
فـــي  ســـكنية  وحـــدة  آالف  ثالثـــة 
مشروع مدينة شرق سترة اإلسكاني، 
الخدمـــات  وتيـــرة  فـــي  واإلســـراع 
اإلســـكانية، أعلن نائب رئيس مجلس 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنية التحتية، 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
بدء األعمال اإلنشـــائية في مشـــروع 

مدينة شرق سترة اإلسكاني.
 وبهذه المناســـبة، أعرب الشيخ خالد 
بن عبد هللا آل خليفة عن أسمى آيات 
الشـــكر وعظيـــم االمتنان إلـــى المقام 
السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، لما 

يوليـــه جاللتـــه مـــن رعايـــة واهتمـــام 
عبـــر  المواطنيـــن  تطلعـــات  بتحقيـــق 
توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية، والذي 
الحكومـــة،  مواصلـــة  فـــي  يتجّســـد 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فـــي 
تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه، ببنـــاء 40 ألـــف 
وحدة سكنية، والتي تم ترجمتها من 
خـــالل إدراجها فـــي برنامج الحكومة 
الســـابق والحالـــي، وذلـــك فـــي إطـــار 
خطة إســـكانية متكاملة.وتنفذ وزارة 
اإلسكان مشـــروع مدينة شرق سترة 
بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار، 
وتوفـــر المدينة أكثر من 3000 وحدة 
ســـكنية وقســـيمة على ثالث مراحل، 
بمـــا في ذلـــك أعمـــال البنيـــة التحتية 

للمدينة الجديدة.

خالد بن عبد اهلل: البدء 
بتشييد مدينة “شرق سترة” 

بكلفة 260 مليون دينار
قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
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الزياني: العودة للحدود البرية والبحرية المفتوحة وإتاحة مصادر الرزق للجميع

مرحلة جديدة لتعزيز الحوار ورأب الصدع الخليجي

المنامة - وزارة الخارجية

مجلـــس  دول  خارجيـــة  وزراء  عقـــد 
التعـــاون لدول الخليج العربية، أمس، عبر 
االتصـــال المرئي، أعمال الدورة السادســـة 
واألربعيـــن بعـــد المائـــة للمجلـــس الوزاري 
للقمـــة  “التحضيريـــة”  التعـــاون  لمجلـــس 
الخليجيـــة الحاديـــة واألربعيـــن، برئاســـة 
وزيـــر الخارجيـــة ورئيـــس الـــدورة المقبلة 
للمجلـــس الـــوزاري عبداللطيـــف الزيانـــي، 
ومشـــاركة األميـــن العام لمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وفـــي بدايـــة االجتماع ألقـــى الزياني كلمة 
أعرب فيهـــا عن الثقة “التامـــة في القيادة 
الســـعودية الحكيمة وتوجهاتهـــا الكريمة، 
ودورهـــا الرئيـــس المهم فـــي الحفاظ على 
تماســـك مجلـــس التعـــاون ورأب الصـــدع 
الخليجـــي، وبـــدء مرحلـــة جديـــدة لتعزيز 
الحـــوار الخليجـــي تحقيًقـــا ألهدافنـــا في 
المســـتقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج 

وروابط.
وأكـــد وزير الخارجية على ضـــرورة إنهاء 
الصراعـــات والنزاعـــات اإلقليميـــة بالطرق 
الســـلمية ووفًقا للمواثيق الدولية ومبادئ 
حســـن الجوار، والعمل على إحالل السالم 
واالســـتقرار واالزدهـــار لصالـــح كافة دول 
جميًعـــا  “إننـــا  المنطقة.وقـــال  وشـــعوب 
مطالبـــون بتوفير مقومـــات نجاح الجهود 

طبيعتهـــا  إلـــى  األمـــور  لعـــودة  المباركـــة 
التاريخيـــة المعهـــودة بيـــن دول مجلـــس 
البريـــة  الحـــدود  كانـــت  التعـــاون، عندمـــا 
والبحريـــة مفتوحة ومصادر الرزق متاحة 
للجميع، ســـيًرا على نهـــج األجداد واآلباء، 
مع مراعاة خصوصيـــات الدول وقوانينها 
وطبيعـــة  ســـيادتها  واحتـــرام  المرعيـــة، 

مجتمعاتها”.

وزير الخارجية مترئسا أعمال اجتماع “الوزاري الخليجي”
المنامة - وزارة الصحة

الصحـــة  وزيـــرة  اســـتقبلت 
فائقـــة الصالح بمكتبهـــا بديوان 
الـــوزارة صاحب فكـــرة المنصة 
الوطنيـــة للتبرع بالدم )حياة+(، 
المقدمة من مستشـــار االتصال 
بـــوزارة  الدوليـــة  والعالقـــات 
شـــئون االعـــالم مهنـــد النعيمي، 
والتـــي قد تأهلت مســـبقا ضمن 

الــــ 12 فكـــرة للمرحلـــة مـــا قبـــل 
المســـابقة النهائية من مســـابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( في 
النســـخة الثالثـــة التـــي ُأطلقـــت 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهد 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

“الصحة” تعتزم تبني فكرة “حياة+”

المنامة - بنا

بمملكـــة  الداخليـــة  وزارة  أكـــدت 
البحرين، في بيـــان أمس، أن زيارة 
وزيرة الداخليـــة بالمملكة المتحدة 
بريتي باتل والوفد المرافق لها إلى 
مديريـــة شـــرطة المحـــرق بتاريـــخ 
علـــى  جـــاءت  الجـــاري  ديســـمبر   6
هامش زيارتها لمملكة البحرين في 
تلـــك الفترة، للمشـــاركة فـــي “حوار 

المنامة”.
مـــا  أن  الداخليـــة،  وزارة  وأكـــدت 
القطريـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  نشـــرته 
مـــن ادعـــاءات حـــول هـــذه الزيارة، 
ال أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، معربة 
عـــن اســـتغرابها مـــن هـــذه الحملـــة 
اإلعالمية المضللة، التي زادت حدة 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وتســـتهدف 
المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة 

البحرين وإنجازاتها.

“الداخلية”: قطر تستهدف 
المساس بالسمعة 

الحقوقية للبحرين
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أكد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن االســـتثمار فـــي المواطن هو االســـتثمار 
الناجـــح الـــذي ســـيعود خيـــره على الوطـــن وأبنائـــه، منّوًهـــا بدور 
الطاقات الشـــابة فـــي عملية التطوير والدفع بعجلـــة التنمية نحو 
ما يتطلع إليه الجميع بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيـــادة عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة.  وأشـــار ســـموه إلى أن عمليـــات التطويـــر والتحديث 
مستمرة وسنسعى دوًما لتوفير الفرص أمام الكوادر الوطنية من 
أجل اإلســـهام فيها بحيث ينعكس أثرها علـــى الوطن والمواطن، 
مشـــيًرا ســـموه الـــى أن تنمية الكـــوادر الوطنيـــة الحكومية هدف 
ا لالستراتيجيات  أساســـي نتطلع الستمراره ليكون محوًرا أساسيًّ
والخطط التنموية التي يتم العمل عليها من قبل الحكومة، الفًتا 
إلى ما تزخر به الجهات الحكومية من كفاءات وطنية استطاعت 
مـــن خاللهـــا تحقيق العديـــد من النجاحات التي أســـهمت في رفع 
اســـم البحرين عالًيا، والذين ســـنوليهم كل االهتمام والرعاية من 
أجـــل تطويـــر مهاراتهم وقدراتهم بمـــا يحقق تطلعاتهـــم وبالتالي 

تحقيق أهداف الحكومة المنشودة.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء منتســـبي الدفعـــة السادســـة من برنامـــج رئيس 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أعرب سموه عن 

تهنئته لهم على اختيارهم من بين كافة المتقدمين للبرنامج بعد 
مراحـــل متعددة مـــن التقييم بما يحقق رؤية وأهـــداف البرنامج، 
متمّنًيا لهم التوفيق في اكتســـاب الخبرات والمهارات بما ينعكس 

على تطورهم ونمائهم.
 وقال ســـموه إن كوادرنا الوطنية الحكومية أثبتت منذ تأســـيس 
العمل الحكومي بقيادة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا أنها أهٌل لحمل األمانة من 
خـــالل مـــا تحقق للمملكة من نماء وازدهار طـــال كافة القطاعات، 
واليوم فإننا عازمـــون على مواصلة تحقيق المزيد من المنجزات 
وعليـــه فإن المســـؤولية مضاعفة على الكـــوادر الوطنية لتحقيق 
األهـــداف المنشـــودة بمـــا ينعكـــس علـــى تطويـــر األداء وبالتالـــي 
الخير واالزدهار للوطن والمواطنين. وثّمن سموه جهود القائمين 
علـــى برنامـــج رئيس مجلـــس الـــوزراء لتنمية الكـــوادر الحكومية 
وحرصهـــم علـــى التطويـــر المســـتمر للبرنامـــج بمـــا ينعكـــس على 
مخرجاتـــه من الدفعات المختلفة والتي ســـترفد العمل الحكومي 
عند عودتهم لمقار عملهم، حاثًا كافة الملتحقين بالدفعة السادسة 
اغتنام فرصة االلتحاق بالبرنامج والعمل على اكتســـاب المهارات 

والخبرات والتي ستسهم في جهود التطوير المنشودة.
 مـــن جانبهم، أعرب منتســـبو الدفعة السادســـة من برنامج رئيس 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على 
كلمـــات ســـموه لهم مع انطـــالق الدفعة والتي تعـــد دافًعا لهم نحو 
المزيـــد من الجد واالجتهاد، منوهين بما يوليه ســـموه من حرص 
على االستثمار في الكوادر الوطنية الحكومية وإيمانه بطاقاتهم 
فـــي تحقيـــق اإلنجـــازات والنجاحـــات لمملكة البحريـــن، مؤكدين 
عزمهـــم علـــى تنفيـــذ كل ما مـــن شـــأنه أن يحقق تطلعات ســـموه 

للوطن والمواطنين.

ــدف أســـــــاس نــتــطــلــع الســـتـــمـــراره ــ ــ ــيـــة ه ــوادر الـــحـــكـــومـ ــ ــ ــك ــ ــ تــنــمــيــة ال
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المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة قرار رقم ) 27 ( لسنة 2020 بنقل وتعيين 
مديرين بشـــؤون الجمارك فـــي وزارة الداخلية، 

جاء فيه:

المادة األولى
والسياســـات  التخطيـــط  إدارة  مديـــر  ُينَقـــل 
الجمركيـــة بشـــؤون الجمـــارك بـــوزارة الداخلية 
وليد يوســـف مبـــارك أجور ليكون مديـــًرا إلدارة 
التخليـــص الجمركـــي بشـــؤون الجمـــارك بوزارة 

الداخلية.

المادة الثانية
ـــن الشـــيخة منيـــرة بنـــت محمـــد بـــن خليفة  ُتعيَّ
آل خليفـــة مديـــًرا إلدارة التراخيـــص الجمركية 
بـــوزارة  الجمـــارك  بشـــؤون  العمـــالء  وخدمـــة 

الداخلية.

المادة الثالثة
علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيذ هذا القـــرار، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

نقل وتعيين مديرين 
في “الجمارك”

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك لشـــؤون اإلعـــالم نبيل 
الحمـــر بمكتبـــه بقصر القضيبيـــة، أمـــس، الباحث محمد 
الرويعـــي الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن كتابـــه “التحـــوالت 
الديمقراطيـــة في عهد جاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه”.
وقـــد أشـــاد الحمر بما احتـــواه هذا الكتـــاب القيم والذي 
يوثـــق لإلنجـــازات العظيمة علـــى الصعيـــد الديمقراطي 
التي حققها صاحب الجاللة الملك المفدى خالل مسيرة 
الخير والعطاء والى وقتنا الحاضر، من خالل المشروع 
اإلصالحـــي الرائد وميثاق العمل الوطني، معرًبا عن بالغ 
االعتـــزاز بما تحقق لمملكة البحرين وشـــعبها الوفي في 
العهـــد الزاهـــر لجاللـــة الملـــك المفدى حفظـــه هللا ورعاه 
مـــن إنجـــازات كبيـــرة علـــى صعيـــد اإلصالح السياســـي 
والديمقراطـــي والحريات العامة وتكريس دولة القانون 
والمؤسســـات الدســـتورية وإبـــراز دور المـــرأة، مما جعل 
المملكـــة في مصـــاف الـــدول العريقـــة المتقدمـــة، معرًبا 
عـــن شـــكره للباحـــث محمـــد ســـعد الرويعـــي علـــى هـــذا 
اإلهـــداء، ومنّوًهـــا بالجهـــد الطيب الذي بذلـــه في إعداد 
هـــذا الكتـــاب، متمّنًيـــا لـــه كل التوفيـــق فـــي إصداراتـــه 
القادمـــة. وقد أعـــرب الباحث محمد ســـعد الرويعي عن 
الشكر والتقدير للمستشار اإلعالمي نبيل الحمر على ما 
لقيه من إشـــادة، وحرصه على دعم وتشـــجيع الباحثين 
والكتاب البحرينيين بما يثري مســـيرة الحركة الثقافية 

في المملكة.

تكريس الحريات العامة 
ودولة القانون



أكــد  ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة أهميــة مواصلة االلتــزام بكافــة اإلجراءات 
االحترازيــة للتصــدي لفيــروس كورونــا عبــر اســتمرار اختصــار التجمعــات على األســرة الواحدة فــي المنــزل والمحيط االجتماعي فــي النطاق 
المعتاد والمحدود، واألماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة، وهو األمر الذي سيسهم إلى جانب التدابير الوقائية األخرى في الحفاظ على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين خاصة في ظل المستجدات التي تشهدها بعض الدول والتي تتم متابعة تطوراتها بشكل مكثف من قبل 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

 وأضـــاف ســـموه “أننـــا نتطلـــع إلـــى اســـتمرار 
التزام الجميع بعزم ومســـؤولية لتطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية بعيًدا عن التساهل مع 
خطـــورة الفيـــروس، ونأمل مـــن الجميع عدم 
التهـــاون في التقيد بالتعليمـــات واإلجراءات 
مراحـــل  طـــوال  صـــدرت  التـــي  االحترازيـــة 
التعامـــل مـــع الفيروس مـــن الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 
الرســـمية ذات العالقـــة حتى ال يتـــم تعريض 
المجتمع للخطر فـــي الفترة األخيرة المتبقية 
من مواجهة فيـــروس كورونا، ولتتمكن كافة 
الفـــرق العاملـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
المطلوبـــة منهـــا، مشـــدًدا  تحقيـــق األهـــداف 
سموه على أن نجاح الجهود الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا يتطلـــب اســـتمرار الوعـــي 
المجتمعي والتحلي بالمسؤولية الوطنية من 

أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع”.
ولفت ســـموه إلى أنـــه “بتكاتف أبنـــاء الوطن 
ودعمهم لهذه الجهود ســـنصل بـــإذن هللا إلى 
األهـــداف المنشـــودة مـــن الخطـــط الوطنيـــة 

الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا”.
ونّوه ســـموه بالجهـــود المتواصلة التي تبذلها 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
ومـــا  كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  لمواجهـــة 
يقومون به من عمل مستمر من أجل الحفاظ 
علـــى صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
في مملكة البحرين، والذي يستوجب تكاتف 
الجميع من خالل التزامهم بوعي ومسؤولية 
باإلجـــراءات االحترازية وعدم التســـاهل في 
التقيـــد بها بمـــا يحقق األهـــداف المرجوة في 
ســـبيل الحد مـــن انتشـــار الفيـــروس وحماية 

المجتمع.

المنامة - بنا

اختصار التجمعات على األسرة واألماكن الخارجية المفتوحة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التساهل مع الفيروس يعّرض المجتمع للخطر

الفريق الطبي يتابع 
بشكل مكثف تطورات 

كورونا في بعض 
الدول

نتطلع الستمرار التزام 
الجميع بعزم لتطبيق 

كافة اإلجراءات 
االحترازية

local@albiladpress.com03

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بتجربة الحلواجي الشعرية
تأكيـــد أهميـــة الشـــعر فـــي المـــوروث الثقافـــي وترســـيخ الهويـــة العربيـــة

 أكـــد ولي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، أهمية الشـــعر فـــي الموروث 
القيـــم  تعزيـــز  فـــي  ودوره  الثقافـــي 
االجتماعيـــة التي أســـهمت في ترســـيخ 
الهوية العربية والوطنية، منّوًها ســـموه 
بما تشـــهده الحركـــة الثقافية في مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور مســـتمر ومـــا تلقاه 
من دعـــم واهتمام من قبـــل عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
الحـــراك  تعزيـــز  علـــى  العمـــل  تواصـــل 
الثقافي والمحافظة على التراث العربي 
بيـــن  التواصـــل  األصيـــل، ومـــد جســـور 
مختلـــف الحضارات بما يعـــّزز من مكانة 

المملكة على مختلف الصعد.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
أمـــس بحضـــور وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر 

الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، الشـــاعر 
لتقديـــم  الحلواجـــي  محمـــد  البحرينـــي 
ديوانه الشـــعري )الحمديات( إلى سموه، 
حيث أثنى ســـموه على الجهد الذي بذله 
فـــي إعـــداد هذا الديـــوان الشـــعري الذي 
جمـــع فيه القصائد الشـــعرية التي ألقاها 
في جاللة الملك في مختلف المناسبات، 

منّوًها بتجربته الشـــعرية الثرية، وتمنى 
ســـموه لـــه التوفيق في أعماله الشـــعرية 

المقبلة.
 وأشـــار ســـموه إلـــى الجهـــود الثقافيـــة 
التـــي يقـــوم بهـــا الشـــعراء واألدبـــاء في 
مملكـــة البحرين وإســـهاماتهم في إثراء 
الحـــراك األدبـــي والثقافي فـــي المملكة.  
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــاعر البحرينـــي 

الحلواجي عن شـــكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء ومـــا يبديه ســـموه مـــن اهتمام 
بالحـــراك الثقافي والشـــعري فـــي مملكة 
البحرين.  وقد تشّرف الشاعر البحريني 
محمد هـــادي الحلواجـــي بإلقاء قصيدة 
أمـــام صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون الدولية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، امـــس، عبر 
المرئـــي،  االلكترونـــي  االتصـــال 
مـــع رئيـــس بعثـــة منظمـــة الهجرة 
الدولية والمنســـق المقيم باإلنابة 
ألنشطة األمم المتحدة في مملكة 

البحرين محمد الزرقاني.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أشـــاد الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بالشراكة الوثيقة والتعاون البناء 
ومنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المجـــاالت  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 

المختلفة.

شراكة وثيقة بين البحرين واألمم المتحدة
المنامة - بنا

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، امـــس، بالديـــوان العـــام لوزارة 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  الخارجيـــة، 
االتحاديـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن كاي 
ثامو بوكمان. وأشاد الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، بالعالقـــات المتميزة 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  والوطيـــدة 
البحريـــن وجمهورية ألمانيـــا االتحادية 
الصديقة فـــي مختلف المجاالت، معرًبا 

عـــن ارتياحـــه لما أســـفر عنـــه االجتماع 
بيـــن  السياســـية  للمشـــاورات  الرابـــع 
البلديـــن الصديقين من نتائـــج إيجابية 
تصـــب فـــي صالـــح البلدين والشـــعبين 
بالخيـــر  عليهمـــا  وتعـــود  الصديقيـــن 
والمنفعة. من جانبه، أعرب بوكمان عن 
تطلع بالده الستمرار التعاون والتنسيق 
المشـــترك مع مملكة البحرين بما يسهم 
والرغبـــات  التطلعـــات  تحقيـــق  فـــي 

المشتركة.

استمرار التعاون بين البحرين وألمانيا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون الدولية، الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفة، امـــس، في الديوان 
ســـفير  الخارجيـــة،  لـــوزارة  العـــام 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لدى 
البحريـــن، أفضـــال محمـــود،  مملكـــة 
وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء مهـــام عملـــه 

كسفير لبالده لدى المملكة.
وأثنـــاء اللقاء، أعرب الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عـــن اعتـــزازه 

بعالقات التعـــاون والصداقة الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
اإلســـالمية  باكســـتان  وجمهوريـــة 
والمتانـــة  بالتطـــور  تتســـم  والتـــي 
علـــى  المتبـــادل  الحـــرص  ظـــل  فـــي 
االرتقـــاء بتلـــك العالقـــات إلـــى آفاق 
أرحـــب، منوًهـــا بجهـــود الســـفير في 
تعزيـــز العالقات القائمـــة بين البلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لـــه التوفيق في 

مهامه المقبلة.

العالقات مع باكستان تتسم بالمتانة

المنامة - بنا

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  افتتـــح 
الركـــن ســـمو الشـــيخ  الفريـــق أول 
محمد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
الطبـــي  الوطنـــي  الحـــرس  مركـــز 
يأتـــي  والـــذي  الصخيـــر،  بمعســـكر 
ضمن مشـــاريع التطوير والتحديث 
الوطنـــي  الحـــرس  يشـــهدها  التـــي 
وفق خطته االســـتراتيجية 2020. 
ولدى وصول ســـمو رئيس الحرس 
أركان  مديـــر  يرافقـــه  الوطنـــي، 
الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس 
بـــن ســـعود آل  الشـــيخ عبدالعزيـــز 
خليفـــة، كان فـــي اســـتقبال ســـموه 
الوطنـــي،  الحـــرس  ضبـــاط  كبـــار 
بافتتـــاح  ســـموه  تفضـــل  بعدهـــا 
الطبـــي،  الوطنـــي  الحـــرس  مركـــز 
وقـــام بجولـــة فـــي مرافـــق المركز، 
مســـتمًعا إليجاز حـــول التجهيزات 
واإلمكانيـــات التـــي يضمهـــا، والتي 
تمثـــل نقلـــة نوعية في مســـتويات 
العمـــل الطبـــي بالحـــرس الوطنـــي. 
ويضـــم المركـــز الطبـــي عـــدًدا مـــن 
األقسام الطبية المتطورة، من بينها 
غرفـــة للعمليـــات الجراحية مجهزة 
بإمكانيـــات وأجهزة طبية متقدمة، 
إلـــى جانب غرفـــة تعقيم مخصصة 
قبـــل  طبـــي  ال  الطاقـــم  لتحضيـــر 
الدخول لغرفة العمليات الجراحية، 
وغرفـــة معالجـــة إلجـــراء العمليات 
الجراحيـــة البســـيطة وغرفة عناية 
لحاالت اإلنعاش والعناية القصوى.

وعلى هامش االفتتاح، أكد الفريق 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول 
اعتـــزازه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
والتطويـــر  التحديـــث  بمســـتويات 
صـــرح  يشـــهدها  التـــي  الشـــاملة 
الحـــرس الوطني بشـــكل متواصل، 
وذلك ترجمة لتطلعات عاهل البالد 
القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبما 
يسهم في تعزيز مستويات العطاء 
الواجـــب  نـــداء  وتلبيـــة  والفـــداء 
الوطني لمنتسبي الحرس الوطني. 
كمـــا أكد ســـموه، أن مركـــز الحرس 
اســـتكماالً  يأتـــي  الطبـــي  الوطنـــي 
لمراحـــل التطويـــر والتحديث التي 
يشـــهدها الجانـــب الطبـــي بالحرس 
الوطني، والتي تعاقبت في مراحل 
تطويريـــة متتالية شـــهدها القطاع 

الطبي بالحرس الوطني.
وأضـــاف ســـموه أن افتتـــاح المركز 
الخطـــة  ضمـــن  يأتـــي  الطبـــي 
 ،2020 الخمســـية  االســـتراتيجية 
أهـــداف  وفـــق  وضعـــت  والتـــي 
تطويريـــة شـــاملة لجميـــع قطاعات 
الحرس.وعبـــر ســـموه عـــن شـــكره 
وتقديره للكادر الطبي من منتسبي 
لجهودهـــم  الوطنـــي،  الحـــرس 
وتفانيهم في رفـــع قدرات الحرس 
مســـتويات  يـــوازي  وبمـــا  الطبيـــة، 
الكفـــاءة والجاهزية التي يتميز بها 

هذا الصرح العسكري.

افتتاح مركز الحرس الوطني الطبي



اجتمع مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
أمس األحد، بالديوان العام للوزارة، مع المبعوث 
الســـابق لرئيس وزراء المملكة المتحدة لشـــؤون 
حريـــة الديـــن والمعتقـــد وعضـــو لجنـــة الصداقة 
رحمـــن  البحرينية-البريطانيـــة  البرلمانيـــة 

تشيشتي.
وخالل االجتماع، رّحب مســـاعد وزير الخارجية 
بتشيشتي، مشـــيًدا بالعالقات التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة التي تربط مملكـــة البحرين والمملكة 

مـــن  طويلـــة  لســـنوات  تمتـــد  والتـــي  المتحـــدة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك في كافة األصعدة، 
البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  ســـعادته  مســـتعرًضا 
الرائـــدة في مجال تطور وتقدم حقوق اإلنســـان 
وحريـــة الديـــن والمعتقـــد، وجهـــود المملكـــة في 
حفظ الحقوق في ظل مواجهة الجائحة كورونا 
)كوفيـــد- 19(، مؤكـــًدا حـــرص مملكـــة البحريـــن 
علـــى تنميـــة عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون مـــع 
المملكـــة المتحدة وتطويرهـــا بما يخدم المصالح 

المشتركة لكال البلدين والشعبين.

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بالبدء بتنفيذ ثالثة آالف 
وحدة ســـكنية في مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة اإلســـكاني، واإلســـراع فـــي وتيـــرة 
الخدمـــات اإلســـكانية، أعلـــن نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
التحتيـــة،  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، بدء 
األعمـــال اإلنشـــائية فـــي مشـــروع مدينـــة 

شرق سترة اإلسكاني.
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عـــن أســـمى آيات 
المقـــام  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، لمـــا 
يوليه جاللته من رعاية واهتمام بتحقيق 
تطلعات المواطنين عبـــر توفير الخدمات 
اإلســـكانية، والـــذي يتجّســـد فـــي مواصلة 
الحكومة، برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، في 
تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه، ببناء 40 ألـــف وحدة 
ســـكنية، والتـــي تـــم ترجمتهـــا مـــن خـــالل 
إدراجهـــا فـــي برنامـــج الحكومـــة الســـابق 
والحالـــي، وذلك في إطار خطة إســـكانية 

متكاملة.
وأكـــد أن أمـــر صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بالبدء في 
تنفيذ مشـــروع المدينة اإلسكانية الثامنة 
ـــا جديًدا يضـــاف إلى  يمثـــل إنجـــاًزا تنمويًّ
المكتســـبات الوطنية في قطاع اإلســـكان 
الذي شـــهد خالل القـــرن الماضـــي ومطلع 
الحالي إنشاء مدينة عيسى ومدينة حمد 
ومدينة زايد، وتم خالل الســـنوات الســـبع 
الماضية إنشاء المدن الجديدة ممثلة في 

مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق 
الحد ومدينـــة الرملي، والتي تم افتتاحها 
ا  جميًعـــا، وشـــغل مراحلها األولـــى تدريجيًّ
من خالل توزيع الوحدات اإلسكانية على 

المستفيدين من المواطنين.
وكان الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل خليفة 
قد زار أمس )األحد( موقع مشروع مدينة 
شرق سترة اإلسكاني؛ إيذاًنا ببدء األعمال 
اإلنشـــائية، يرافقـــه وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر، كمـــا حضـــر الزيارة وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
الكهربـــاء  شـــئون  ووزيـــر  خلـــف،  عصـــام 
والمـــاء وائـــل المبارك ومحافـــظ محافظة 
العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بن عبـــد الرحمن 
الصيـــن  جمهوريـــة  وســـفير  خليفـــة،  آل 
الشـــعبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب 
هللا، وعـــدد مـــن أصحـــاب النـــواب، وأمين 
عـــام أمانـــة العاصمـــة، والمســـؤولون مـــن 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة الخدمية 

ذات العالقة
وخـــالل الزيارة، قال الشـــيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفـــة: “إن تنفيـــذ خمـــس مـــدن 
إســـكانية فـــي وقـــت متزامـــن يمثـــل نقلة 

نوعية علـــى صعيد كثافة وســـرعة وتيرة 
تنفيذ المشـــاريع اإلسكانية بالمملكة، ولقد 
أثبتت فكرة تنفيذ المدن الجديدة نجاحها 
في استيعاب طلبات المواطنين، وتكوين 

ا”. مجتمعات حديثة ومتجانسة اجتماعيًّ
وأشـــار إلى أن كافة المشـــاريع اإلســـكانية 
قبـــل  مـــن  مســـتمرة  بمتابعـــة  تحظـــى 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  التحتيـــة،  والبنيـــة 
التنســـيق بيـــن كافـــة الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة الخدميـــة للتأكـــد مـــن تزويـــد 
بالمرافـــق  اإلســـكانية  والمشـــاريع  المـــدن 
والخدمات بشـــكل متزامن مع اإلنجاز في 
األعمال اإلنشـــائية بما يكفل توفير عنصر 
االســـتقرار، ومعيـــار جـــودة الســـكن، ورفع 
المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن البحرينـــي 
الذي هو محور التنمية وغايتها األساسية.
مدينـــة  مشـــروع  اإلســـكان  وزارة  وتنفـــذ 
شـــرق ســـترة بكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 260 
مليـــون دينـــار، وتوفـــر المدينـــة أكثـــر من 
3000 وحدة ســـكنية وقســـيمة على ثالث 
مراحل، بما في ذلك أعمال البنية التحتية 

للمدينة الجديدة.

 مـــن جانبـــه، رفـــع وزير اإلســـكان، أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفان إلى جاللـــة الملك، 
وســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
بمناسبة انطالق العمل في مشروع مدينة 
شرق سترة اإلســـكاني، األمر الذي يعكس 
للخدمـــات  الالمحـــدود  والدعـــم  الرعايـــة 

اإلسكانية بالمملكة.
وقـــال: “لقد حرصـــت الوزارة منـــذ صدور 
أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بالبـــدء في تنفيذ 
هـــذا المشـــروع، على وضـــع برنامج زمني 
للتنفيـــذ قبل نهاية العام الجـــاري، ابتهاًجا 
بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  باحتفـــاالت 
الوطنيـــة، وذكـــرى تولي صاحـــب الجاللة 
الملـــك مقاليـــد الحكـــم، وبودنـــا أن نغتنـــم 
هذه الفرصة لنتوجه بالشـــكر إلى الشـــيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، على ما يوليه 
من متابعة حثيثة لمشاريع الوزارة بشكل 
عـــام مـــن خـــالل رئاســـته للجنـــة الوزارية 
التحتيـــة،  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
والشكر موصول كذلك إلى كافة الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة التـــي 
بـــدء  فـــي  تعاونهـــا  مـــن خـــالل  ســـاهمت 

المراحـــل األولـــى لتنفيـــذ مشـــروع مدينة 
شرق سترة”.

وأوضـــح الحمر أن مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة يمتاز بموقعـــه الجغرافي وإطاللته 
البحريـــة، فضـــالً عما يتمتع بـــه من مرافق 
 20,640 حوالـــي  ســـتخدم  وخدمـــات 
نســـمة، تتمثل في توفير مدارس شـــاملة، 
ورياض أطفال وحضانات، وحدائق عامة 
ومالعـــب أطفال داخل األحياء الســـكنية، 
ودور عبـــادة، فضالً عـــن المرافق الصحية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ومركـــز لرعايـــة 
األطفـــال، ونـــاٍد شـــبابي، ومراكـــز تجارية، 
باإلضافـــة إلى محطات لتزويـــد المركبات 
بالوقـــود، ومحطة لمعالجـــة المياه، ومركز 

لخدمات الزوار.
وأردف أن المدينـــة تتضمن أيًضا واجهات 
وأرصفـــة  كيلومتـــر،   6.2 بطـــول  بحريـــة 
للمشـــاة بطـــول 120 كيلومتًرا، ومســـارات 
للدراجـــات الهوائيـــة بطـــول 13 كيلومتًرا، 
مشـــيًرا إلـــى أن كافة المرافـــق والخدمات 
تأتـــي مواكبـــة لجهـــود المملكة فـــي تنفيذ 
وبخاصـــة  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
الهـــدف الحـــادي عشـــر المتعلـــق بــــ “جعـــل 

شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات  المـــدن 
الصمـــود  علـــى  وقـــادرة  وآمنـــة  للجميـــع 

ومستدامة”.
واختتم وزير اإلســـكان تصريحه باإلشارة 
إلى أن الوزارة ستسعى من خالل تعاونها 
مـــع شـــركة CMEC الصينيـــة إلى تســـريع 
وتيـــرة العمـــل بالمشـــروع، طبًقـــا للجدول 
الزمنـــي لخطـــة البنـــاء والتشـــييد، مؤكًدا 
تعـــاون الجنـــب الصينـــي منـــذ إبـــرام عقد 
تنفيذ المشـــروع ديســـمبر الماضي، مروًرا 
بمراحل اإلعـــداد والتجهيز وتهيئة الموقع 

لبدء أعمال البناء.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبد اهلل: البدء بتشييد مدينة “شرق سترة” بكلفة 260 مليون دينار
بــبــنــاء 3 آالف وحــدة ــوزراء  ــ ــ ال ــس مــجــلــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ــر ســمــو  تــنــفــيــًذا ألمـ

تخدم نحو 21 ألف 
نسمة وتتضّمن 

واجهات بحرية بطول 
6.2 كيلومترات

أرصفة للمشاة 
بطول 120 كيلومتًرا 
وللدراجات الهوائية 
بطول 13 كيلومتًرا

مدارس وحضانات 
وحدائق عامة ودور 

عبادة ومرافق 
صحية وناٍد للشباب
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المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
بمكتبهـــا بديـــوان الـــوزارة صاحـــب فكـــرة 
المنصـــة الوطنيـــة للتبـــرع بالـــدم )حياة+(، 
المقدمة من مستشـــار االتصال والعالقات 
مهنـــد  االعـــالم  شـــئون  بـــوزارة  الدوليـــة 
النعيمي، والتي قد تأهلت مســـبقا ضمن الـ 
12 فكرة للمرحلة ما قبل المسابقة النهائية 
مـــن مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( 
فـــي النســـخة الثالثـــة التي ُأطلقـــت تنفيًذا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقاء الـــذي حضرته رئيســـة 
بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي 
االســـتاذة فخريـــة عبـــد الرحمـــن، رحبـــت 
وزيرة الصحة فائقة الصالح بمقدم الفكرة 
المهمة والتي قام بالبحث والدراســـة عنها، 

ومبادرتـــه برســـم مشـــروع لتطويـــر اآللية 
ضمـــن مســـابقة فكـــرة، مؤكـــدة أن وزارة 
الصحـــة تســـعى لتبنـــي مثـــل هـــذه األفكار 
الشـــباب  قبـــل  مـــن  والهادفـــة  الطموحـــة 
أثبتـــوا  والذيـــن  المبدعيـــن  البحرينييـــن 
جدارتهم في االبتكار والوصول لممارسات 
المقدمـــة  الخدمـــات  لتطويـــر  إبداعيـــة 
للمواطنين والمقيمين من خالل استخدام 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات 
الجديدة التي من شـــأنها تســـهل الحصول 

على الخدمات بكل سهولة ويسر.
واشـــارت الوزيرة “الصالح” إلى أن التوجه 
العـــام فـــي مملكـــة البحريـــن يســـير نحـــو 
التحول اإللكتروني، مبينة بأن هذه الفكرة 
والتـــي ســـتقوم الـــوزارة بتبنيهـــا ألهميتها 
تأتي في ســـياق هندســـة اإلجراءات التي 
تعكـــف الـــوزارة علـــى اســـتكمالها مـــع فرق 
العمـــل التـــي أســـندت لهـــا مهـــام تحســـين 

الخدمات ورفع كفاءتها.
وقـــال صاحب الفكـــرة النعيمي إن المنصة 
الوطنية للتبرع بالدم هي عبارة عن منصة 
ذكيـــة اجتماعيـــة تفاعلية تعـــزز من جهود 
وريادة مملكة البحرين في قطاع الصحة، 
وســـتعمل علـــى اســـتخدام التطبيقات في 
الهواتـــف الذكيـــة للتواصل مـــع المتبرعين 
وبحســـب  دمـــه  فئـــة  بحســـب  كال  بالـــدم 
النطـــاق الجغرافـــي او الزمنـــي المطلـــوب 
الـــذي يحـــدده البنـــك، اضافـــة إلـــى تنظيم 
عمليـــة التســـجيل والمشـــاركة في حمالت 
التبرع بالدم بأسلوب اكثر فاعلية، وضمان 
وجود خارطة تفاعلية والية عمل متطورة 
فـــي ادارة االزمـــات الســـتيعاب اكبـــر عدد 
ممكـــن مـــن المتبرعين وبمـــا يعكس جودة 

الخدمات الطبية في مملكة البحرين.
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت االســـتاذة فخرية عبد 
الرحمـــن بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي فكـــرة 

المشـــروع، مؤكـــدة دعم الفـــرق ببنك الدم 
المركـــزي لهذه الـــرؤى والتوجهـــات، مبينة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه ســـعي المركـــز لمواصلة 
التميـــز واالرتقـــاء فـــي مشـــواره الحافـــل 
باإلنجـــازات التـــي حصـــدت على اشـــادات 
محليـــة وعالمية، في اســـتطاعة بنك الدم 
المركـــزي فـــي مملكـــة البحريـــن بتحقيـــق 
اكتفـــاء ذاتي بنســـبة %100 مـــن مخزون 

من الدم ومشتقاته، ومشـــاركة المتبرعين 
فـــي تحقيـــق اكثـــر مـــن 20000 كيـــس دم 
ســـنويا، مشـــيرة إلى أن قوائـــم المتبرعين  
بلغـــوا اكثـــر مـــن 35000 الـــف متبـــرع مـــن 
المتبرعيـــن الدائميـــن فـــي قائمـــة البيانات 
المتبرعيـــن ببنـــك الـــدم المركـــزي، إضافـــة 
إلـــى قدرة المركز على ســـد احتياجات 20 
مستشـــفى فـــي البحرين من خـــالل قوائم 

المتبرعيـــن الذيـــن بلغـــوا 30 الف شـــخص 
مســـجل فـــي قائمـــة التطـــوع ببنـــك الـــدم 

المركزي.
وفـــي ختام اللقاء شـــكرت وزيـــرة الصحة 
صاحـــب الفكـــرة علـــى الحضـــور والهتمام 
بالمبادرات التطويرية في القطاع الصحي، 
البـــدء  إلـــى  “الصالـــح”  الوزيـــرة  ووجهـــت 
بدراســـة تطبيق الفكـــرة من قبـــل المعنين 
بالـــوزارة، لكي تترجم الخطوات إلى أرض 
الواقع وتحقق االستفادة المرجوة، وبينت 
بأن هذه المشاريع الطموحة والتي جاءت 
فـــي مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( 
تدعـــم التميـــز فـــي الخدمـــة الحكومية بما 
يحقـــق تطلعـــات المواطنيـــن عبـــر تعزيـــز 
جـــودة  لرفـــع  واالبتـــكار  اإلبـــداع  ثقافـــة 
وكفـــاءة العمـــل الحكومـــي وفًقـــا لمبـــادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج 

الحكومة.

ــدم ــ ــالـ ــ ــل مـــــــع الــــمــــتــــبــــرعــــيــــن بـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــنــــصــــة ذكــــــيــــــة لـ

“الصحـــة” تعتــزم تبنـــي فكـــرة “حيـــــاة+”

المحرق - المواصالت واالتصاالت

المنامة - وزارة الخارجية

المواصـــالت  وزيـــر  تـــرأس 
واالتصاالت، كمال بن أحمد محمد، 
المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
المعنييـــن  الـــوزراء  اجتمـــاع  فـــي 
بشـــؤون النقـــل والمواصـــالت فـــي 
التعـــاون الخليجـــي  دول مجلـــس 
بعـــد  عـــن  عقـــد  الـــذي   ،)22( رقـــم 
الموافـــق  الخميـــس  يـــوم  صبـــاح 
تضمـــن  وقـــد   ،2020 ديســـمبر   24
جـــدول أعمال االجتمـــاع موضوع 
إنشـــاء سكة الحديد بدول مجلس 
والبرنامـــج  الخليجـــي  التعـــاون 
الزمني واالتفاق على بعض األمور 

التشغيلية الخاصة بالشبكة. 
وأثنـــاء االجتماع تـــم التطرق إلى 

النظام الموحد للنقل البري الدولي 
لـــدول المجلس، وإلى تعزيز العمل 
الخليجي المشـــترك في مرحلة ما 
بعـــد جائحـــة كورونا واســـتعراض 

مـــن  للتخفيـــف  األمانـــة  جهـــود 
تداعيـــات الجائحـــة علـــى قطـــاع 
النقـــل والمواصـــالت، إضافـــة إلى 
العالقـــة،  ذات  األخـــرى  األمـــور 

وتـــم تكليـــف اللجنة الفنيـــة للنقل 
البـــري وهندســـة الطـــرق بدراســـة 
بهـــا  تقدمـــت  التـــي  المقترحـــات 
مملكـــة البحريـــن والتـــي تتلخص 

في: 
بحث إمكانية االســـتفادة وتوسيع 
الخاصـــة  االستشـــارية  الدراســـات 
بأنمـــاط النقـــل الذكـــي التـــي تقوم 
بهـــا دول المجلس كي تغطي كافة 

دول المجلس. 
دول  بيـــن  مـــا  المســـبق  التنســـيق 
االجتماعـــات  قبـــل  المجلـــس 
اإلقليمية والدولية للوزراء المعنين 
التعـــاون  زيـــادة  النقـــل.  بشـــؤون 
والمعلومـــات  المعرفـــة  وتبـــادل 
والزيـــارات االســـتطالعية مـــا بين 

دول المجلس. 

االجتماع عقد عن ُبعد

التجربة الوطنية رائدة في مجال حقوق اإلنساناســـتعراض البرنامـــج الزمنـــي واالتفـــاق علـــى بعـــض األمور التشـــغيلية
البحرين بلد الحريات الدينيـة“المواصالت”: مناقشة إنشاء شبكة السكة الحديد الخليجية



المنامة - بنا المنامة - بنا

األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح، إن 
الوكالـــة ماضية في اســـتراتيجيتها لتشـــديد الرقابة البحرية 
إزاء المخالفـــات التـــي تؤثر علـــى المخزون الســـمكي لمملكة 
البحرين. وأشـــار إلى أن الوكالة ستواصل جهودها في طرح 
المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد الذي يشـــّكل ركيزة 
مهمـــة في تحقيق أمن غذائي مســـتدام لمملكـــة البحرين، لما 

يشكله البحر من مصدر مهم للغذاء في المملكة.
جاء ذلك خالل اســـتقباله بمكتبه في البديع، وبحضور مدير 
إدارة الرقابـــة البحريـــة خالـــد الشـــيراوي، وفـــًدا مـــن جمعية 
الصيادين المحترفين برئاســـة جاســـم الجيران، وذلك لبحث 

احتياجات الصيادين.
وأكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة حريصة على تعزيز الشـــراكة مع 
جمعية الصيادين المحترفين لبحث أي مالحظات وتلقي أية 
مقترحـــات، انطالًقا من توجهاتها للنهوض بقطاع الصيد في 

البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، نقل وفد الجمعية مجموعـــة من المالحظات 
واالقتراحـــات الرامية لتحســـين وضع البحرينييـــن العاملين 

في قطاع الصيد ومبادرات من شأنها دعم مهنتهم.
وقـــال أبوالفتـــح إن أبـــواب الوكالـــة مفتوحة أمـــام تلقي أية 
مالحظات أو اقتراحات من شـــأنها تحقيق التطور المنشـــود 
لهـــذا القطـــاع، مؤكـــًدا أن الوكالـــة ستســـعى وفًقـــا لإلمكانات 
المتاحـــة لتنفيـــذ تلك االقتراحـــات والمالحظـــات، إيماًنا منها 
بدورهـــا فـــي دعـــم الصياديـــن البحرينييـــن الذيـــن ال زالـــوا 

متمسكين بهذه المهنة.
وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة علـــى تواصـــل مســـتمر مـــع الجهـــات 
الرســـمية المختلفـــة مـــن أجل بحـــث فرص تحســـين أوضاع 

الصيادين.

انطالًقا من حرصها الدائم على توضيح الحقائق للرأي العام، وفي إطار رصد ومتابعة ما يتم نشره في وسائل اإلعالم، أكدت 
وزارة الداخليــة بمملكــة البحريــن، فــي بيان أمس، أن زيارة وزيرة الداخلية بالمملكــة المتحدة بريتي باتل والوفد المرافق لها 
إلى مديرية شــرطة المحرق بتاريخ 6 ديســمبر الجاري جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشــاركة 

في “حوار المنامة”.

وقـــد حرصـــت الـــوزارة علـــى إطالع 
علـــى  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة 
أنجح المبادرات والبرامج والخدمات 
األمنيـــة المتميـــزة فـــي مجـــال العمل 
الشـــرطي، ومنهـــا تلـــك التـــي تؤديها 
مديريـــة شـــرطة المحـــرق، من خالل 
مكتب حمايـــة األســـرة والمواصفات 
التـــي يتمتـــع بها والحـــاالت التي يتم 
التعامـــل معهـــا، فـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى تأمين ســـالمة المـــرأة والطفل، 
باإلضافـــة إلـــى تجربـــة المديرية في 
البرامـــج والممارســـات الجيـــدة التي 
تقدمهـــا شـــرطة خدمـــة المجتمع، مع 

اإلشـــارة إلـــى أن هذه التجـــارب، جار 
تعميمها على بقية المديريات األمنية 
فـــي المحافظـــات، منوهيـــن إلـــى أن 
العالقات الثنائيـــة التي تجمع مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة، عالقات 
تاريخيـــة تمتد لما يزيد عن 200 عام 
وقائمـــة علـــى الوضـــوح والشـــفافية، 
مشـــيرين إلى أن االستقرار اإلقليمي 
يتطلـــب مواصلـــة التعـــاون عن كثب 
ومكافحـــة  المشـــترك  األمـــن  فـــي 
اإلرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة 
إنفـــاذ القانـــون في المملكـــة المتحدة 
فـــي الســـعي المشـــترك لتحقيـــق أمن 

وسالمة وازدهار الشعبين.
مـــا  أن  الداخليـــة،  وزارة  وأكـــدت 
نشـــرته قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة من 
ال  الزيـــارة،  هـــذه  حـــول  ادعـــاءات 
أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، معربة عن 
اســـتغرابها من هذه الحملة اإلعالمية 
فـــي  حـــدة  زادت  التـــي  المضللـــة، 
اآلونة األخيرة، وتســـتهدف المساس 
بالســـمعة الحقوقيـــة لمملكة البحرين 
للعالقـــات  واإلســـاءة  وإنجازاتهـــا، 
المتحـــدة،  المملكـــة  مـــع  المتميـــزة 
متســـائلة عن األســـباب الحقيقية من 

وراء ذلك.

ــن أوضــــــــاع الـــصـــيـــاديـــن ــي ــس ــح ــت مـــــبـــــادرات ل ال صحة الدعاءات “الجزيرة” حول زيارة باتل لشرطة المحرق

أبوالفتح: مساٍع جادة لتشديد الرقابة البحرية “الداخلية”: قطر تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية للبحرين

“دراسـات” يصــدر مجلتـه نصـف السنـويـة المتخصصـة
أصـــدر مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقة العدد الثاني عشـــر من دوريته 
البحثيـــة المتخصصة “دراســـات”، والتـــي تتناول 
بالتحليل القضايا األمنية والدفاعية واالقتصادية 

من منظور استراتيجي.
التـــي جـــاءت  الجديـــد،  العـــدد  افتتاحيـــة  وفـــي 
فعالـــة  اســـتجابة  البحريـــن..  “مملكـــة  بعنـــوان 
لجائحـــة عالميـــة”، تنـــاول رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المركـــز ورئيس تحريـــر الدورية، الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة، تجربة مملكـــة البحرين في 
مواجهـــة جائحة كورونا، مشـــيًرا إلـــى أن المملكة 
اتخـــذت منـــذ البدايات األولـــى للجائحة خطوات 
اســـتباقية لمواجهتهـــا، بتوجيهـــات عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
حيـــث قـــام ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باإلشـــراف علـــى إعـــداد واعتمـــاد خطـــة شـــاملة 

لمســـاعدة جميع المواطنيـــن والمقيمين على قدم 
المســـاواة، شـــملت المرحلة األولى منها إجراءات 
الوقاية واالســـتعداد، أما المرحلـــة الثانية فكانت 
اإلعـــالن عـــن تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لهـــذه الجائحـــة، فضاًل عن التعـــاون بين الحكومة 
وقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، وكذلك التعـــاون بين 
مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رسائل وسم 
“فريـــق البحريـــن” عبـــر مختلف وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، والتـــي كان لهـــا أثـــر بالـــغ فـــي تنمية 
الوعـــي المجتمعي بأبعـــاد هذه الجائحـــة وكيفية 

التعاون للتصدي لها.

هذا إلى جانب حملة “كن واعًيا” التي تم إطالقها 
عبـــر بوابـــة الحكومة اإللكترونيـــة باللغات الثالث 
العربية واإلنجليزية والهندية، وصدور توجيهات 
ملكية ســـامية بتوفير الفحـــص والعالج المجاني 
للمصابيـــن مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى حٍد 
سواء، كما أشار الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
فـــي افتتاحيـــة العـــدد إلـــى دور وســـائل التواصل 

االجتماعـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الجائحـــة، فضاًل 
عن العمـــل التطوعي المتميز في مملكة البحرين، 
والذي يؤكد توحد الشعب البحريني في مواجهة 
الشـــدائد، إضافـــة إلى القـــرارات االقتصادية التي 
استهدفت تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من 

اآلثار االقتصادية المصاحبة للجائحة.
واختتـــم الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
االفتتاحية بالتأكيـــد على أن مملكة البحرين تعد 
صـــورة مصغرة من المجتمـــع الدولي، إذ تحتضن 
كل الثقافـــات واألجنـــاس، ولديهـــا القـــدرة علـــى 
تقديم مساهمات ملهمة في هذا الشأن، من خالل 
مشـــاركة تجربتهـــا ودرايتهـــا بالتعامـــل مـــع هـــذه 
األزمـــة.  يذكـــر أن دورية “دراســـات” قد خصصت 
هذا العدد بأكمله لتناول جائحة كورونا بالتحليل 
مـــن زوايـــا مختلفـــة، إذ تضمـــن قســـم الدراســـات 
أشـــرف  الدكتـــور  قدمهـــا  األولـــى  دراســـتين: 
كشـــك، مديـــر برنامـــج الدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة بالمركز، بعنـــوان “دول الخليـــج وإدارة 

أزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن دول الخليـــج 
قـــد انتهجـــت اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازيـــة 
علـــى الُصُعـــد الطبيـــة واإلعالمية، فضـــاًل عن دور 
التكنولوجيا والعمل التطوعي خالل هذه األزمة، 
وما كانت تلك االستراتيجيات لتؤتي ثمارها لوال 
دور النخـــب الخليجيـــة فـــي إدارة األزمة، وهو ما 

أشارت إليه الدراسة بقدر من التفصيل.
أما الدراســـة الثانية فقدمها مديـــر إدارة البحوث 
بعنـــوان  العبيدلـــي،  عمـــر  بالمركـــز  والدراســـات 
االقتصاديـــة  التحديـــات  وإدارة  الخليـــج  “دول 
ألزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن أزمـــة كورونا 
كانـــت لها تداعيـــات على االقتصـــادات الخليجية 
علـــى المدييـــن القريـــب والبعيد، مـــا تطلب اتخاذ 
سياســـات نقدية ومالية متنوعـــة. وارتكزت دول 
الخليـــج فـــي هذه اإلجراءات على مـــا تمتلكه من 
قـــدرات ماليـــة، وكذلـــك علـــى عالقاتهـــا الدوليـــة 
المتميـــزة، فضـــاًل عن الحفاظ علـــى قيمة عمالتها 

ومعدالت األداء االقتصادي عموًما.

الرفاع - مركز دراسات

العدد تناول جائحة 
كورونا بالتحليل من 

زوايا مختلفة

لقــاح كــورونــا ونظــريــة المــؤامــرة
Û  ،انتعشــت “نظريــة المؤامــرة” وعلــى مســتوى عالمــي

فــي الفتــرة األخيــرة، علــى أثــر ظهــور جائحــة كورونــا 
وانتشارها، ثم أخذت أبعاًدا أعمق وأوسع بعد اكتشاف 
اللقاحات المضادة لها، وتقع نظرية المؤامرة المرتبطة 
بجائحــة كورونــا ضمــن تصنيــف “العــدو األعلــى” مــن 
النظريــة؛ وهــو تصنيــف يفتــرض وجــود جهــات نافذة 
أو أشــخاص أقويــاء يتالعبــون باألحــداث مــن أجــل 

مكاسبهم الخاصة.
Û  تصنيــف ضمــن  أيًضــا  تقــع  انهــا  ذلــك  مــن  واألخطــر 

“المؤامــرة العميقــة المنظمــة” التــي يتصــور منظروهــا 
ومريدوهــا والمؤمنــون بهــا أن هدفهــا األساســي، فــي 
الحالــة التــي نحن بصددهــا، هو إحكام الســيطرة على 
العالــم بأســره، وتتمــدد مخيلــة هــؤالء المنظــرون إلــى 
وراءهــا  والواقــف  المؤامــرة  لهــذه  الُمَنفــذ  أن  تصــور 
جماعة أو منظمة ســرية شريرة تسعى أواًل إلى تدمير 
المؤسســات القائمــة، وتقليص أعداد الجنس البشــري، 
الــذي  عــن طريــق تصنيــع وإطــالق فيــروس كورونــا 
ســيفتك بأكبــر عــدد ممكن من البشــر، ومن ثــم تصنيع 
وبيع اللقاحات والمضادات الواقية من الفيروس ذاته، 
وحقنها في أجسام من تبقى من البشر، بحيث تتضمن 
المــادة المحقونــة علــى صفائح ذكية فــي غاية الضآلة 
والدقــة، تبقــى فــي جســم اإلنســان، ويتــم مــن خاللهــا 
متابعة ورصد تحركات وتصرفات الشــخص المحقون 
والتحكــم فيــه، وبذلــك تتحقــق الســيطرة التامــة على 
البشــر جســدًيا وعقلًيــا بمــا يــؤدي إلــي الســيطرة علــى 

العالم بأسره.
Û  و”نظريــة المؤامــرة” تختلف عن “المؤامــرة” كمصطلح

ومفهــوم؛ فالمؤامــرة هــي أحــد عناصر الصــراع األزلي 
بيــن قــوى الخير وقوى الشــر، وهي عبــارة عن تصرف 
قائــم ال يمكــن إنــكار وجــوده، يمارســه البشــر ربما منذ 

عهد قابيل وهابيل.
Û  ف علــى إنها عمل ســري ُيخَطط له في والمؤامــرة ُتعــرَّ

الخفــاء، وهــي جريمــة أو ممارســة ســيئة ضــارة وغير 
قانونية، كما أنها تعتمد على التضليل وإخفاء الحقيقة 
وبث اإلشاعات واألكاذيب بشكل منظم، وتهدف غالًبا 

إلــى إحــداث ضرر، أو تحقيق مصلحٍة ما، أو الســيطرة 
على جهة أو مجتمع ما.

Û  ،وحيــث إن مفهوم المؤامرة يتــرادف مع الكيد والمكر
فإن القرآن الكريم قد أشار وأقر بوجود هذه المفاهيم 
والممارســات، بــل إنه كان صريًحا في ســورة القصص 
عندمــا ذكــر التآمــر بــكل وضــوح فــي إشــارة إلــى أن 
أعداء النبي موســى تآمروا على قتله؛ إذ قال سبحانه 
وتعالى: “ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك 

اِصِحيَن”. ِمَن النَّ
Û  أمــا “نظريــة المؤامــرة”، أو عقــدة المؤامــرة، فهي نتاج

فكــر اســطوري يــرى خلــف كل ظاهرة أو فعل إنســاني 
يؤثــر عليه ســلًبا فاعاًل أو متآمــًرا خبيًثا قادًرا على كل 
شــيء. ونظريــة المؤامرة هي أيًضــا االعتقاد واإليمان 
بأن هناك جهة بشرية مركزية في هذا الكون هي التي 
تتحكم في مجرى األحداث في أرجاء المعمورة كافة، 
وتســيطر علــى االقتصــاد العالمــي، وهي وراء نشــوب 
وقيــام  االنتصــارات،  أو  الهزائــم  وحــدوث  الحــروب 
الثورات واإلطاحة باألنظمة، وال يمكن ألحد أن يخرج 

عن سيطرتها.
Û  ونظريــة المؤامــرة هــي فــي الحقيقة تلــك الحالة التي

تنتج عن الفشــل في مواجهة التحديات أو العجز عن 
فهــم وتفســير الظواهــر واألحداث التي تلــم بنا، فنلجأ 
إلى إرجاعها إلى وجود قوى شريرة تتحكم في العالم، 
وتعمــل فــي الخفــاء علــى تدميرنا، وهــي بذلك تصبح 

كالشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا.
Û  وترتكز نظرية المؤامرة، كما رأينا، على تهم وادعاءات

غيــر معــززة باألدلــة، وعلــى افتراضــات تتناقــض فــي 
الكثيــر مــن األحيــان مــع األســس المنطقيــة والواقعية 

والعلمية والتاريخية.
Û  وفــي الغالب يتــم تصور وجود المؤامــرة أو تخيلها أو

غرســها فــي الحس المجتمعــي نتيجة للخــوف والقلق 
من عدم وضوح الرؤية، أو تبريًرا للعجز وعدم المقدرة 
علــى مواجهة التحديــات، ونظرية المؤامرة ترتكز في 
معظــم األحيــان على الشــك أو القناعــة أو اإليمان بداًل 
من األدلة والبراهين، وبالنسبة للضعفاء والبسطاء من 

النــاس فــإن نظريــة المؤامرة تصبح المــالذ المفضل أو 
األخير.

Û  و”نظرية المؤامرة” ليست صناعة عربية كما يدعي أو
كمــا يظــن البعض، فقد بدأت تتبلور بشــكل واضح في 
أوروبا في القرن التاســع عشــر بعد أن اشتدت كراهية 
المســيحيين األوروبييــن لليهود المقيميــن في أوروبا، 
وأخــذوا يتهمونهــم ويحملونهم المســؤولية عن كل ما 
يحدث لهم وما يلم بهم  من مصائب ونكبات وكوارث. 

Û  ،إال أننا، نحن العرب، أصبحت لنا عالقة حميمة بامتياز
وقصة طويلة مع نظرية المؤامرة التي تتألق وتنتصر 
بيــن الشــعوب المهزومــة والمأزومــة والمحبطــة التــي 
تشــعر بأنهــا فشــلت واخفقــت ولــم تتمكن مــن تحقيق 
تطلعاتها، فكما ذكرنا في البداية فإن حياكة المؤامرات 
ربمــا كان قــد بــدأ مــع بدايــة الخليقــة، وأن تنظيرهــا 
واإليمــان بنظرياتهــا قــد بــدأ منــذ قرنين تقريًبــا، إال أن 
المجتمعــات المتطورة أخذت وتمكنت، إلى حد وبقدر 
كبيريــن، مــن تخطيهــا والتخلص منها بعــد أن فرضت 
العلــوم والمعــارف وجودهــا فــي تلــك المجتمعات، في 
الوقت نفســه فــإن نظرية المؤامرة، وبقــدر كبير أيًضا، 
ظلــت عالقة ومتشــبثة بتالبيب العقــل والفكر العربي، 
مــن  أكثــر  العربيــة  والسياســة  الثقافــة  فــي  وســائدة 
غيرهــا، وأصبحــت مــن أهم أســس منظومتنــا الفكرية 
العقــود  فــي  كبيــر  بشــكل  تمــددت  وقــد  والعقائديــة، 
األخيــرة نتيجــة العجــز العربــي عــن مواجهــة التحدي 
الذي فرضته األطماع الصهيونية، وأخذ تعلقنا بنظرية 
المؤامرة في التشعب والتجذر إلى أن أصبحت أجيال 
منا تنشأ وتنمو في مجتمعات يسودها فكر تآمر الغير 
الغــرب  وأن  معتقداتنــا،  وضــد  أوطاننــا  وضــد  ضدنــا 
بشكل خاص يتآمر علينا ويستهدفنا ويستهدف ديننا، 
ويمنعنا من التطور والتقدم والنمو، فليس ثمة أســهل 
من إلقاء اللوم على الغير لتبرير العجز والفشل، إلى أن 
أصبــح العقل العربي مســكوًنا ومهموًمــا ومقتنًعا بهذه 
النظريــة التــي أراحتــه من مشــقة نقد الــذات، واقتناء 
مقومات وأدوات النهوض، وعناء البحث عن األسباب 
الحقيقيــة وراء مــا يعانيــه من جهل وتخلــف، وجعلته 

يفقد األمل ويركن إلى الشــعور بأن العرب والمســلمين 
أصبحــوا ضحايــا األعــداء األقويــاء المتآمريــن ضدنــا 
الذين ال طاقة وال قبل لنا بمواجهتهم، فنمت وتطورت 
فــي نفوســنا عالقــة طردية بين الخــوف والعجز وفكر 

المؤامرة الذي صار كل واحد منهم يغذي اآلخر.
Û  ،إن قبولنــا وركوننــا للنظريــة ليــس مؤامــرة بحــد ذاته

بل إن له ما يفســره؛ فقد جاء نتيجة للضياع والحيرة 
التــي وقــع فيهــا جيلنــا بعــد مــا تعرضنــا له مــن كوارث 
الفوضــى واالنقالبــات العســكرية منــذ بدايــة النصــف 
الثانــي مــن القــرن الماضــي، ومــا أدى إليــه ذلــك مــن 
هزائــم وإخفاقــات وانكســارات، فوجدنــا فــي نظريــة 
المؤامــرة الملجــأ والمهرب أو األفيــون الفكري المخدر 
الذي يعطينا اإلحســاس الخــادع براحة البال والضمير 

والمبرر الذي نغطي به ضعفنا وفشلنا وإحباطنا.
Û  ،ولتحرير أنفسنا من هذه النظرية علينا أن ُننّقي تراثنا

واألســاطير  والخرافــات  األوهــام  أتربــة  ننفــض  وأن 
عــن عقولنــا، وأن نســتنهض فــي نفوســنا قيــم العمــل 
العلــوم  بنواصــي  األخــذ  إلــى  ونتوجــه  والمســؤولية، 
والمعارف، وأن نســعى إلى تفســير األحداث والظواهر 
تفســيًرا علمًيــا ســليًما، ونحــاول أن نفهــم مــا وراء كل 

حدث.
Û  ،وإذا كان لنــا أعــداء فإنهم ســيدفعوننا وسيشــجعوننا

دون شــك، علــى التمســك والتعلــق واإليمــان بنظريــة 
المؤامــرة؛ فالقبــول واإليمــان بهــا يؤديــان إلــى إغــالق 
عقولنــا وتكبيــل تفكيرنــا، ويجردنــا مــن اإلرادة وينزع 
من داخلنا خصال الفاعلية، ويجعلنا نستســلم ألسباب 
التثبيط واإلحباط واإلقعاد عن العمل وهو ما يتناقض 
مع قوله سبحانه وتعالى: “وقل إعملوا...”، كما أن هذه 
النظريــة تتعــارض مــع المنطــق القرآني الــذي يؤكد أن 
هللا وحدة هو المتحكم في الكون وال أحد ســواه؛ فال 
أحد يستطيع أن يسيطر على عقولنا أو يسلب إرادتنا. 
وال نســتطيع أن نلــوم أحــًدا غيرنــا أو نبــرر تقاعســنا 
وتقاعدنــا وتخلينــا عــن المســؤولية، فقد حســم الباري 

عز وجل هذا األمر بقوله “قل هو من عند أنفسكم”.
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مجلـــس  دول  خارجيـــة  وزراء  عقـــد 
التعـــاون لدول الخليج العربية، امس، عبر 
االتصـــال المرئي، أعمال الدورة السادســـة 
واألربعيـــن بعـــد المائـــة للمجلـــس الوزاري 
للقمـــة  “التحضيريـــة”  التعـــاون  لمجلـــس 
الخليجيـــة الحاديـــة واألربعيـــن، برئاســـة 
وزيـــر الخارجيـــة ورئيـــس الـــدورة المقبلة 
للمجلـــس الـــوزاري عبداللطيـــف الزيانـــي، 
ومشـــاركة األميـــن العام لمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وفـــي بدايـــة االجتماع ألقـــى الزياني كلمة 
ترحـــم فيهـــا علـــى أرواح 3 من قـــادة دول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
صاحـــب الجاللـــة الســـلطان قابـــوس بـــن 
سعيد، رحمه هللا، وصاحب السمو الشيخ 
صبـــاح األحمد الجابـــر الصباح، رحمه هللا، 
وصاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، رحمه هللا، سائاًل المولى 
عـــز وجل لهـــم الرحمـــة والمغفرة وحســـن 
الثواب جراء ما قدموه من جهود مخلصة 
وأعمـــال جليلـــة لخير أوطانهم، ولمســـيرة 
مجلـــس التعـــاون، وصالـــح األمـــة العربية 

واإلسالمية والبشرية جمعاء.
وأعـــرب وزير الخارجية عـــن بالغ االعتزاز 
الـــدورة  بتولـــي مملكـــة البحريـــن رئاســـة 
التعـــاون،  لمجلـــس  واألربعيـــن  الحاديـــة 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، معرًبـــا عـــن 
تطلعه بأن تكون، بعون هللا، وبدعم الدول 
األعضاء ومؤازرتها، دورة ناجحة ومثمرة 
تحقق األهداف الســـامية لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة “إننـــا نتطلـــع إلى 
القمـــة الخليجية التي ســـوف تســـتضيفها 
المملكـــة العربية الســـعودية برعاية كريمة 
الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  مـــن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور 
قـــادة دول المجلس، آمليـــن أن تكون قمة 

موفقة ناجحة”.
وأعـــرب الزيانـــي عـــن الثقـــة “التامـــة فـــي 
القيـــادة الســـعودية الحكيمـــة وتوجهاتهـــا 
فـــي  المهـــم  الرئيـــس  ودورهـــا  الكريمـــة، 

الحفـــاظ علـــى تماســـك مجلـــس التعـــاون 
ورأب الصـــدع الخليجـــي، وبـــدء مرحلـــة 
جديـــدة لتعزيز الحوار الخليجـــي تحقيًقا 
ألهدافنا في المستقبل، في ظل ما يجمعنا 
مـــن وشـــائج وروابـــط، والتزامـــات يمليها 
علينـــا جميًعـــا النظـــام األساســـي لمجلـــس 
التعـــاون والمواثيـــق والعهـــود واالتفاقات 
حمايـــة  المجلـــس،  دول  بيـــن  المبرمـــة 
لمصالـــح دولنا وشـــعوبها، واضعين نصب 
أعيننـــا هدفنـــا الســـامي وهـــو المحافظـــة 
على أمننا واســـتقرارنا، ومواصلة جهودنا 
في مكافحـــة اإلرهاب وتمويله، ومواجهة 
خطـــاب التحريض على الكراهية والعنف، 
والوقـــوف في وجه التدخل في الشـــؤون 
الداخليـــة لدولنـــا، ومحاربـــة كافة أشـــكال 
الدعـــم للكيانـــات الخارجـــة علـــى القانون، 
تحقيقـــا  المشـــترك  تعاوننـــا  نعـــزز  وأن 

لتطلعات شعوبنا”.
وأكـــد وزير الخارجية على ضـــرورة إنهاء 
الصراعـــات والنزاعـــات اإلقليميـــة بالطرق 
الســـلمية ووفًقا للمواثيق الدولية ومبادئ 

حســـن الجوار، والعمل على إحالل السالم 
واالســـتقرار واالزدهـــار لصالـــح كافة دول 

وشعوب المنطقة.

الطبيعة التاريخية

بتوفيـــر  مطالبـــون  جميًعـــا  “إننـــا  وقـــال 
مقومـــات نجـــاح الجهـــود المباركـــة لعودة 
األمـــور إلى طبيعتهـــا التاريخية المعهودة 
بيـــن دول مجلـــس التعاون، عندمـــا كانت 
مفتوحـــة  والبحريـــة  البريـــة  الحـــدود 
الـــرزق متاحـــة للجميـــع، ســـيًرا  ومصـــادر 
علـــى نهـــج األجـــداد واآلبـــاء، مـــع مراعاة 
خصوصيـــات الـــدول وقوانينهـــا المرعية، 

واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها”.
بعدها ألقـــى األمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة كلمة أعـــرب فيها 
عن أســـمى آيات االمتنان واالعتزاز لمقام 
دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة  أصحـــاب 
المجلـــس، للثقة الغالية التـــي أولوه إياها، 
مســـتعيًنا بالله ســـبحانه وتعالى، ومنطلًقا 
والحكيمـــة  الســـديدة  التوجيهـــات  مـــن 

ألصحـــاب الجاللة والســـمو، في كل ما من 
شـــأنه العمل علـــى تعزيز مســـيرة التعاون 
المباركة من أجـــل تحقيق آمال وتطلعات 
الدعـــم  مثمًنـــا  المجلـــس،  دول  مواطنـــي 
الكبيـــر لـــوزراء الخارجيـــة للقيـــام بمهـــام 
وأعمـــال األمانـــة العامة لمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية.

تحديات كورونا

التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وقـــال 
لـــدول الخليج العربية “إننـــا إذا كنا جميًعا 
تداعيـــات   2020 العـــام  فـــي  شـــهدنا  قـــد 
جائحة كورونا علـــى كافة مناحي الحياة، 
فـــإن القناعـــة راســـخة أن عالـــم مـــا بعـــد 
كورونـــا ليـــس كعالـــم مـــا قبلـــه، بـــل إن ما 
نشـــهده مـــن تغيـــرات كبيـــرة وفـــي كافـــة 
المجـــاالت يتطلـــب منا اســـتقراء المشـــهد 
العالمـــي الجديـــد واالســـتعداد كمنظومـــة 
للتعامـــل مـــع معطياتـــه وتحدياتـــه، وذلك 
ضماًنـــا وتعزيـــًزا لمكانـــة مجلـــس التعاون 
االستراتيجية وحماية وصوًنا لمكتسبات 

دوله وشعوبه، وتحصيًنا ودعًما القتصاده 
وأمنه، واالستعداد للتعامل مع التداعيات 
تحـــدي  أكبـــر  تمثـــل  والتـــي  االقتصاديـــة 
اســـتمرارها  والمتوقـــع  العالـــم  يواجـــه 

لسنوات قادمة لن نكون بمعزل عنها”.
وأضـــاف أن جائحـــة كورونـــا وأن فرضت 
تحديـــات كبيرة، إال أنها في الوقت نفســـه 
قـــد كشـــفت عـــن فـــرص جديـــدة ودوافع 
حقيقية لنا جميًعا لتعزيز العمل الخليجي 
المشـــترك وللدفـــع بـــه نحـــو آفـــاق أرحـــب 
ترتكـــز علـــى وضـــع التكامـــل االقتصـــادي 
كأولوية لمجلس التعاون بدًءا باســـتكمال 
مـــروًرا  الجمركـــي،  االتحـــاد  متطلبـــات 
باســـتكمال متطلبـــات الســـوق الخليجيـــة 
المشتركة وصواًل إلى الوحدة االقتصادية 
في العام 2025 كما ورد في قرارات القمم 

السابقة لمقام المجلس األعلى.
وقـــال األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية: إن مجلس التعاون اليوم 
وهو يخطو بثبات نحو العقد الخامس من 
عمـــره بفضل من هللا ثـــم بحكمة أصحاب 

المجلـــس،  دول  قـــادة  والســـمو  الجاللـــة 
ليغـــدو أكثـــر عزًمـــا علـــى تعزيـــز مســـيرته 
والحفـــاظ على أمنه الجماعي، واســـتمرار 
دوره كعامـــل اســـتقرار وتـــوازن وصـــوت 
للحكمـــة، يعمل لمواجهـــة التحديات وفي 
ومســـؤولية  بأمـــل  ينظـــر  الوقـــت  نفـــس 
وتكاتف لبناء المســـتقبل وفًقا لتوجيهات 
وحكمـــة أصحـــاب الجاللـــة والســـمو قادة 

دول المجلس.
الموضوعـــات  الخارجيـــة  وزراء  وبحـــث 
المدرجـــة على جـــدول أعمالهم، المرفوعة 
من اللجـــان الوزاريـــة المختصـــة واألمانة 
العامـــة، وما تـــم تنفيذه من قـــرارات مقام 
المجلـــس األعلى والمجلس الـــوزاري، وما 
تـــم إنجـــازه فـــي إطـــار تحقيـــق التكامـــل 
والتعـــاون فـــي مســـيرة العمـــل الخليجـــي 
المشـــترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة 
إلـــى المجلس األعلى للتوجيه بشـــأنها في 
القمـــة الحادية واألربعين للمجلس األعلى 

لمجلس التعاون.

المنامة - وزارة الخارجية

مرحلـة جديـدة لتعـزيـز الحـوار ورأب الصـدع الخليجـي
خليفـــة بـــن ســـلمان أحـــد قـــادة المجلـــس الراحليـــن ممـــن قدمـــوا أعمـــاًل جليلـــة لخيـــر أوطانهـــم
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البحرين: العودة 
للحدود البرية والبحرية 

المفتوحة وإتاحة 
مصادر الرزق للجميع

رفض التدخل في 
الشؤون الداخلية 

ومحاربة الدعم للكيانات 
الخارجة على القانون

األولوية الستكمال 
متطلبات االتحاد 

الجمركي وصوال للوحدة 
الخليجية في 2025

مواصلة جهود مكافحة 
اإلرهاب ومواجهة 

خطاب التحريض على 
الكراهية والعنف

إنهاء الصراعات اإلقليمية 
بالطرق السلمية ووفًقا 

للمواثيق الدولية وحسن 
الجوار

تحقيـــق  أن  بحرينيـــة  فعاليـــات  أكـــدت 
المـــرأة البحرينية لإلنجـــازات والنجاحات 
الوطنـــي  العمـــل  مجـــال  فـــي  المتميـــزة 
وخدمـــة مملكـــة البحريـــن وأبناء شـــعبها، 
جـــاء بفضل الدعم والرعايـــة لعاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، منوهين بـــأن االحتفـــاء باليوبيل 
النســـائية  الشـــرطة  لتأســـيس  الذهبـــي 
البحرينيـــة يؤكـــد تمـــرس وجـــدارة المرأة 
البحرينية وقدرتها على المشاركة الفعالة 
في الحفاظ على األمن وسالمة المجتمع.

وأكـــد النائـــب الســـابق عبدالرحمن راشـــد 
الـــذي  بومجيـــد أن التطويـــر والتحديـــث 
مملكـــة  فـــي  النســـائية  الشـــرطة  شـــهدته 
البحرين والتوســـع في األقســـام النسائية 
فـــي  ا  رئيســـيًّ عنصـــًرا  أصبحـــت  والتـــي 
بفضـــل رعايـــة  األمنيـــة جـــاء  المنظومـــة 
واهتمـــام مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ومـــا توليـــه الحكومة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومتابعة 
مســـتمرة من قبـــل وزير الداخلية الشـــيخ 
والتـــي  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
وتقـــدم  متميـــزة  خاللهـــا  مـــن  أصبحـــت 
خدمات أمنيـــة واجتماعية وخدمية على 

أعلى مستويات الكفاءة.

نموذج يحتذى

للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  وتقدمـــت 
وزارة  الطالبيـــة  واألنشـــطة  التربويـــة 
التربيـــة والتعليم شـــيخة يوســـف الجيب 
بكل الفخر واالعتزاز إلى القيادة الحكيمة 
ووزيـــر الداخلية بصـــادق التهاني وأطيب 
بمـــرور  االحتفـــاء  بمناســـبة  التبريـــكات 
الشـــرطة  تأســـيس  علـــى  عاًمـــا  خمســـين 

النســـائية البحرينية، مشيرًة إلى أن المرأة 
البحرينيـــة أكـــدت قدرتهـــا على ممارســـة 
العمل الشـــرطي باحترافية عالية ومهنية، 
مقّدمـــة صـــوًرا مـــن التفانـــي واإلخـــالص 
فـــي العمل الشـــرطي، ودورهـــا الفاعل في 
حفظ أمن الوطن وصون مكتسباته ونشر 
األمن واالستقرار في المجتمع، فأصبحت 
النمـــوذج الـــذي يحتـــذى بـــه فـــي تحفيـــز 
الفتيـــات البحرينيـــات لاللتحـــاق بالســـلك 
البحرينيـــة  المـــرأة  إن  حيـــث  العســـكري، 
قطعـــت مراحـــل متقدمـــة ومتميـــزة فـــي 
مســـيرتها، وكانت وال زالت شـــريًكا رئيًسا 

في منظومة اإلنجاز األمني الوطني.
وأضافت الجيب بأنه الننسى الدور الرائد 
قرينـــة العاهـــل رئيســـة المجلـــس االعلـــى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تمكين 
المرأة البحرينية، وحفظ حقوقها، وصون 
وتبوئهـــا  تقدمهـــا  إلـــى  وصـــوالً  كرامتهـــا 
المناصـــب العليـــا فـــي مجـــاالت عـــدة في 

الوطن الغالي.

نقطة اعتزاز

ورفعـــت القاضيـــة منـــى الكـــواري )عضـــو 
المحكمة الدستورية( أسمى آيات التهاني 
والتبريكات بمناســـبة االحتفـــال باليوبيل 
الذهبي لمقام لجاللة عاهل البالد، وســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء، وســـمو قرينة 
عاهـــل البالد، وأشـــارت إلـــى أن االحتفال 

بمـــرور 50 عاًمـــا علـــى تأســـيس الشـــرطة 
النســـائية يعـــد نقطـــة فخر واعتـــزاز. وكل 
مملكـــة  فـــي  الشـــرطة  ألعضـــاء  الشـــكر 
البحريـــن لمـــا يقدمونـــه مـــن أمـــن وأمـــان 
واستقرار للوطن وتوفير األمن للمواطنين 
والمقيميـــن، وممـــا ال شـــك فيـــه أن المرأة 
البحرينيـــة لم تكن لتبلغ هـــذه المنزلة لوال 
الرعايـــة الكريمـــة من ســـمو قرينـــة عاهل 
البـــالد، التـــي لـــم تدخر وســـًعا فـــي تذليل 
الصعاب أمام المـــرأة البحرينية في جميع 
القطاعـــات حتى بلغت هـــذه الدرجة التي 
صـــارت مبعـــث فخـــر للبحرين فـــي جميع 
المحافل الدولية، مع تمنياتي لهم بالمزيد 

من االزدهار وكل عام وهن بخير.

حاضرة ومنجزة

بـــوزارة  االتصـــال  إدارة  مديـــرة  وعبـــرت 
عـــن  الســـيد  أروى  الســـفيرة  الخارجيـــة 
فخرهـــا برؤية المـــرأة البحرينيـــة حاضرة 
وفاعلـــة ومنجزة فـــي كل المجاالت وهذا 
ليـــس غريًبا علـــى مملكة البحريـــن بقيادة 
الســـمو  وصاحـــب  البـــالد،  عاهـــل  جاللـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء، وما 
للمجلس األعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة 
جاللة الملك من دور كبير في تعزيز مكانة 
المـــرأة البحرينية فـــي الداخـــل والخارج، 
وأكد أن احتفالنا هذا العام بمرور 50 عاًما 
على تأسيس الشرطة النسائية البحرينية 
كجـــزء مـــن إنجازاتنا الكبيـــرة التي أكدت 

على دور المرأة البحرينية كشريك رئيسي 
للرجـــل بالدفع بعجلـــة التنمية والنماء في 

مملكتنا.

فخورون بدورها

وقالـــت أســـمهان معـــروف وهـــي رئيـــس 
بـــوزارة  اإلداريـــة  والمعلومـــات  المتابعـــة 
التربية والتعليم أنه ال يسعنا نحن النساء 
البحرينيات بشـــكل عام ومنتســـبي وزارة 
التربيـــة والتعليم بشـــكل خـــاص في هذه 
المناســـبة ســـوى أن نكون فخورين بالدور 
الكبير الذي قدمته ومازالت تقدمه المرأة 
البحرينيـــة فـــي جميـــع المياديـــن المهنيـــة 
والذي برز بالدعم واإليمان الكبير بقدرات 
المرأة ودورهـــا المحوري في المجتمع من 
لدن جاللة الملك والذي شكل للمرأة دافًعا 

كبيًرا لمزيد من البذل والعطاء.

مكانة مرموقة

 من جهتها، أشـــادت آمنـــة الرميحي وهي 
مديـــر إدارة العالقـــات الدوليـــة واإلعـــالم 
بمضاميـــن  للبيئـــة  األعلـــى  بالمجلـــس 
الخطـــاب الســـامي لجاللـــة عاهـــل البـــالد 
الذهبـــي  باليوبيـــل  االحتفـــال  بمناســـبة 
للشرطة النســـائية البحرينية الذي يعكس 
للمـــرأة  يوليـــه  الـــذي  الكبيـــر  االهتمـــام 
البحرينيـــة، وقالـــت إن المـــرأة البحرينيـــة 
أثبتـــت طوال العقود الماضيـــة أنها ركيزة 
أساســـية فـــي دفع عجلـــة التقـــدم والنماء 

ال  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  واالزدهـــار 
ســـيما فـــي المجـــاالت األمنيـــة المتنوعـــة 
التـــي كانت المـــرأة البحرينية شـــريًكا في 
تقدمهـــا ونمائهـــا، حيـــث تقلدت الشـــرطة 
النسائية مكانة مرموقة في السلك األمني 
وأصبحـــت محـــل فخر مـــن خـــالل دورها 
الهـــام الذي شـــغلته بكل مهنيـــة واحتراف 

مسطرة قصص نجاح مشرفة.
وعبـــرت الرميحـــي عـــن خالـــص تهانيهـــا 
الداخليـــة  وزارة  منتســـبات  لجميـــع 
والشرطة النسائية بمناسبة مرور 50 عاًما 
على تأســـيس الشـــرطة النســـائية متمنية 
التقـــدم  مـــن  المزيـــد  النســـائية  للشـــرطة 

والنجاح.

تميز وتألق

 إلـــى ذلـــك، قالـــت اإلعالميـــة إيمـــان نـــور، 
عندمـــا تكون المرأة في البحرين محفوفة 
مملكـــة  فـــي  ســـلطة  أعلـــى  مـــن  بأهميـــة 
البحريـــن فال بد أن يكـــون التميز والريادة 
هـــو مـــا يميزهـــا ّعـــن نظيراتها فـــي الدول 
األخـــرى وعن ســـواها في كافـــة المجاالت 
بمـــا في ذلـــك مجـــال األمن، ففـــي خطاب 
جاللـــة الملـــك أكـــد أن الشـــرطة النســـائية 
ا  كانت نواة فكرة وأصبحت مكّوًنا أساسيًّ
فـــي العملية األمنية من خالل اســـتنهاض 
الهمـــم وتســـخير اإلمكانيـــات، مـــن أجـــل 
إنجـــاح الفكـــرة واســـتقطاب النُّخبـــة مـــن 
فتيات الوطن بالعمل الشرطي، في سبيل 

المســـاهمة الفاعلـــة في حفـــظ أمن الوطن 
والمواطـــن وصـــون مكتســـباته، فجـــاءت 
كلماته لتترجم التميز والتألق الجلّي الذي 
حظيـــت بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن خالل 
التعليم الممتاز وبرامج التمكين المتطورة 
والذي ميزها ليس على المستوى االقليمي 
بل على المســـتوى العالمـــي أيضًا، فتبوأت 
أعلى المناصب ّعن جدارة واستحقاق في 
مجـــال األمـــن مثلمـــا تميزت فـــي مجاالت 

أخرى.

تتويج للتمكين

االحتفـــال  أن  الحـــواج  عبـــدهللا  وأكـــد 
النســـائية  للشـــرطة  الذهبـــي  باليوبيـــل 
لمملكة البحرين ما هو اال تتويج لمشروع 
تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة التـــي أعطتـــه 
ســـمو قرينة العاهل كامـــل الزخم من أجل 
تمكين المرأة وإشـــراكها في جميع مناحي 
الحياة السياســـية والعامة، فتقلدت أعلى 
المناصـــب بأعلـــى مســـتوى مـــن الكفـــاءة 
والعطـــاء، حيـــث يأتـــي تكريمهـــا في هذه 
األيـــام المباركة التي تعيشـــها بالدنا وهي 
تشـــارك فـــي بنـــاء المجتمـــع بقـــوة اإلرادة 
وعزيمـــة اإليقاع الســـريع لمفردات الوطن 
فـــي ظـــل حكومـــة رشـــيدة يقودها ســـمو 
ولي العهد رئيس الوزراء من أجل ان يعم 
األمن واألمان والنمـــاء واالزدهار مختلف 
الجميلـــة  مملكتنـــا  فـــي  الحيـــاة  مناحـــي 

البحرين، وكل عام وبالدنا اروع وأجمل.

ــل الـــشـــرطـــي ــمـ ــعـ ــي فــــي الـ ــانـ ــفـ ــتـ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ســــّطــــرت صــــــــوًرا مــــن الـ

فعاليات وطنية: اإلنجازات المكتسبة نتاج دعم جاللة الملك

أروى السيدمنى الكواري شيخة يوسف الجيب آمنة الرميحيأسمهان معروفعبدالله الحواج إيمان نور عبدالرحمن بومجيد
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المنامة - جمعية المصارف

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي 
برنامجــا تدريبــا ألعضائها من المؤسســات المالية والمصرفية؛ بهدف 
تعزيــز معارفهــم بأهميــة التوجــه أكثر نحو ما بات يســمى بـ “القروض 
الخضراء”، وهي القروض الموجهة للمشروعات التي تراعي الحفاظ 

على البيئة ودعم االقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. 

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للجمعية، 
البرنامـــج  هـــذا  إن  القاســـم:  وحيـــد 
يأتـــي في إطار حرص الجمعية على 
مواكبة سياســـة الدولة في قطاعات 
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة 
وتشجيع اســـتخدام الطاقة النظيفة 
للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية 
رؤيـــة  مـــع  المتوافقـــة  المســـتدامة 
البحرين االقتصادية 2030، مشـــيدا 
فـــي هـــذا اإلطـــار بحـــرص مصـــرف 
توجيـــه  علـــى  المركـــزي  البحريـــن 
المؤسسات المالية والمصرفية نحو 
دعـــم مشـــاريع التنميـــة المســـتدامة 

بكافة أبعادها. 
وجـــرى تنظيـــم البرنامـــج مـــن قبـــل 
األمـــم  برنامـــج  تمويـــل  “مبـــادرة 
المتحـــدة للبيئة” بالتعـــاون مع لجنة 

والمســـؤولية  المســـتدامة  “التنميـــة 
االجتماعيـــة” فـــي جمعيـــة مصارف 
إبراهيـــم،  علـــي  برئاســـة  البحريـــن 
مـــن  عـــدد  البرنامـــج  فـــي  وحاضـــر 
الخبراء المستقلين المؤهلين تأهيال 
عاليا والممارســـين المخضرمين من 
المؤسســـات األعضـــاء فـــي برنامـــج 
األمـــم المتحـــدة للبيئـــة، وجـــرى في 

نهايتها منح شهادات للمشاركين. 
وأوضـــح إبراهيـــم أنـــه تـــم تطويـــر 
تحليـــل  علـــى  التدريـــب  برنامـــج 
واالجتماعيـــة  البيئيـــة  المخاطـــر 
فـــي  اإلقـــراض  ممارســـي  لتزويـــد 
جميع أنحاء العالم بمجموعة شاملة 
مـــن التدريبـــات حول كيفية إنشـــاء 
وتنفيـــذ فعـــال لنظـــم إدارة المخاطر 
البيئية واالجتماعية داخل بنوكهم.

“المصارف” تحث على “القروض الخضراء”

تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية.. وتحّذر السجالت المخالفة

المــال االســتراتيجي الطويــل األجــل الشــراكة توفــر رأس 

“الصناعة” تطلق حملة مكافحة التسّتر التجاري

“إنفستكورب” البحرينية تستثمر في “سنتر لين بارتنرز” األميركية

والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أعلنـــت 
بالتعـــاون مـــع غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين عن 
إطالق الحملة الوطنية المشـــتركة لمكافحة التستر 
التجاري، وذلك تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية 
برئاســـة ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
لتعزيـــز بيئـــة تنافســـية عادلـــة ُتحاكي رؤيـــة 2030 
االقتصاديـــة، وذلـــك مـــن خـــالل ابتـــكار ُمبـــادرات 
ومشـــاريع متعددة وبهـــدف زيادة الفـــرص النوعية 

للمواطنين. 
ومن هذا المنطلق، شددت الوزارة على ضرورة عدم 
التســـتر علـــى أصحاب الســـجالت المؤجـــرة، والتي 
يتم مـــن خاللها تمكين غير البحريني من ممارســـة 
نشـــاط تجاري محظور عليه قانوًنا، مثل اســـتعماله 
يحظـــى  مـــن  )أو  للبحرينـــي  الشـــخصية  للبيانـــات 
بمعاملتـــه( أو لترخيصه أو لســـجله التجاري أو غير 

ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر، والتي تأتي 
من خالل بيع أو تأجير المحل التجاري بالباطن من 
دون أن يشـــمل عقـــد البيـــع أو عقد اإليجـــار المحل 
التجاري الصادر له الســـجل، مؤكدة أن القيام بمثل 
هذه الممارسات غير القانونية يحتم إيقاع عقوبات 
بحق مرتكبيها اســـتناًدا لقانـــون مملكة البحرين، إذ 
إن الدولـــة منحـــت حق ممارســـة النشـــاط التجاري 
للتاجر بصفته الشخصية، ال ليمنح هذا الحق لغيره 
مـــع أهمية إدراك حجم الضرر االقتصادي من خالل 

هذه الممارسات الضارة. 
الحمـــالت  تكثيـــف  بصـــدد  أنهـــا  الـــوزارة  وأكـــدت 
الرقابيـــة على أصحاب الســـجالت، وذلك من خالل 
أجهزتهـــا الرقابية وبالتعـــاون مع الجهـــات المعنية، 
وذلـــك التخـــاذ اإلجراءات اإلدارية في هذا الشـــأن، 
كإجـــراء غلـــق المحـــل إدارًيـــا إلـــى حيـــن تصحيـــح 
الوضـــع القانونـــي للقيد في الســـجل التجاري، وفي 
حالـــة اســـتمرار المخالفـــة فـــإن القانـــون قـــد حـــدد 

العقوبـــة بالحبـــس لمدة ال تزيد عن ســـنة وبالغرامة 
التـــي ال تتجـــاوز 1000 دينـــار بحرينـــي أو إحداهما 
إضافة إلى الحكم بمحو القيد من الســـجل التجاري 
“الشطب” وإغالق المحل التجاري الذي وقعت فيه 

المخالفة. 
و نوهـــت الوزارة إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع 
األطراف وعلى وجه الخصوص التجار البحرينيين 
للحد من هذه الممارسات الضارة باالقتصاد الوطني 
وسمعته بشكل عام لما له من تداعيات سلبية تؤثر 
على نمِوه، إذ يعتبر التســـتر التجاري اســـتثماًرا غير 
عادل يزاحم االســـتثمار المشروع، كما ويخل أيًضا 
بميزان المنافســـة المشـــروعة والعادلة بيـــن التجار 
ويؤثر على الخدمات، ما ينعكس سلًبا على جودتها 
بســـبب وجـــود عالقـــة ُمبهمة بيـــن أطـــراف العملية 
التجارية، والتي تجمع التاجر والمســـتهلك والمزود 
والموزع، ُمهيبة بالجميع العمل مًعا من أجل إنجاح 

هذه الحملة.

أعلنـــت شـــركة إنفســـتكورب، الُمدرجة 
فـــي بورصة البحريـــن، عن دخولها في 
شـــراكة استثمارية مع شركة سنتر لين 
بارتنـــرز التي تركز على االســـتثمار في 
الشـــركات الخاصة واالئتمـــان الخاص 
في السوق المتوسطة في قارة أميركا 
الشـــمالية. ووفًقا لبيان صحافي صادر 
عن مؤسسة إنفتسكورب أمس األحد، 

فإنه لم يتم كشف قيمة الصفقة.
ليـــن  ســـنتر  لشـــركة  الشـــراكة  وتوفـــر 
االســـتراتيجي  المـــال  رأس  بارتنـــرز 
الطويل األجل لمواصلة استراتيجيتها 
الديـــون  فـــي  لالســـتثمار  الناجحـــة 
واألســـهم العائدة لشـــركات متوســـطة 

في أميركا الشمالية.

ســـتكون  االتفـــاق  وبموجـــب 
“إنفستكورب” شـــريًكا غير فاعل وغير 
مصـــوت، ولـــن تحصـــل تغييـــرات فـــي 
فريق سنتر لين بارتنرز واستراتيجيتها 
أو  االســـتثمار  لعمليـــة  وتنفيذهـــا 

العمليات اليومية المتصلة بالشراكة.
وُتخطـــط شـــركة ســـنتر ليـــن بارتنـــرز 
لالســـتفادة من عائدات الصفقة لزيادة 
االئتمـــان  منصـــة  وتعزيـــز  االســـتثمار 
إذ  الخاصـــة،  والفـــرص  بهـــا  الخاصـــة 

شـــهدت أداء قوًيـــا و تواصـــل التركيـــز 
على تقديم الحلول.

العالقـــات  قطـــاع  رئيـــس  وأوضـــح 
المؤسسية لدى مؤسسة “إنفستكورب” 
بمنطقـــة الخليـــج، لـــؤي العريض “نحن 
نتطلـــع إلـــى دعم الشـــركة التـــي نعتقد 
أنهـــا في وضـــع جيد لمواصلـــة تحقيق 

العوائد للمستثمرين”.
الو  وكيـــن  مورغـــان،  كويـــن  وقـــال 
والمديريـــن  المشـــاركان  المؤسســـان 
التنفيذيين لشـــركة ســـنتر ليـــن بارتنرز 
فـــي  ســـتجعلنا  الصفقـــة  أن  “نعتقـــد 
وضـــع يتيـــح لنـــا تقديم خدمـــة أفضل 
لمستثمرينا من خالل زيادة االستثمار 
تطويـــر  نواصـــل  فيمـــا  شـــركتنا  فـــي 

استراتيجياتنا الحالية”.

المنامة - الصناعة والتجارة

المنامة - شركة إنفستكورب

المنامة - بورصة البحرين

تداول 2.5 مليون 
سهم بـ 284.9 

ألف دينار

تداول المستثمرون في بورصة البحرين، 
قدرها  إجمالية  بقيمة  سهم،  مليون   2.47
284.98 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 
55 صفقة، إذ ركز المستثمرون تعامالتهم 
التجارية والتي  البنوك  على أسهم قطاع 
بلغت قيـمة أسهمه المتداولة 108.03 ألف 
القيمة  من   %  37.91 نسبته  ما  أي  دينار 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 658.23 
ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 16 صفقة.
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المنامة - جمعية االنترنت

صنَّفـــت جمعيـــة االنترنت الدوليـــة مملكة 
البحريـــن كواحدة من بين أفضل 19 دولة 
علـــى مســـتوى العالـــم في مجـــال خدمات 
االنترنـــت، وذلـــك بنـــاء علـــى نشـــاط فرع 
الجمعيـــة فـــي البحريـــن، واعتمـــادا علـــى 
ســـرعة “نمو االنترنت” في المملكة خاصة 
وموثوقيـــة واســـتدامة شـــبكة االنترنـــت 
حفـــظ  متطلبـــات  تلبيـــة  علـــى  وقدرتهـــا 
المتطلبـــات  وتلبيـــة  وتبادلهـــا،  البيانـــات 
المســـتجدة التي فرضتها جائحة كوفيد - 
19 مثل العمل والدراسة عن بعد والتجارة 

اإللكترونية وغيرها.
كمـــا حصـــل فـــرع البحريـــن فـــي جمعيـــة 
االنترنـــت الدوليـــة على تقييـــم “ميغا ِبت” 
الـــذي يضمـــن تميزه من بين تســـعة عشـــر 
العالـــم،  حـــول  منتشـــرة  للجمعيـــة  فرعـــا 

أنشـــطته  فـــي  التوســـع  لـــه  يتيـــح  وهـــذا 
وإبـــراز تقدم مملكـــة البحرين في مختلف 
مجـــاالت صناعة المعلومـــات واالتصاالت 
والخدمـــات  الرقميـــة  والمنتجـــات 
اإللكترونيـــة، مدعوما في عمله ونشـــاطه 
هذا من جمعية البحرين لشـــركات التقنية 

“ِبِتك”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة اإلنترنـــت العالمية، 
فرع البحرين أحمد الحجيري: إن التقييم 

العالمـــي المتقـــدم الـــذي حصـــل عليه فرع 
الجمعية في مملكة البحرين يعكس تطور 
صناعـــة االنترنـــت فـــي البحريـــن عمومـــا 
بفضل جهود الحكومـــة الموقرة والهيئات 
المعنية في وزارة المواصالت واالتصاالت 
وهيئـــة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
وغيرها، مؤكدا الحرص على استثمار هذا 
التقييـــم المرتفـــع مـــن أجل المضـــي قدما 
فـــي تحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في 

زيـــادة وتعزيـــز وتطويـــر اإلنترنـــت كبنية 
تحتية كتقنية عالمية ومورد إلثراء حياة 

الناس وقوة نافعة في المجتمع.
وأضـــاف الحجيري فـــي تصريح لـــه بهذه 
الرائـــدة  العالميـــة  الســـمعة  أن  المناســـبة 
لقطـــاع االنترنت فـــي البحرين من شـــأنها 
تســـليط المزيـــد مـــن الضوء علـــى الفرص 
الناشئة عن هذا القطاع الذي أصبح مكوًنا 
رئيًسا للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها 

االصطناعـــي  الـــذكاء  مثـــل  األساســـية، 
وإنترنت األشـــياء وغيرها، إضافة إلى أن 
قطـــاع االنترنت أصبح عامال حاســـما في 
تطـــور باقـــي القطاعـــات األخرى بمـــا فيها 
التعليـــم والصحـــة والصناعـــة والســـياحة 

والنقل وغيرها.
يشـــار إلـــى أن جمعيـــة اإلنترنـــت الدوليـــة 
هـــي منظمـــة دوليـــة غير ربحية تأسســـت 
العام 1992 تقوم بتوجيه ما يتعلق بوضع 

معايير وسياســـات اإلنترنت على مستوى 
العالـــم، وذلـــك وفقـــا لمهمتهـــا فـــي تطـــور 
واستخدام اإلنترنت من أجل مصلحة كل 
الناس على وجـــه األرض، وتمتلك جمعية 
اإلنترنـــت مكاتـــب بالقـــرب من واشـــنطن، 
عضويـــة  قاعـــدة  وللجمعيـــة  وجنيـــف، 
تضـــم ما يزيد عـــن 130 منظمة وأكثر من 
55.000 عضويـــة فرديـــة، وأكثـــر مـــن 90 

فرعا حول العالم.

اعتماًدا على سرعتها وموثوقية واستدامة الشبكة

البحـريـن ضمـن أفضـل 19 دولـة بخـدمـات االنتـرنـت

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية في شهر نوفمبر الماضي، نحو 
234 مناقصــة ومزايــدة لمختلــف الــوزارات والهيئــات والمؤسســات والشــركات 
الحكوميــة. وبلــغ إجمالــي المناقصــات والمزايدات التي تم ترســيتها في الشــهر 

الماضي نحو 222 مليون دينار.

وقـــد حظيت شـــركة “تطويـــر” للبترول 
بأكثـــر مـــن نصـــف مجمـــوع الترســـيات 
للشهر الماضي وذلك بقيمة 137 مليون 

دينار لعدد 23 مناقصة ومزايدة.
“تطويـــر”  مناقصـــات  بيـــن  مـــن  وكان   
وهـــي  إرســـاؤها  تـــم  مناقصـــة  أكبـــر 
خدمـــات التكســـير والتدفـــق واالختبار 
والتـــي فازت بها ثالث شـــركات عالمية 
بمجمـــوع عطـــاءات بلـــغ 95.7 مليـــون 
دينار، حيث حظيت شركة “هالبيرتون” 
بأكبـــر ترســـية الشـــهر الماضـــي ضمـــن 

المناقصـــة األخيـــرة وذلك بمبلـــغ 79.9 
مليون دينار.

ومـــن بين مناقصات “تطويـــر” مناقصة 
اتفاقيـــة شـــراء لمدة 5 ســـنوات لتوريد 
األجهـــزة الالســـلكية بقيمـــة 7.7 مليون 
دينـــار وتمديـــد شـــبكات الجهـــد العالي 
فولـــت  كيلـــو  و33  فولـــت  كيلـــو   11
بقيمـــة 5 ماليين دينـــار وتوريد حمض 
الهيدروكلوريك بنحو 4.7 مليون دينار.

أما شـــركة طيران الخليج فقد حظيت 
بـ 19 ترسية بقيمة 16.9 مليون دينار.

مجلـــس  شـــطب  تغييـــري  أمـــر  وفـــي 
التنميـــة االقتصادية 10.2 مليون دينار 
مـــن رعايـــة الفعاليـــات لعـــام 2020 إلى 
2022 ويبـــدو أن ذلـــك بســـبب جائحـــة 
كوفيـــد – 19 والتـــي تـــم خاللهـــا إلغـــاء 
الكثيـــر من الفعاليـــات وذلك ضمن عقد 
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.VENTURE
أما وزارة اإلســـكان فلـــم تحظ إال بنحو 
1.8 مليـــون دينـــار مـــن بينهـــا عطاءات 

لتشـــييد وحدات إســـكانية فـــي كل من 
قاللي ووادي السيل.

ترســـية   49 األشـــغال  لـــوزارة  وأرســـيت 
بقيمة 5.7 مليون دينار، من بينها مناقصة 
حديقة محمد بن فارس - المرحلة االولى، 

ومناقصة تطوير عين الحنينية - المرحلة 
االولـــى. ونالـــت وزارة الصحة 11 ترســـية 

لشهر نوفمبر بقيمة 11.2 مليون دينار.
أمـــا شـــركة نفـــط البحريـــن فقـــد نالت 12 
10 مالييـــن دينـــار،  ترســـية بقيمـــة تبلـــغ 

فـــي حين حظيت هيئـــة الكهربـــاء والماء 
تبلـــغ  بقيمـــة إجماليـــة  22 ترســـية  بعـــدد 
19.6 مليـــون دينـــار، كذلـــك أرســـي لهيئـــة 
مـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 

مجموعه 1.2 مليون دينار.
ونالـــت وزارة الداخلية 4 ترســـيات بقيمة 
600 ألـــف دينـــار لتجديـــد العقـــد الزمنـــي 
ألعمـــال صيانـــة المباني لعامـــي 2018 – 

.2020
أما شركة مطار البحرين فقد أرسي من 
أجلها 5 عطاءات بقيمة 543 ألف دينار، 
كان من بينها االستعانة بجهة خارجية 
لتشغيل مركز اتصال استعالمات مطار 
البحريـــن الدولـــي والصـــوت االعالنـــي 
لتوريـــد  وتعاقـــد  المســـافرين  بمبنـــي 
لمبنـــى  الحمايـــة  كاميـــرات  وتركيـــب 

المسافرين الجديد لمطار البحرين.

ترسيات المناقصات الحكومية في نوفمبر

البحرين تحرز تقييما متقدما في تصنيف “االنترنت”أحمد الحجيري

فرع البحرين بـ 
“االنترنت الدولية” 
حصل على تقييم 

“ميغا ِبت”

قطاع االنترنت 
أصبح عامال 
حاسما في 

التطور

 علي الفردان

222
مليون دينار

أكثر من نصفها 
لشركة “تطوير” 

للبترول



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

38344464

التاريخ:15 /ديسمبر/2020
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
 ) CR2020- 174793 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:  حسين عبدعلي ابراهيم  جعفر ابوادريس

االسم التجاري الحالي:  ٔابوادريس ميديا 
االســـــم التجـــاري المطلوب :  سايبر كالود لحلول الوسائط

 
رقم القيد: 1-137093 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

 ) CR2020- 179985 ( طلب رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:  فاطمه ناصر احمد ناصر

االسم التجاري الحالي:  حضانة ٔارض الصغار 
االســـــم التجـــاري الجديد :  حضانة جنى

 
رقم القيد:1- 115182

ٕادارة التسجيل
بشٔان تغيير االسم التجاري

لشركة جي ٔاس للتوظيف وتخليص المعامالت الحكومية ذ . م .م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قــد تقــدم ٕاليها 
الســيد / محمــد حســين محمــد حســين نظــام، مالــك شــركة جــي ٔاس للتوظيــف 
وتخليص المعامالت الحكومية ذ . م .م، المسجلة بموجب القيد رقم 1-136009، 

طالبًا تغيير االسم التجاري من:
شركة جي ٔاس للتوظيف وتخليص المعامالت الحكومية ذ . م .م

 GS EMPLOYMENT AND CLEARANCE OF GOVERNMENT
TRANSACTIONS CO. W.L.L

الى: شركة جي اس لتخليص المعامالت الحكومية ذ.م.م
GS CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS .CO W.L.L

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  ٕادارة التسجيل     
إعالن بحل وتصفية شركة 

شركة ساحل الشمال الدولية للسمسرة ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 106024

بناء على قرار الشــريك في شــركة ســاحل الشمال الدولية للسمســرة ذ.م.م ، المسجلة بموجب 
القيد رقم 106024 بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيدة / فاطنة لمسيح مصفيا للشركة.
 بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنــص المادة 335 
من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 عنوان المصفي: 

فاطنة لمسيح 
35323037 +973

bruce_321@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ٕادارة التسجيل     

إعالن بشأن تحويل مؤسسة فردية
 إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنــه قد تقدمت 
إليهــا المالكــة لـــ كوناكــت لتوظيــف المواهــب القــوى العاملة )مؤسســة فردية(، 
والمســجلة بموجب القيد رقم ٤٤٧٢٦-٧، طالبة تحويل المؤسســة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره ١٠٠٠ )ألــف( دينــار بحرينــي، 

لتصبح الشركةمملوكة لنفس المالكة.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة زوي جين زهاوا تريدينغ ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد  GUOZHU XIE  باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة زوي جيــن زهــاوا 
تريدينــغ ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيد رقم - 
134194 -، طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام . قانــون الشــركات التجاريــة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ : 2020/12/23
وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
    CR 2020-  174413   طلب رقم

تنازل  -  عن المحل التجاري

تقــدم  الينــا الســيدة / فاطمــة محمــد يوســف محمد ناصــر  بطلب تحويــل المحل 
التجاري إلى السيد /    محمد عادل محمد يوسف ناصر   

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

االسم التجاري :     ولد هارون للخياطة الرجالية
رقم القيد :   95506 – 3

التاريخ : 2020/12/24
وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
    CR 2020-  180634   طلب رقم

تنازل  -  عن المحل التجاري

تقــدم  الينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحــوم احمــد علــي زيــن الدين   بطلــب تحويل 
المحل التجاري إلى السيد / خالد احمد علي الدين    

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

االسم التجاري :  محالت هنادي           رقم القيد  : ١-4293
االسم التجاري :  احمد علي زين الدين          رقم القيد  : ٤-4293

االسم التجاري :   مطعم البسمه             رقم القيد  :  ٥-4293

االثنين 28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى األولى 1442 - العدد 4458 08



Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the can contact
  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 

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

 ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

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

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

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

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the can contact

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac

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

ALMOAYYED ALUMINIUM W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

SAKEENA SANDWICHES 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

HAFSA ELECTRICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39400253  or  rabiyas650@gmail.com 

GOHD BEACH FASHIONS 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39860606  or  hablagirl666@hotmail.com 

Alsoudan contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34089625  or  SAADALLLANA88@GMAIL.COM 

Shafiq Glass and Art Frames Centre 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
36511786  or  bahrainframes@gmail.com 

Seven Plus Restaurant 
has a vacancy for the can contact

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac
39411622  or  AM.KAM99@GMAIL.COM 

Downtown Rotana hotel B.S.C 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17110196  or  PATRICE.CONEE@ROTANA.COM 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contac

17224042  or  NINTHMARCH_ILU@YAHOO.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17550880  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

Maboon klong   cosmetic 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33058503  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

AAROM CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34477650  or  HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM 

HAKEEMA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39442011  or  MOHEDH@HOTMAIL.COM 

G . SABT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39619040  or  JA99SABT@HOTMAIL.COM 

MOHAMMAD KHALID TRADING EST 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

GREEN SHINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17775465  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

VITZ WORLD TRADING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34165153  or  HUSAINFAKHRI53@GMAIL.COM 

AL IZRA MOBILE 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

ALHARAM FIBER GLASS FACTORY S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17777678  or  Bh_3@hotmail..com 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Inspire advertising 
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac
17630226  or  INSPIREBH@GMAIL.COM 

OCEAN  DIVING AND  MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737939  or  OCENDIVING@BATALCO.COM.BH 

Toshiba Transmission & Distribution Systems Gulf S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17570387  or  PERIHAN@TOSHIBA-TD.AE 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company 
has a vacancy for the can contact

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17588796  or  CLARKE.MORTON-SHEPHERD@AECOM.COM 

APRIL BAKERY 
has a vacancy for the can contact

  PASTRY MAKER 
 suitably qualified applicants can contac
17778887  or  NKAIKSOW@GMAIL.COM 

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ALAWLAD SALON 
has a vacancy for the can contact

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

35997366  or  ALAWLADSALON@GMAIL.COM 

UN NADA REFRIGERATION AND AC REPAIRS 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39425056  or  nkalarad@gmail.com 

Sukoon Flowers 
has a vacancy for the can contact

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

17441880  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the can contact

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac
33334448  or  YAQOOBI@HOTMAIL.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

WADY Golden Nuts 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17591211  or  AMEEN.ALKAMEL@GMAIL.COM 

FAREEQ BIN AQOOL RESTURANT 
has a vacancy for the can contact

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac

17000342  or  MKHONJI@FANDBCREATIONS.COM 

RIDAN RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17695569  or  RAIDAN.RST@GMAIL.COM 

TRAFCO LOGISTICS CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

39633158  or  LAYLA@TRAFCO.COM 

PROFESSIONAL QUALITY TRADING EST 
has a vacancy for the can contact

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33610067  or  HMM252004@HOTMAIL.COM 

My constraction cleaning contracts wll 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

Box It Catering Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contac

39111313  or  info@boxitbh.com 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

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

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

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

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ALYAMAMA HOUSE FOR CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

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

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

Pastries on the fly 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17404071  or  account@mediastorebh.com 

Texas Chicken 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39933360  or  human.resources@binrajab.co 

Texas Chicken 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

39933360  or  HUMAN.RESOURCES@BINRAJAB.CO 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77002255  or  BU.ISA.HAQ@HOTMAIL.COM 

Al Sominar Decor Company W.l.l 
has a vacancy for the can contact

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17295532  or  SOMINAR@BATELCO.COM.BH 

Circut zoon contracting 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39664593  or  ALIMOHD33233@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

Zohoor Alreef Trading 
has a vacancy for the can contact

  CHIEF FINANCIAL PLANNING 
 suitably qualified applicants can contac

77380033  or  S.ALDAFIRI@ZOHOORALREEF.COM 

TOP CATERING SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(GRILLING) 
 suitably qualified applicants can contac

33652525  or  SALMAN@BAHRAINWAVES.COM 

Day And Night Market W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17210463  or  imaad_kk@yahoo.com 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

Best time building contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

Best time building contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

30000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM 

ROCHELE FASHIONS 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
39246644  or  SHERINSSD@YAHOO.COM 

ROCHELE SALE - TRADE OF FOOD & BEVERAGES 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
39246644  or  SHERINSSD@YAHOO.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the can contact

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

Joseph Gallagher Limited- foreign branch 
has a vacancy for the can contact

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17211188  or  LAYLAK.HAJI@JOSEPHGALLAGHER.CO.UK 

Arizona Homes real estate 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33217676  or  ALYASMEENLANDSCAP@GMAIL.COM 

Arizona Homes real estate 
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33217676  or  ALYASMEENLANDSCAP@GMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

FATTO 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

BAHRAIN  BRANCH  CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17270909  or  ZENONMANAMA@GMAIL.COM 

KHALIL IBRAHIM H GHULAM 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33483028  or  ABIDMEMON26.@GMAIL.COM 

KHALIL IBRAHIM GHULAM 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33483028  or  ABIDMEMON26@GMAIL.COM 

HASAN SAYED ALI SAEED ALAWI 
has a vacancy for the can contact

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

39216575  or  HASANALAWI86@HOTMAIL.COM 

HASAN SAYED ALI SAEED ALAWI 
has a vacancy for the can contact

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

39216575  or  HASANALAWI86@HOTMAIL.COM 

HASAN SAYED ALI SAEED ALAWI 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39216575  or  HASANALAWI86@HOTMAIL.COM 

HASAN SAYED ALI SAEED ALAWI 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39216575  or  HASANALAWI86@HOTMAIL.COM 

Power horse welding workshop 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33025366  or  POWERHORSE570@GMAIL.COM 

SUN CHAISER DECORATIONS EST 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36428158  or  USMANBAH887@GMAIL.COM 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

ROMA ROSE TRADING  & CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM 

ROMA ROSE TRADING  & CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM 

SAR  GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17792112  or  SARGATECONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Acacia Palace contracting 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

34569085  or  acaciapalace97@gmail.com 

METRO TOWER CONTRACTING company partnership owned by hasan abdu 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

77140192  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

Eazy Financial Services B.S.C. (C) 
has a vacancy for the can contact

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17000191  or  layal.ebrahim@eazy.bh 

Bahrain Swedish Art wood Production W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17715992  or  hicpak@gmail.com 

ALFALTA CAFTIRIA 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33366561  or  MHALFARAJ@SIO.GOV.BH 

Al Mustafa Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33610208  or  SHAUKAT.BAHRAIN@GMAIL.COM 

M by Mirai Restaurant W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39659666  or  SHARIFALSAMAHIJI22@GMAIL.COM 

SUBASCO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SECRETARY (BOARD OF DIRECTORS) 
 suitably qualified applicants can contac
17001096  or  SUHAIL@SUBASCO.COM 

TASHAEER GATE COLD STORE 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

Arc Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17001562  or  MHASSAN@ARCENERGY-KSA.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

BDC CLEANING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

32228108  or  mona.alnokhedha@bas.com.bh 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the can contact
  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 

 suitably qualified applicants can contac
17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Miss Yao W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

38260716  or  511897179@qq.com 

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMPANY_PARTNERSHIP 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39550042  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM 

SHAFQAT FOR SELLING OF MACHINERY EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIA 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33102396     

Haus For Food and Beverages Services W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17663262  or  finance@hausphilosophy.com

FEDORA air conditioning Co WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Pine Tree Car Wash and Polishing 
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39896062  or  CARWASHPINETREE@GMAIL.COM 

Arc Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17001562  or  MHASSAN@ARCENERGY-KSA.COM 

RELAX HOME CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

77017568  or  ABDULLAH.H.820@GMAIL.COM 

REHANA UPHOLSTERY CO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33090891  or  TASSWARHUSINHUSSIN@GMAIL.COM 

BACK BONe MEDICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MECHANICAL MEDICAL EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

17297878  or  info@backbonebahain.com.bh 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

PaPa Kanafa S.P.C Owned by Husain Abduredha Karashi 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39448689 

ALSAFA TOWER Contracting Co W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35479727  or  mc4cont@gmail.com

I world connect 
has a vacancy for the can contact

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Bu saad cold store 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33774455  or  ALZUBARI123456@GMAIL.COM 

Le Studio Salon and Spa 
has a vacancy for the can contact

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

38012345  or  EBRAHIM.ALMADANI@GMAIL.COM 

Jabbok Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17281005  or  DANIELRAJ.A@JABBOKWLL.COM 

Elysees cafe w l l 
has a vacancy for the can contact

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac
17229570  or  SC7.GROUP@GMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the can contact

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

Fida Al Zaina Sweets 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

J R MAINTENANCE S.P.C OWNED BY BOTA CONSTRICTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33636824  or  MA8916634@GMAIL.COM 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contac

34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

H L B BOUTIQUE 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34168877  or  SAMEER101SAM@GMAIL.COM 

AL FAJAR GLASS & MIRRORS W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35012348  or  ALFAJARGLASS@GMAIL.COM 

MK Food Delivery Company W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(MOTOR VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

66661001  or  WWW.MK3902@GMAIL.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

GOLDEN DROP CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39466277  or  ABDULLA.ALHIDDI55@GMAIL.COM 

SPECTRUM Other business support service activities WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33422370  or  ABOOBAKRAHMAD56@GMAIL.COM 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

EASTERN INTERNATIONAL CONTRACTING  CO  WLL 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contac
34085745  or  jayan@hamcoarabia.com 

ALJIDAN COMMUNICATIONS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39989793  or  TAR3Q@LIVE.COM 

FAITHFULL AUTO MECHANICAL WORKSHOP WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34339786  or  TOCHAGREWAL@GMAIL.COM 

FRONT LINE MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33387118  or  ALSAOON.EST@GMAIL.COM 

KNOOZ LADIES SALON 
has a vacancy for the can contact

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

17644383  or  KONOOZBEAUTYLOUNGE@GMAIL.COM 

BOOYA PROPERTIES & BUSINESS SERVICE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17002132  or  JITHINRAHMAN@GMAIL.COM 

YAQOOB AHMADI FOR PHONES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33789543  or  AHMADIPROPERTIES@OUTLOOK.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Delicious Food Restaurant 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39699376  or  AAFATTAH2@GMAIL.COM 

Bab al Burj decor and maintenance S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345062  or  BALJINDERGULF1981@GMAIL.COM 

ALMOAYYED COMMERCIAL SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17700777  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALNASSIR FOR HIRING BILDING EQUPMENT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17611686  or  nhbeahmed@yahoo.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

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

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

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

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

Honey well contracting 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

AL KHAYAM MECHANICAL CONTRACTING EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17230808  or  hussain@awalinternational.com 

CRICKETERS RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

38921008  or  STARPRAKASH2012@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

SABRO METALS CO. WLL 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

38885801  or  MARTINKATTAKAYAM@YAHOO.COM 

IMRAN ELECTRONIC S.P.C Owned by MUHAMMAD IMRAN 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33043618  or  IMRAN.SAHER2@GMAIL.COM 

AYSHA ABDULMAJEED CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33089058  or  AYSHAABDULLMAJEED@GMAIL.COM 

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33668682  or  FALAH27@OUTLOOK.COM 

FRASCATI Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17600677  or  ADEL@FRASCATI.CO 

AL HAJAR Advertising CO S.P.C Owned by REDA MOHAMED 
has a vacancy for the can contact

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
33700705  or  REDA7GR@GMAIL.COM 

Bin Sultana Fashion Design S.P.C Owned by SAWSSEN BENT SALEH SOL 
has a vacancy for the can contact

  CHIEF MARKETING & PROMOTIONS 
 suitably qualified applicants can contac

66671676  or  SAWSANALSOLTANE@GMAIL.COM 

Tayf Alkofeia company Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17006164 

SAFAR ALBAHRAIN FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33779330  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM

BISMI PROPERTIES S.P.C Owned by ABDUL SHUKKOOR 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36900035  or  SHUKKOORMP1@GMAIL.COM 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the can contact

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

AZAMAT INTERIOR DECORATION CO. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

39960100  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

PATWA PEARLS S.P.C Owned by SAILESH KUMAR PATWA 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35094042  or  PATWAPEARLS@GMAIL.COM 

Remella Management consultancy Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

32203936  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

Remella Management consultancy Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

32203936  or  OLIVERLEA.100@GMAIL.COM 

FARYAL LAUNDRY BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39696157  or  ASIFAZEEM043@GMAIL.COM 

A.D.S.K HOLDING S.P.C OWNED BY A.S.K BAHRAIN LTD 
has a vacancy for the can contact

  MEDICAL DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contac

33799005  or  ADNAN.KHALIL@GMAIL.COM 

FEROZA STAR FACILITIES SUPPORT SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36428158  or  ZARIF900BH@GMAIL.COM 

IBRAHIM ALEK KHAN FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33945238  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

IBRAHIM ALEK KHAN FOR PUBLICITY AND ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33945238  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

PURICOM TRADING 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39624634  or  PURECOMBH@GMAIL.COM 

SPEED TOUCH VISION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33878741  or  SPEEDTOUCH48@GMAIL.COM 

TONIC SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

ALI BIN AHMED HUSSAIN BUKANNAN 
has a vacancy for the can contact

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

SALMAN KHALIFA AHMED ALASMI /DARB ALZAMAN 1 - 8163 
has a vacancy for the can contact

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36663252  or  ABDULRAHMANATEEQ79@GMAIL.COM 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

URBASER BAHRAIN CO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

SECURITY HUB S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

NEW DIMENSION CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

RUBY STAR RESTAURANT Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17641616  or  AHUJAIRI@HOTMAIL.COM 

N3 Solutions Co S.P.C owned by Fawaz Abdulrahim Naqi 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39422988  or  FAWAZ@N3.SOLUTIONS 

HAFIZ ATIF INTERIOR DESIGN CO- BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33502518  or  KEHKSHAAN007@GMAIL.COM 

SALMAN SHAHID W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33769819  or  ALI.SHAHZAD3376@GMAIL.COM 

ALHAMMALI CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38782838  or  ALH312321@GMAIL.COM 

N Z AND M A W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35100286  or  NZ.MA.BH@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI MOHAMED ALNOAIMI / RIAD1 - 7717 
has a vacancy for the can contact

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39141414  or  MDALPHA33@YAHOO.COM 

AHMED MOHAMMED SALEH ALMUNTASER 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17324494  or  MUNTASIRCON@YAHOO.COM 

ALTASAHUL FACTORY FOR GOLD & JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262610  or  tasahulbh@gmail.com 

MARINE & TECHNICAL SERVICES CO. LTD 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17728691  or  personnel@intercol.com 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

UNION ENVELOPS FACTORY 
has a vacancy for the can contact

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17737732  or  MD@UNIONGROUP.CC 

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

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

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the can contact

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

JAFFAR ALHAJ KHALIL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39466060  or  TAQI3777@GMAIL.COM 

HIGH PALACES CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77334333  or  ALREDHAMODERN@YAHOO.COM 

NEW SOCIETY LADIES TAILORING 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
39696701  or  mahmoodsbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

ALNASEEM COLD STORE 
has a vacancy for the can contact

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39433343  or  ebrahim@livehealthybh.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

D V D garden 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17411199  or  AHRAM@BATELCO.COM.BH 

AMAN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  PAINTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

17621517  or  AMAN_CARPENTRY@YAHOO.COM 

Lazer 2 Auto Services 
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER (GARAGE) 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Lazer 2 Auto Services 
has a vacancy for the can contact

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

BUSINESS INTERNATIONAL CO. 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17815444  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

Interlock Maintenance Construction 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36438872  or  ramraj007@hotmail.com 

ALMOSAWI TYRE REPAIR & OIL CHANGE SERVIC 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39185853  or  HABIB83@BATELCO.COM.BH 

SOLARTRONIC EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36088335  or  SOLARTRONIC@MAIL.COM 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

HAMAD TOWN PHARMACY 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the can contact

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

ALTAHI RESTURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39461267  or  AISMAILTOP10@GMAIL.COM 

MINAL UNIFORM 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
13315566  or  MOHD18279@GMAIL.COM 

BAB ALHARA CATERING RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39000666  or  BINTALMAJED81@GMAIL.COM 

BAB ALHARA CATERING RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39000666  or  BINTALMAJED81@GMAIL.COM 

MENHA ABAYAT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39681440  or  ABDULLAALHAIKI@HOTMAIL.COM 

ALGHADEER SERVICES FOV MOVING HOUSE & OFFICE FURNITURE 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33488922  or  dsfdsf03@gmail.com 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Waad market 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

JAAFAR ABDULLA AL HADDAD CO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17789275  or  da69dawood@YAHOO.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

LATIFA LADIES BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the can contact

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39182528  or  SARAH@LATIFASALON.COM 

TOPS RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17277665  or  TOPSRESTOBAHRAIN@GMAIL.COM 

TETHKAR COLDSTORE 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contac

39855258  or  SHEFOO_1@HOTMAIL.COM 

ALMOTHAWE ALUMINIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39556633  or  ALIALMERI@HOTMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

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

AL SANABIS SANDWICHES AND GRILLS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36383705  or  ABDHLRRDHAMI@GMAIL.COM 

AL AMAL HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
33322073  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

ARSHAD FASHION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17710533  or  ABUFAIZANAC@GMAIL.COM 

THE TOTAL PROPETY MANAGEMENT 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39777950  or  JAFFARABUTALIB@GMAIL.COM 

PEACE CROWN TRADING 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36334341  or  MOHD.H.SABT@GMAIL.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the can contact

  SHEETMETAL WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17730017  or  SEYADI17@gmail.com 

Bahrain truck and heavy trailer 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

POWER CARGO S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

BAKEMART PLUS W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

AL HADI TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17621220  or  HABIB.3@HOTMAIL.COM  
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تقرير: الحرس الثوري اإليراني قام بنقل عتاد عســكري للعراق

ميليشيا عراقية تهّدد الكاظمي.. وحديث عن “حرب شاملة”

هّدد قيادي في ميليشيات حزب هللا العراقي، ليل األحد، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بـ”قطع أذنيه”، مشيًرا إلى أن المنطقة “تغلي” 
واحتمال “الحرب الشاملة قائم”، وسط توتر متزايد في العاصمة بغداد. وكتب أبو علي العسكري على حسابه بموقع “تويتر”: “إن المنطقة اليوم 
تغلي على صفيح ساخن، وإن احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو ما يستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو، بأن ال نكون الطرف 

البادئ بها”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

ـــا مســـؤولية  ونفـــى العســـكري ضمنيًّ
ميليشياته عن الهجمات الصاروخية 
األخيرة على الســـفارة األميركية في 
بغداد، األســـبوع الماضـــي، داعًيا إلى 

وقف مثل هكذا هجمات.
وقـــال: “لعـــّل عمليـــات القصـــف فـــي 
فـــي  إال  تصـــب  ال  الماضيـــة  األيـــام 
مصلحـــة عدونا ترامـــب. وهذا يجب 

أال يتكرر”.
لكن الجيش األميركي أكد أن القصف 
الـــذي أوقـــع أضراًرا ولم يتســـّبب في 
خســـائر بشـــرية، نفذتـــه ميليشـــيات 

موالية لطهران.
وفـــي إشـــارة واضحـــة علـــى ارتباط 
الميليشـــيات بإيران، ذكر العســـكري: 
فـــي فصائـــل  اإلخـــوة  مـــع  “تحالفنـــا 
أو  منهـــا  المحليـــة  ســـواء  المقاومـــة 
الخارجية تحالف متين، وما يمســـهم 
بالدفـــاع  ملتزمـــون  ونحـــن  يســـمنا، 
عنهم ضمن األطر المحددة والمقررة 
مـــن  العراقـــي”  و”حـــزب هللا  بيننـــا”. 
الشـــعبي،  الحشـــد  ميليشـــيات  أبـــرز 
التـــي أصبحت منضوية فـــي القوات 

العراقية، لكنها موالية لطهران.
وفـــي تهديد صريح لرئيـــس الوزراء 
العراقي، كتب القيادي في ميليشيات 
حـــزب هللا العراقـــي: “ندعو الكاظمي 
الغدر أن ال يختبر صبر المقاومة بعد 
ا لتقطيع  اليوم، فالوقت مناســـب جدًّ

أذنيه كما تقطع آذان الماعز”.
مـــع  الميليشـــيات  تهديـــد  ويأتـــي 
اقتراب الذكرى األولى لقتل الجنرال 
اإليرانـــي، قاســـم ســـليماني، ونائـــب 
قائد ميليشـــيات الحشد الشعبي، أبو 

مهـــدي المهندس، في ضربة أميركية 
قرب بغداد مطلع يناير الماضي.

وتتهـــم الميليشـــيات الموالية إليران 
اغتيـــال  فـــي  بالمســـاهمة  الكاظمـــي 
كان  عندمـــا  والمهنـــدس،  ســـليماني 
قبـــل  العراقيـــة  للمخابـــرات  مديـــًرا 
توليه رئاســـة الحكومة. ومنذ عملية 
وأميـــركا  إيـــران  تبادلـــت  االغتيـــال، 
العراقيـــة،  األراضـــي  علـــى  الرســـائل 
فميليشـــيات الحشد الموالية لطهران 
الواليـــات  ســـفارة  تقصـــف  ظلـــت 

المتحدة ومصالحهـــا في العراق بين 
فينة وأخرى.

نقل عتاد للحرس الثوري

كشـــفت صحيفـــة كويتيـــة، نقـــاً عن 
مصادرهـــا، عن قيـــام الحرس الثوري 
اإليرانـــي بنقـــل عتـــاد عســـكري إلـــى 
العراق. وبحســـب “القبـــس”، فقد قام 
الحرس الثوري بنقل صواريخ “آرش” 
قصيرة المـــدى الدقيقـــة، إضافة إلى 
ا إلى  طائرات مســـيرة مصنعـــة إيرانيًّ
الصواريـــخ  أن  وأضافـــت  العـــراق. 
البحريـــة  القـــوات  باألصـــل  تمتلكهـــا 
الطائـــرات  أمـــا  الثـــوري،  بالحـــرس 
المســـيرة فيتـــم تخزينها فـــي مواقع 
شـــديدة الحراســـة فـــي المحافظـــات 

الجنوبية العراقية.
الصواريـــخ  تخزيـــن  يتـــم  وبينمـــا 
والطائرات المســـيرة في معســـكرات 
تابعة للميلشـــيات العراقيـــة الموالية 
إليـــران، إال أن عناصـــر إيرانيـــة تابعة 
لقوات “فيلق القدس” هم من يتولون 

عملية اإلشراف عليها.

عواصم ـ وكاالت

عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في لقطة أرشيفية

واشنطن ـ أ ف ب

قتــل 3 أشــخاص وأصيــب 3 آخــرون بجروح برصاص مســلح أطلق 
النــار داخــل صالــة للبولينــغ فــي مدينــة روكفــورد بواليــة إيلينــوي 

)وسط غرب الواليات المتحدة(، بحسب ما أعلنت الشرطة.

تويتـــر  علـــى  الشـــرطة  وكتبـــت 
بعيد منتصف ليل الســـبت األحد 
“ألقينـــا القبـــض علـــى مشـــتبه به 
أبيـــض يبلغ مـــن العمـــر 37 عاما. 
آخـــرون  أشـــخاص  هنـــاك  ليـــس 

يجري البحث عنهم حاليا”.
وناشدت شرطة روكفورد سكان 
المدينـــة عدم االقتراب من صالة 
“دون كارتـــر الينـــس” حيث وقع 
إطاق النار. وقال قائد الشـــرطة 

دان أوشي للصحافيين في مكان 
الحـــادث إن “التحقيـــق مســـتمر. 
لدينـــا 3 قتلى”، مشـــيًرا إلى أن 3 
أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات 

نارية ونقلوا إلى المستشفى.
علـــى  القبـــض  “ألقينـــا  وأضـــاف 
مشـــتبه بـــه. هـــذا تقريًبـــا كل مـــا 
لدينـــا فـــي الوقـــت الجـــاري”، من 
وراء  الدافـــع  يوضـــح  أن  دون 

إطاق النار.

قتلى وجرحى بإطالق نار في إيلينوي األميركية

أنقرة ـ وكاالت

مـــرر البرلمـــان التركـــي، أمـــس األحـــد، 
علـــى  الحكومـــة  قبضـــة  يعـــزز  قانونـــا 
والجمعيـــات  الخيريـــة  المؤسســـات 
األهلية، األمـــر الذي اعتبرتـــه جمعيات 
حقوقيـــة تقييـــدا جديدا علـــى حريات 

مؤسسات المجتمع المدني.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير 
أعضـــاء الجمعيات الذيـــن تحقق معهم 
الســـلطات فـــي اتهامات باإلرهـــاب، كما 
يحـــق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم 
بوقـــف أنشـــطة الجمعيات. وســـتخضع 
المنظمـــات الدوليـــة أيضا لهـــذا القانون 
وفـــق  يفرضهـــا،  التـــي  والعقوبـــات 

“رويتـــرز”. وكان حـــزب العدالـــة 
يتزعمـــه  الـــذي  والتنميـــة، 

طيـــب  رجـــب  الرئيـــس 
اقتـــرح  قـــد  أردوغـــان، 
القانـــون، بالتعـــاون مـــع 

حليفه الحركـــة القومية. 

وفـــي األســـبوع الماضـــي، قالـــت 7 من 
منظمـــات العمـــل المدنـــي منهـــا رابطـــة 
حقوق اإلنســـان ومنظمة العفو الدولية 
فـــي بيـــان، إن اتهامـــات اإلرهـــاب فـــي 
تركيـــا تعســـفية، وإن القانـــون ينتهـــك 
تثبـــت  حتـــى  المتهـــم  بـــراءة  “مبـــدأ 
ُتســـتكمل  لـــم  مـــن  ويعاقـــب  إدانتـــه”، 
محاكماتهـــم بعـــد. وقالـــت “فـــي ضـــوء 
التحقيقـــات التـــي تجري مـــع ألوف من 
ناشطي المجتمع المدني والصحافيين 
والساسة وأعضاء النقابات المهنية في 
إطار )قانـــون مكافحة اإلرهاب(، ما من 
شـــك أن هـــذا القانون سيســـتهدف كل 

الجمعيات المعارضة تقريبا”.
حكومـــة  أن  معارضـــون  ويـــرى 
محاولـــة  تســـتغل  أردوغـــان 
االنقـــاب، التي وقعت في 
لســـحق  ذريعـــة   ،2016

المعارضة.

البرلمان التركي يقر قانون “إسكات المجتمع”

دبي ـ العربية نت

هددت ميليشـــيا الحوثي االنقابية، أمس 
األحـــد، باســـتهداف أي مصالح إلســـرائيل 
وشـــركائها فـــي البحـــر األحمـــر، فـــي حال 
أقدمـــت علـــى أي تحـــرك أو عمـــل متهـــور 

يمس اليمن. 
جـــاء ذلك في بيان نشـــرته وكالـــة األنباء 
الخاضعة لســـيطرة الحوثيين في صنعاء، 
علـــى لســـان مصـــدر مســـؤول فـــي وزارة 
غيـــر  االنقابييـــن  بحكومـــة  الخارجيـــة 
المعترف بها دولًيا )لم تســـمه(، رًدا على ما 
ذكره ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي بأن 
إســـرائيل تراقب الوضع في اليمن. وحذر 
المســـؤول الحوثي من أن أي عمل متهور 
تقـــدم عليه تل أبيب فـــي المنطقة، والذي 
قال إنه “سيشـــعل حرًبا شـــاملة وستكون 
وربـــط  يخســـرها”.  مـــن  أول  إســـرائيل 
مراقبـــون هذه التصريحـــات الحوثية، مع 
التلويحـــات اإليرانيـــة باســـتخدام أذرعها 

فـــي المنطقة لشـــن هجمات علـــى مصالح 
فيلـــق  قائـــد  لمصـــرع  انتقاًمـــا  أميركيـــة، 
القدس بالحرس الثوري اإليراني الجنرال 
قاسم ســـليماني. من جانبه، أعلن الجيش 
اليمني، العثور على 6 ألغام بحرية زرعتها 
ميليشـــيا الحوثـــي االنقابيـــة فـــي البحر 
األحمـــر. وقـــال المركز اإلعامـــي للمنطقة 
العســـكرية الخامســـة في الجيش اليمني، 

فـــي بيان مقتضب، إن “التشـــكيل البحري 
التابـــع للمنطقـــة عثر على 6 ألغـــام بحرية 
البحـــر  فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيا  زرعتهـــا 
األحمر”. وأوضح أن هذا يأتي بعد يومين 
مـــن اكتشـــاف 4 ألغـــام بحريـــة، وإتافهـــا 
مـــن قبـــل قـــوات تحالـــف دعم الشـــرعية. 
وأوضحـــت المعلومات أن األلغام البحرية 
المكتشفة من نوع “صدف” إيراني الصنع.

عناصر من ميليشيات الحوثي

العثــور على ألغام للميليشــيا االنقالبية فــي البحر األحمر
اليمن.. تهديد حوثي باستهداف مصالح إسرائيل

طرابلس ـ وكاالت

أطلق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
أمس األحد، سلســـلة مـــن التهديدات ضد 
الجيـــش الوطنـــي الليبـــي، وذلـــك خـــال 

زيارة للقوات التركية في طرابلس.
الجيـــش  التركـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وحـــذر 
الوطنـــي الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة 
حفتـــر أن قواتـــه وداعمـــوه باتـــو “هدفـــا 
مشـــروعا” فـــي جميـــع األماكـــن بعـــد كل 

محاولة اعتداء على القوات التركية.
وقـــال أكار، بحســـب بيـــان وزارة الدفاع: 
“ليعلـــم حفتـــر وداعمـــوه أننا ســـنعتبرهم 
أهدافا مشـــروعة إن اعتـــدوا على قواتنا. 
لـــن يكـــون أمامهم مـــكان يفـــرون إليه إذا 
هاجمـــوا القوات التركيـــة، وقال إن تركيا 

ستستهدفهم في كل مكان”.
وتركيا هـــي الداعـــم الخارجي الرئيســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة، التي 
تتخذ من طرابلس مقرا. ووقعت حكومة 

الوفـــاق والجيـــش الوطنـــي الليبـــي فـــي 
أكتوبر الماضي اتفاقا لوقف إطاق النار، 
وتدفـــع األمـــم المتحـــدة مـــن أجـــل حوار 
سياســـي بهـــدف إجـــراء انتخابـــات العام 

المقبل لتسوية األزمة.
وفي وقت ســـابق، كشـــفت مصـــادر ليبية 
أن زيـــارة أكار تهـــدف إلـــى تعزيـــز أنقـــرة 
لوجودهـــا جويـــا، بعدمـــا اكتفـــت طـــوال 

الطائـــرات  بإرســـال  الماضيـــة  الشـــهور 
التـــي  “بيرقـــدار”،  نـــوع  مـــن  المســـيرة 

استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي.
“الوطيـــة”  زيـــارة  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
تأهيـــل  إعـــادة  عمليـــات  عـــن  ستكشـــف 
الهناجر بما يمكنها من استقبال الطائرات 
المقاتلة من طراز “إف 4-” والتي تعرف بـ 

“النعوش الطائرة”.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من ليبيا

خلوصي أكار: حفتر وأنصاره ســُيعتبرون أهداًفا مشــروعة
تركيا تشعل األجواء الليبية بـ “تهديدات خطيرة”

جنيف ـ وكاالت

حـــّذر المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة 
أدهنـــوم  تيـــدروس  العالميـــة، 
مـــن أن  أمـــس األحـــد،  غيبريســـوس، 
جائحـــة فيروس كورونـــا التي ضربت 
العالـــم عـــام 2020 لن تكـــون األخيرة، 

مشيًرا إلى أن “هذا أمر واقع”.
وقـــال تيـــدروس فـــي كلمـــة مســـجلة 
“اليـــوم  بمناســـبة  المنظمـــة  نشـــرتها 
العالمي لاســـتعداد لمواجهة األوبئة”: 
“من الصعب التصديق بأن كوفيد19- 
كان غيـــر معـــروف لنـــا علـــى اإلطاق 
منـــذ عـــام واحد فقـــط. عالمنـــا انقلب 
رأًســـا علـــى عقب خـــال األشـــهر الـ12 

الماضية”.
وشـــّدد على أن “تداعيات 

الجائحـــة تخـــرج بعيًدا 
المـــرض  نطـــاق  عـــن 
تبعـــات  ولهـــا  نفســـه، 

بالنســـبة  المـــدى  بعيـــدة 

للمجتمعات واالقتصادات”.
أال  يجـــب  هـــذا  كل  “لكـــن  وأضـــاف: 
يمثـــل مفاجـــأة، وكانـــت هنـــاك علـــى 
مدار ســـنوات طويلـــة تقارير وأبحاث 
كلهـــا  قالـــت  متعـــددة  وإرشـــادات 
لمواجهـــة  جاهـــًزا  ليـــس  العالـــم  إن 
تيـــدروس  واســـتنكر  جائحـــة”.  أي 
غيبريسوس، في رسالة فيديو، “قصر 
النظـــر الخطيـــر” الكامـــن باللجوء إلى 
المـــال فـــي حـــاالت التفشـــي الوبائي، 
دون اتخـــاذ أي إجـــراءات اســـتعداًدا 
للجائحة التالية.  وحّذر رئيس منظمة 
الصحـــة العالمية مـــن أن الجائحة لن 
تكون األزمة الوبائية األخيرة في 
العالم، وأن محاوالت تحسين 
صحة البشر “محكوم عليها 
التعامـــل  دون  بالفشـــل”، 
المناخـــي  التغيـــر  مـــع 

وشؤون الحيوانات.

الصحة العالمية تحّذر: “هذا الوباء ليس األخير”!
واشنطن ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  طالـــب 
الكونغـــرس  أعضـــاء  ترامـــب، 
الجمهورييـــن بــــ “التصعيـــد والنضـــال” 
مـــن أجـــل الرئاســـة، مؤكـــدا أن مكتب 
التحقيقـــات الفدرالي ووزارة العدل لم 

يقوما بعملهما المتعلق باالنتخابات.
وفي سلســـلة تغريدات له عبر “تويتر”، 
اعتبر ترامب أنه “حان الوقت ألعضاء 
للتصعيـــد  الجمهورييـــن  الكونغـــرس 
والنضال من أجل الرئاســـة، مثلما كان 
ســـيفعل الديمقراطيـــون إذا كانـــوا قد 

فازوا بالفعل”.
وعـــدد ترامـــب ما وصفهـــا باألدلة على 

“ال  بأنهـــا  اعتبرهـــا  التـــي  فـــوزه 
تقبـــل الجدل”، مشـــيرا إلى 

أن “هناك انخفاض كبير 
االقتـــراع  أوراق  فـــي 
الواليـــات  فـــي  بالبريـــد 

تـــم  وقـــد  المتأرجحـــة، 

)مثبـــت  االقتـــراع  صناديـــق  حشـــو 
الناخبيـــن  إلـــى  إضافـــة  بالفيديـــو(، 
الموتـــى،  والناخبيـــن  المزدوجيـــن، 
والناخبيـــن  المزيفـــة،  والتوقيعـــات 
ومنـــع  الشـــرعيين،  غيـــر  المهاجريـــن 
الجمهورييـــن”.  التصويـــت  مراقبـــي 
أصـــوات  عـــدد  “هنـــاك  ترامـــب  وتابـــع 
أكثر مـــن الناخبيـــن الفعلييـــن )راجعوا 
ديترويـــت وفيادلفيـــا(.. األرقـــام أكبر 
بكثيـــر مما هو ضروري للفوز بالواليات 
المتأرجحـــة الفرديـــة، وال يمكـــن حتى 
الطعـــن فيها”. وقـــال “المحاكم ســـيئة، 
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة 
العدل لم يقوما بعملهما”. وأضاف 
ترامـــب “نظـــام االنتخابات في 
الواليات المتحدة يبدو مثل 
لقـــد  بلـــد رجعـــي..  نظـــام 
الصحافـــة  ولـــت حريـــة 

لفترة طويلة”.

ترامب يطالب بـ “التصعيد من أجل الرئاسة”

ــال الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي “إن مــروحــيــة  قـ
عسكرية تحطمت في منطقة جبلية بشمال 
البالد، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين من 
في  الــجــيــش  وأضــــاف  الـــطـــيـــاران”.  بينهم 
منطقة  في  تحطمت  المروحية  أن  بيان، 
أثناء  فنية”،  “ألسباب  بالتستان  جيلجيت 
نقل جثة جندي إلى المستشفى العسكري 
فـــي ســـكـــاردو. ولــبــاكــســتــان ســجــل أســـود 
والمدني،  العسكري  الطيران  سالمة  فــي 
ــرات  ــائـ ــطـ ــع تـــكـــرر حـــــــوادث ســـقـــوط الـ مــ

والمروحيات على مر السنين.

تل أبيب ـ وكاالت : كشف المتحدث باسم الجيش  «
اإلسرائيلي، الجنرال هايدي زيلبرمان، أن إسرائيل تراقب 
تحركات طهران في المنطقة، وتتوقع أن يأتي أي هجوم 

إيراني محتمل من العراق واليمن. وبحسب ما نقلت 
صحيفة “جيروزاليم بوست”، فقد أشار زيلبرمان إلى العراق 

واليمن على أنهما الدائرة الثانية إليران، بعد لبنان وسوريا، 
وهما الدائرة األولى في صراعها بالوكالة مع إسرائيل، 

وقال إن إسرائيل تراقب الوضع في كال البلدين عن كثب. 
وأشار إلى أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات 

في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات 
دون طيار متقدمة وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من 

تشغيلها دون اكتشاف، ما يشير إلى “قدرة إيرانية مهمة 
في هذا المجال”. وشدد على ضرورة أن يكون الجميع في 

حالة تأهب قصوى، فيما يتعلق بالتهديد اإليراني، الذي 
وصفه بـ “برميل بارود قابل لالنفجار”، بالنظر إلى الضربات 
العديدة التي تلقتها إيران في العام الماضي دون أن تتمكن 

من الرد بشكل صحيح. وتشمل هذه الضربات اغتيال 
قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، واستهداف 

مواقعها في سوريا بشكل مستمر، والتفجيرات الغامضة 
في عدد من منشآتها النووية، واغتيال عالمها النووي، 
محسن فخري زاده، والعقوبات الدولية، ووباء فيروس 

كورونا المستجد الذي كان له تأثير مدمر على البالد.

الجيش اإلسرائيلي: انتقام إيران قد يأتي من العراق واليمن
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 هايدي زيلبرمان

باكستان.. مصرع 4 جراء 
تحطم مروحية عسكرية

إسالم أباد ـ أ ف ب
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عمالء بثياب الدعاة
يتعـــرض المجتمـــع العربـــي بيـــن الفينـــة واألخـــرى إلـــى موجـــات مـــن 
التصريحات والتقارير والمطالبات والتهديدات من قبل أشـــخاص عرب 
يطلقون على أنفســـهم عدة ألقاب، منها أنهم نشـــطاء حقوقيون أو دعاة 
تحريـــر المرأة أو مدافعون عن حرية الصحافة واإلعالم وإلى آخره من 
هذه المسميات، ويتخذ هؤالء عدة صور لمطالباتهم هذه، فإن أراد الفوز 
بالكعكـــة وحده، فإنه يكون فـــردا واحدا لمطالباته وصراخه وتهديداته، 
وإن كانوا جماعة ويد هللا مع الجماعة، فإن الكعكة تقسم عليهم جميعا، 
وإن أراد برســـتيجا أو غطاء يحميه فإنه أو إنهم يســـتخدمون دكانا أو 
بقالة تسمى بأي اسم أو صفة، المهم ـنها توحي بأن هذه البقالة لها ثقل 

إعالمي أو حقوقي أو مجتمعي.
ويقـــوم كل هـــؤالء بتنصيب أنفســـهم كمدافعيـــن عن المجتمـــع العربي، 
وأنهـــم أوصياء على حياة ومســـتقبل مختلف شـــرائح المجتمع العربي، 
وهؤالء ال يتحركون من تلقاء أنفسهم وال يخاطرون بحياتهم إال وهناك 
جهـــات غربية تدعمهـــم وتدافع عنهـــم وتحمي حياتهم، وهـــذه الجهات 
الغربيـــة منها السياســـي ومنها الحقوقي أو اإلعالمـــي كمنظمة العفو أو 
“هيومن رايتز ووتش”، مهمتهم إضفاء الشرعية على ما يقوم به هؤالء.
ومهمـــة هـــؤالء النشـــطاء، أو ألكون أشـــد وضوحـــا.. هـــؤالء العمالء، أن 
يكونـــوا بـــذرة فـــي المجتمع العربـــي، لتمريـــر أجندة خارجية مشـــبوهة 
لهـــذه الجهات الغربية، من خالل الحجة التي تســـتخدمها هذه الجهات، 
وهـــي الدفاع عن حقوق اإلنســـان واإلعالم والمـــرأة التي يقودها هؤالء 
المرتزقة، تمهيدا لعمليات االبتزاز السياســـي التي تديرها بالنهاية بعض 
الدول، وكم مرة ســـمعنا وقرأنا بيانات بعض الدول الغربية التي تطالب 
بأشـــد العبـــارات باإلفـــراج عـــن هـــؤالء، والتهديـــد بفرض عقوبـــات على 

الدول.
خالصة الكالم، المرحلة القادمة قد تشهد تكثيفا لتحريك مجموعة جديدة  «

من هؤالء العمالء الذين نصبوا أنفسهم رغما عن أنف المجتمع العربي 
أوصياء عليه، لهذا، فإن كل شرائح المجتمع العربي مطالبة بالتصدي 

وتعرية هؤالء المرتزقة بكل قوة، فزمن االبتزاز واستخدام المجتمع العربي 
عباءة ولى من اآلن وصاعدا.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

الشرطة النسائية البحرينية.. لوحة من الشرف والعطاء
لقد أصبحت الشـــرطة النســـائية فـــي البحرين أنموذجا ُيشـــار إليـــه بالبنان على 
مســـتوى المنطقـــة العربيـــة، حيث تعتبر شـــريكا أساســـيا في حفـــظ أمن الوطن 
وصـــون مكتســـباته ودفع عمليـــة التنمية، وأثبتت جدارتهـــا وكفاءتها في تنفيذ 
الواجبـــات الموكلـــة إليها، وكما ذكرت العميد منـــى عبدالرحيم مدير عام اإلدارة 
العامـــة للشـــرطة النســـائية “أن البحريـــن من أوائل الـــدول العربية التي شـــكلت 
الشـــرطة النسائية، وأنها رائدة في هذا المجال بمنطقة الخليج، وتواصل ابتكار 

تغييرات فعالة في مجال رعاية المرأة واألطفال والشباب”.
أمـــا معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل خليفة 
فقـــد أشـــاد فـــي كلمته التـــي ألقاها بمناســـبة يوم الشـــرطة البحرينيـــة قبل أيام 
بالشـــرطة النســـائية بالقـــول “أثبتت الشـــرطة النســـائية جدارتهـــا وكفاءتها في 
تنفيـــذ الواجبات الموكلـــة إليها، بأدائها وتعاملها الحضاري، وســـطرت تضحيات 
وإنجازات مشـــهودة، فـــي أداء أمني تكاملـــي، وظلت حاضرة بفعالية وشـــريكا 
أساســـيا فـــي مســـيرة حفظ األمـــن، ودخلت مجـــاالت جديـــدة، عـــززت مكانتها 
ودورها األمني والمجتمعي على أكمل وجه.. فتحية اعتزاز للشـــرطة النســـائية، 

بهذه المناسبة التاريخية الرفيعة”.

عندما نتحدث عن الشـــرطة النســـائية فـــي البحرين، فنحن نتحـــدث عن تاريخ 
طويـــل مـــن التضحيات لتوفيـــر األمن واألمـــان للمواطـــن والمقيـــم، ولوحة من 
الشـــرف والعطـــاء على مـــدى 50 عاما قطعتها فـــي خدمة الوطـــن والقيادة، وال 
تـــزال تقـــوم بأروع البطوالت في ســـاحة الشـــرف معاهـــدة الوطن علـــى متابعة 

المسيرة.
الشـــرطة النســـائية فـــي البحريـــن، تجـــارب غنية وتدريـــب حديـــث وضبط تام 
وتنظيـــم متطـــور ومهنيـــة واحترافية وتســـلح بالعلـــم والمعرفة فـــي المجاالت 
األمنية، واســـتطاعت المرأة البحرينية بكل اقتـــدار في هذه الوزارة العتيدة أن 
تتقلـــد أرفـــع المناصب وتتســـاوى مع الرجـــل في مختلف المياديـــن، فقد تقلدت 
العديـــد مـــن المناصـــب القياديـــة كمستشـــارة لمعالـــي الوزيـــر لشـــؤون الشـــرطة 
النســـائية، ومســـاعدة لرئيـــس األمن العـــام لشـــؤون المجتمع، ومديرة الشـــرطة 

النسائية، ومديرة شرطة خدمة المجتمع. 

فتحية من األعماق إلى الشرطة النسائية بمناسبة اليوبيل الذهبي، فأنتن  «
مصدر للفخر واالعتزاز وضوء يتدفق من السماء يبعث الحياة في الزهور.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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من أهم سمات السياسة الخارجية البحرينية في عهد جاللة الملك 
عاهل البالد المفدى حمد بن عيســـى آل خليفة الحكمة وعدم الميل 
إلى التصعيد مع أي طرف من األطراف، وهذا هو ما يكسب البحرين 

سمعة دولية طيبة ويحافظ على عالقاتها مع الدول الشقيقة.
البحريـــن قامـــت بتضميد جـــراح مواطنيها البحـــارة الذين تعرضوا 
ألضـــرار مادية ونفســـية بســـبب اإلجـــراءات القطرية التـــي اتخذت 
ضدهم، حيث صدرت التوجيهات الملكية السامية بتعويض هؤالء 

البحارة بعد حصر األضرار التي تعرضوا لها.
البحرين تداوي مواطنيها بنفسها، دونما تصعيد أو إثارة، وهذه هي 
الحكمـــة البحرينية في أوضـــح صورها، خصوصا عندما نضيف إلى 

ذلـــك قرارات وتصريحات كل المؤسســـات البحرينية حول الموقف 
المســـتجد فـــي قضية الصيـــد، فقد أكد مجلـــس الـــوزراء البحريني 
خالل اجتماعه األسبوعي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ضرورة 
العـــودة إلى األوضاع المتعـــارف عليها ألجيال متعاقبـــة بقيام دولة 
قطـــر بالســـماح للصياديـــن البحرينييـــن بالصيد في الميـــاه القطرية 
إلـــى اإلماراتيـــة وبالمقابـــل ســـماح البحريـــن للصياديـــن القطرييـــن 
بالصيـــد في المياه البحرينية إلى الحدود الســـعودية، وهو الموقف 
الـــذي أكـــدت عليه الخارجيـــة البحرينية وأكد عليـــه مجلس النواب 

البحريني أيضا.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

دليل حسن النوايا البحرينية

تكتسب عقود العمل – سواء كانت عقودا بالدوام الكلي أو الجزئي – التي 
بموجبها ُيبَرُم اتفاق واضح مكتوب بتفاصيله بين كّل من صاحب العمل 
الُمســـتفيد مـــن جهـــة والموظف المراد تعيينـــه من جهة أخـــرى، متضمّنًا 
حقوقًا ومسؤوليات وواجبات ُملزمة للطرفين في األجر وساعات العمل 
والجـــدول الزمنـــي وأيام الدوام ومواعيده ومّدة العقـــد الزمنية المعينة 
بالتحديـــد أو الثابتـــة المفتوحـــة، أهمية لمـــا تحوز من مزايـــا تهدف إلى 
تنسيق شروط العمل وتنظيم عالقاته بين فريقي اإلنتاج، وتحّد بشكل 
كبير من التداخل في حالة الخالفات الناتجة أثناء االنتظام الفعلي في 
أّية منظومة عمل، وتوحيد شروط العمل فيها بما يسهل المحافظة على 

الحقوق وحمايتها وتطويرها قانونيًا وتشريعيًا.
بالنظـــر إلـــى أهميـــة العقـــود التـــي أضحـــت الحاجة إليهـــا واجبـــة بعدما 
فرضتهـــا حيثيـــات الظرف وتبعات العمل، إال أّنها ال تزال “تئّن” من وطأة 
التحايـــل لــــ “بعـــض” منظومـــات العمل علـــى اختـــالف حقولهـــا وطبيعة 
أنشطتها محلّيًا، بعدما وجدنا “بالفعل” وتيرة توظيف الشباب البحريني 
بعقود عمل مؤقتة ُتبّدد اســـتقرارهم االجتماعي وتســـلب الطمأنينة من 
نفوســـهم بمعية عوائلهـــم، حيث برزت منها منظومـــة المدارس الخاصة 
التي انخرط فيها الشباب البحريني من الجنسين، حتى أسدوا جليل ما 
يملكونه من خدمات ممزوجة بروعة التفاني وعلو الكفاءة في أعمالهم 
لســـنين عدة، ولكن بعقود مؤقتة “مشـــؤومة” لألسف يترقبون فيها قرار 
التجديـــد أو الفصـــل، وال أقّلهـــا حرمانهم من غطـــاء الحماية الصحية أو 

عدم شمولهم بالزيادة السنوية أو المنح الدراسية أو الدورات التدريبية 
وغيرهـــا الكثير. األمـــر الذي قتل فيهم وال يـــزال روح المبادرة واالبتكار 
المأمول وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المعقودة؛ لعّلة ما يحيق بأنفسهم 
مـــن يأس وإحبـــاط، بعدما تركتهم الجهـــات المعنية بهـــذه المدارس في 
بحـــر لّجـــي ولقمًة ســـائغة – حســـب قول المتضـــرر منهم - فـــي مواجهة 
مصيرهم المجهول بمعية عوائلهم في مســـتنقٍع من األمراض الجســـدية 

والهموم النفسية.

نافلة: 

يتأّمـــل المتضـــررون مـــن “كارثـــة” عقـــود العمـــل المؤقتـــة التي كثيـــرًا ما 
تســـتبيح - علـــى حـــّد قولهـــم - جميـــع شـــؤونهم االجتماعيـــة والصحية 
واالقتصادية والمالية، خصوصا في المدارس الخاصة، إلى تأكيد حّقهم 
فيما أســـموه بحملـــة “تثبيت العقـــود المؤقتة”، داعين الجهـــات المعنية، 
وعلى رأســـها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 
ومجلـــس النـــواب والشـــورى وجميع مؤسســـات المجتمـــع المدني لدعم 
حملتهم الوطنية بامتياز، وأقّلها استصدار قانون ملزم بصفة االستعجال 
ُيجـــّرم العمل بعقود مؤقتـــة للبحرينيين ويحّد من إفـــرازات مضاعفاتها 
الظالمة ويفتح أبواب الرزق أمام كل أبناء البلد من الجنسين باعتبارهم 
“الرأسمال” األثمن في هذا الوطن الغالي، المفترض أْن تستهدفه التنمية 

المستدامة دون إبطاء أو عذر. 

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

عقوٌد مؤقتٌة “تفتُك” بالبحريني في المدارس الخاصة!

عيد المحبة والسالم
لمـــا أنـــزل هللا تعالـــى الديانات الســـماوية إلـــى األرض من خـــالل أنبيائه 
“عليهم الســـالم” أنزلها ليهتدَي الناس بها ويســـموا بمبادئها ويعيشوا مًعا 
بقَيمهـــا، ولتكوَن نـــوًرا يحميهم، وبصيرًة لحاضرهم ورؤية لمســـتقبلهم، 
ليتوحـــدوا جميًعـــا تحـــت ظالل المحبـــة والســـالم. إن ارتباط اإلنســـان 
الروحـــي بالديـــن ـــــ مهما كان اســـمه ـــــ له جالل قـــدره وعنفـــوان مجده، 
ويجعل انتماء اإلنســـان إلى الخالق الواحـــد قبل انتمائه للدين، ليتوحد 
الجنس البشـــري بنور اإليمان، ومن خالله نتعلم ونتربى ونزرع ونعمل، 

ال من أجل الحرب والدمار بل من أجل اإلعمار واالزدهار.
عيد الميالد دعوة للسالم، بالسالم نحقق عالما خاليا من الُعنف والقتل، 
ومن الرأســـمالية المتوحشـــة، ومن الكراهية والفرقة، وُنشـــيد بالســـالم 
عالمـــا ُتوَجـــه قـــواه االقتصادية لخيـــر العالـــم لُيبعد عنه الفقـــر والجوع، 
حيـــث جميع الناس يأكلون وهناك فائض مـــن الطعام، ويجعل المرضى 
يحصلون على الدواء أًيا كان الداء، سالٌم يجعل جميع الناس يعيشون 

على أرٍض تظللها الفضيلة وتسعها الرحمة لتكون حياة اإلنسان آمنة.
فـــي هـــذه الظروف الصحية االســـتثنائية قـــد تكون أبداننـــا ال تلتقي إال 
أننـــا نعيـــش الميـــالد في قلوبنـــا، فالفرحة فـــي دار العبـــادة أو في البيت 
واحدة، إنها فرحة ميالد النبي عيســـى ابن مريم “عليه الســـالم”، ال فرق 
بين األنبياء، فجميعهم ُرســـل هللا أرســـلهم لهداية البشـــر ونشر الفضيلة 
والســـالم بينهم، فاختالف األديان رحمًة للبشـــر، بها يهتـــدون وبمبادئها 
يتواصلـــون، وبقَيـــم التســـامح والعيـــش المشـــترك يعيشـــون. وكما قال 
اإلمام علي بن أبي طالب “عليه الســـالم” )الناس صنفان: إما أٍخ لك في 

الدين أو نظيٌر لك في الخلق(.
مهما تنوعت أعمال اإلنسان الخيرة فهدفها واحد وهو عبادة الله التي  «

دعت إليها جميع الُكتب السماوية وحثت عليها الديانات األرضية، وما 
الحياة إال تجليات إرادة الله لإلنسان الذي يتصرف وفًقا لمشيئة إرادة وقوة 

تعلو عليه وقريبًة منه تدفعه دائًما لفعل الخير وتبعده عن الشر. إنما 
األديان ُوجدت من أجل اإلنسان الذي ُخلق ألفضل غاية “السكن في األرض 
وتعميرها”، تعميرها وجوًدا وُحًبا وأمًنا. فجميعنا بأدياننا وأعراقنا وألواننا 
وجنسنا شركاء في الوجود واإليمان والُحب، فأينما ُيوجد الله يكون الُحب، 

فلتقرع األجراس ولتَكِبر المآذن بتحية السالم. وكل عام وجميعنا بخير.

عبدعلي الغسرة



تنّفســـت القـــارة االســـيوية الصعـــداء مع 
تجـــاوزت  أن  بعـــد   2020 العـــام  نهايـــة 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 
المســـتجد بضـــراوة تامـــة انطلقـــت مـــن 
تأجيـــل  بقـــرار  الماضـــي  مـــارس  شـــهر 
مباريـــات دوري أبطـــال آســـيا بعد مضي 
جولتيـــن مـــن انطـــاق دور المجموعات 
ألندية غرب القارة لتنتهي نهاية سعيدة 
بإقامـــة المبارة النهائية يوم 19 ديســـمبر 
بيـــن فريقـــي أولســـان هونـــداي الكـــوري 
نهائـــي  كأول  االيرانـــي  وبيرســـيبوليس 
قـــاري لمنافســـات دوري األبطـــال يقـــام 

بحضور الجماهير.
وكبقيـــة االتحـــادات القاريـــة شـــكل عام 
ا لاتحاد االسيوي  2020 هاجًســـا حقيقيًّ
قـــارة  واقـــع  واجـــه  الـــذي  القـــدم  لكـــرة 
متراميـــة االطـــراف وموطـــن الفايروس 
الـــذي ضـــرب العالم حيـــث الصيـــن التي 
ظهـــر )كوفيـــد19( داخـــل أراضيهـــا ألول 
مـــرة لتبـــدو المواجهة الحتمية مباشـــرة 
إذ ســـارع االتحـــاد القـــاري للعبـــة لرســـم 
خطوط التعامل مع الوضع غير المستقر 
والـــذي لـــم يكن أحـــًدا يعرف مســـاره وال 

نهايته.

الصحة أواًل

الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم ال خليفة 
رئيـــس االتحاد القاري االســـيوي ونائب 
رئيـــس االتحـــاد الدولـــي للعبـــة أكـــد أن 
كافـــة الخطط والمعالجـــات الطارئة في 
أزمـــة كوفيـــد 19 التـــي أقرهـــا االتحـــاد 
وســـامة  صحـــة  وضعـــت  االســـيوي 
عناصر كرة القـــدم أوالً وأخيًرا “االتحاد 
أي  يضـــع  لـــن  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
شـــخص في خطر خـــال األوقات التي 
تشـــهد مخاطر طبية عاليـــة، ولهذا فقد 
قمنـــا باتخاذ قـــرارات منطقيـــة بتأجيل 
مباريـــات وفعاليـــات متعـــددة مبرمجة 
مســـبًقا علـــى أجنـــدة اإلتحاد اآلســـيوي 

لكرة القدم”.

االتحـــاد  خطـــى  متســـارعة  وبوتيـــرة 
القـــاري فـــي عـــام 2020 خطـــوة لألمام 
فـــي  الجماعـــي  القـــرار  صناعـــة  عبـــر 
تحديد مســـار مستقبل بطوالته فشارك 
فـــي  الوطنيـــة  الكرويـــة  االتحـــادات 
التباحث مع دائرة المسابقات االسيوية 
فـــي تحديـــد مســـتقبل البطولـــة األكبـــر 
وهي دوري أبطال آسيا التي تم اعتماد 
إقامتها عن طريق التجمع بدولة واحدة 
وقد تم تحديـــد الدولة المضيفة ألندية 
غرب اســـيا وهي قطر التي اســـتضافت 
بعدها أيًضا تجمع أندية شـــرق آسيا ثم 
نهائي البطولة حيث تم تتويج اولسان 

هونداي الكوري باللقب.

قوة البناء المؤسسي

يؤكد الشـــيخ سلمان “اســـتمرارية وتيرة 
العمـــل االســـيوي دون انقطـــاع فـــي ظل 
جائحـــة كورونا والتي قيدت اإلجراءات 
واألنشـــطة المباشرة أثبتت قوة وصابة 
البناء المؤسســـي للكرة االســـيوية بكافة 
االســـيوية خاضـــت  فالقـــارة  مكوناتهـــا، 
امتحانـــا صعبا واجهته بالعمل المشـــترك 
وبمنهجيـــة التخطيـــط والترتيـــب وبناء 
المكتســـبات  علـــى  والحفـــاظ  األوليـــات 
وإشـــراك الجميـــع بصناعـــة القـــرار وهـــو 
مـــا أثمر عـــن اســـتمرارية الـــرؤى والعمل 
االجتماعـــات  ومنظومـــة  والخطـــط 
والقـــرارات وكذلـــك اســـتمرارية بطولـــة 
دوري أبطـــال اســـيا 2020 بحلـــة زاهيـــة 

تليق بسمعة الكرة اآلسيوية.

دعم اإلتحادات الوطنية لم يتوقف

منـــذ انطاقـــة أزمة عمد اإلتحـــاد القاري 
إلـــى تشـــكيل فـــرق عمل، عملـــت بصورة 
مســـتمرة على دراســـة وتحليل تأثيرات 
الفايـــروس علـــى المشـــهد الكـــروي فـــي 
القـــارة اآلســـيوية، وتـــم فتـــح خطـــوط 
اإلتحـــادات  مـــع  والتنســـيق  التواصـــل 
الوطنيـــة األعضاء باإلضافة إلى اإلتحاد 
الوســـائل  أنجـــع  إلـــى  للتوصـــل  الدولـــي 
التـــي تزيـــد من وحـــدة وصابة األســـرة 
تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  اآلســـيوية 

الفايروس.
ابراهيـــم:  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  يقـــول 
“حرصنـــا علـــى تلبيـــة احتياجـــات جميع 
اإلتحادات الوطنية واإلقليمية والجهات 
ذات العاقة، حيث تـــم توجيه اإلدارات 
المختصـــة بالعمل على اســـتمرارية دعم 
الوطنيـــة  لإلتحـــادات  القـــاري  اإلتحـــاد 
عبـــر مختلف برامـــج التطوير وباألخص 
برنامج المســـاعدات الماليـــة لإلتحادات 
عاجلـــة،  بصـــورة   )AFAP( الوطنيـــة 
والـــذي يضمـــن دفـــع رواتـــب الموظفين 
األخـــرى  التعاقديـــة  والمدفوعـــات 
لإلتحادات المستفيدة من البرنامج دون 
أي تأخير، إلى جانب اســـتمرارية تقديم 
برامج الدعـــم الفني لمختلف اإلتحادات 

الوطنية”.

نجاحات تسويقية متالحقة

شهد العام 2020 ثبات الكرة االسيوية 
أمـــام عاصفـــة  التاريخـــي  التســـويقي 

كورونـــا المدمرة حيث تـــم وألول مرة 
بتاريخ النقـــل التلفزيوني االعان عن 
توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني 
التي تشمل جميع البطوالت الرئيسية 
يشـــرف  التـــي  واألنديـــة  للمنتخبـــات 
علـــى تنظيمها االتحاد اآلســـيوي وهي 
تصفيات آســـيا لكأس العالم - الطريق 
ودوري   ،2022 قطـــر  مونديـــال  إلـــى 
أبطال آســـيا وكأس االتحاد اآلســـيوي 
بداية من موســـم 2021، وكأس آســـيا 
2023 فـــي الصين وكأس آســـيا تحت 
23 عامًا لنسختي 2022 و2024. وذلك 
أوكرانيـــا ومولدافيـــا وروســـيا  لـــدول 
البيضـــاء وليتوانيا والتفيا واســـتونيا، 
مع مجموعة اس آي ايه اإلعامية كما 
تم توقيع اتفاقية شـــراكة إعامية مع 
شـــبكة ســـبورت ديجيتال، لتقوم ببث 
مجموعـــة مـــن مســـابقات المنتخبـــات 
الوطنيـــة واألنديـــة خـــال الفتـــرة من 
عـــام 2021 ولغايـــة 2024 فـــي كل من 
ألمانيـــا والنمســـا وسويســـرا.والتوقيع 
علـــى اتفاقية حقـــوق البث مع شـــركة 
اف بـــي تـــي لاتصاالت، عمـــاق البث 
التلفزيوني في فيتنام وكذلك التوقيع 
مع شبكة كي جي اس ام وورلد كوري 
KJSM World Corp كشريك إعامي 
جديـــد فـــي كمبوديـــا والوس كمـــا تـــم 
يونايتـــد ميديـــا  شـــبكة  مـــع  التوقيـــع 
ســـارل كشـــريك إعامـــي جديـــد فـــي 
صربيا والبوســـنة والهرســـك وكرواتيا 
والجبـــل األســـود وألبانيـــا وكوســـوفو 

ومقدونيـــا وبلغاريا وســـلوفينيا خال 
الفترة من 2021 إلى 2024.

تضحيات كونغرس تاريخي واجتماعات بناءة 

تاريخيـــة  ســـابقة   2020 العـــام  شـــهد 
لاتحاد االســـيوي بعد أن شـــهد التاســـع 
اجتمـــاع  عقـــد  الماضـــي  ديســـمبر  مـــن 
الثاثيـــن  العـــادي  العموميـــة  الجمعيـــة 
وذلـــك عبـــر تقنيـــة الفيديـــو “عـــن بعـــد” 
عـــن  خالـــه  مـــن  االعـــان  تـــم  والـــذي 
ماريانـــا  جـــزر  دخـــول  علـــى  الموافقـــة 
الشـــمالية كعضـــو يحمـــل الرقـــم 47 في 
منظومـــة االتحـــادات االعضاء باالتحاد 

االسيوي.
 وشـــهد العـــام 2020 ثاثـــة اجتماعـــات 
الشـــيخ  برئاســـة  التنفيـــذي  للمكتـــب 
ســـلمان بـــن ابراهيـــم ال خليفـــة أقيمت 
عـــن طريـــق تقنيـــة الفيديـــو “عـــن بعد” 
أعطت االستمرارية العملية في متابعة 
والتوصيـــات  والقـــرارات  االجـــراءات 
وأسهمت في وضع خارطة عبور األزمة 

بكل تفوق.

5 دول الستضافة كأس آسيا 2027

أغلـــق اإلتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم في 
نهايـــة شـــهر يونيـــو بـــاب التقـــدم لتنظيم 
منافســـات كأس آســـيا 2027، حيث تسلم 
اإلتحاد القاري خمسة طلبات من اتحادات 
اللعبة في كل من: الســـعودية، قطر، الهند، 
إيران، وأوزبكســـتان، حيث باشـــر اإلتحاد 
القـــاري العمل مع كل اتحاد من اإلتحادات 

الخمســـة بشـــأن وثائـــق ملفات الترشـــيح، 
علـــى أن يتـــم اإلعـــان عـــن الملـــف الفائـــز 

بشرف االستضافة عام 2021.

جميع فحوصات الكورونا سلبية 

شهدت منافسات مجموعات شرق آسيا 
والمبـــاراة النهائيـــة لـــدوري أبطال آســـيا 
تحقيق نجاح كبير على مســـتوى حماية 
الاعبيـــن والحـــكام والجماهيـــر  صحـــة 
بفضـــل  وذلـــك  اللعبـــة،  أطـــراف  وكافـــة 
التخطيـــط المحكـــم الـــذي قـــام بوضعـــه 
الخبـــراء، وإجـــراء الفحوصـــات الطبيـــة 
بشكل شـــمولي، وتطبيق أفضل المعايير 

الطبية.
وقـــد تـــم إجـــراء 10 آالف فحـــص طبي 
الجماهيـــر  تمكيـــن  أجـــل  مـــن  إضافـــي، 
مـــن حضـــور النهائي المثير بثقـــة وأمان، 
وجاءت نتائج جميع الفحوصات سلبية.

اآلسيوي يدعم ملف كأس السيدات 2023

نجح االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم، في 
حشـــد الدعـــم الـــازم للملف المقـــدم من 
أســـتراليا ونيوزلندا من أجل اســـتضافة 
كأس العالم للسيدات 2023، حيث حصد 
الملـــف المشـــترك ثقـــة مجلـــس االتحـــاد 
القـــدم خـــال االجتمـــاع  لكـــرة  الدولـــي 
الماضـــي،  يونيـــو   25 يـــوم  عقـــد  الـــذي 
حيـــث تنافـــس ملـــف ترشـــيح أســـتراليا 
ونيوزلندا مع ملـــف كولومبيا، فيما أعلن 
االتحاد الياباني لكرة القدم ســـحب ملف 

الترشيح من أجل استضافة البطولة.

اللجنة اإلعالمية

الكرة اآلسيوية تنتصر على “ كورونا” بأجمل نهاية لعام 2020

رئيس اإلتحاد اآلسيوي يتسلم ملف قطر الستضافة كأس آسيا 2027 نهائي دوري أبطال آسيا 2020 رئيس اإلتحاد اآلسيوي يتسلم ملف السعودية الستضافة كأس آسيا 2027
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تحصـــل العبا فريق توبلي لكرة اليد 
األخوين أحمد وحســـين الغزال على 
عرًضـــا مـــن نـــادي البحرين للموســـم 

الرياضي 2021/2020.
ويهـــدف نـــادي البحريـــن للتعاقد مع 
“الغزال” واالســـتفادة مـــن خدماتهما 
قيـــادة  تحـــت  الجديـــد  بالموســـم 
المـــدرب أحمد المدوب الذي أشـــرف 
علـــى تدريـــب الاعبيـــن حينمـــا كان 

مدرًبا لتوبلي قبل موسمين.
وبحســـب معلومات “الباد سبورت” 
أن خطـــاب نادي البحريـــن المتضمن 
قـــد وصـــل  الاعبيـــن،  مـــع  التعاقـــد 

إلـــى إدارة نـــادي توبلـــي عـــن طريق 
الغـــزال،  وحســـين  أحمـــد  االخويـــن 
مـــا دعـــا إدارة توبلـــي تتواصـــل مـــع 
نظيرتها في البحرين لمناقشـــة األمر 
بالطرق القانونية التي تضمن حقوق 

جميع األطراف.
ويعتبر “غـــزالن” توبلي من الاعبين 
لهـــم  لمـــا  دورينـــا،  فـــي  الصاعديـــن 
مـــن إمكانـــات عاليـــة فـــي كـــرة اليد 
بصـــورة  بـــرزا  وقـــد  البحرينيـــة 
كبيـــرة مـــن خـــال قميـــص فريقهما 
والمنتخبـــات الوطنيـــة التـــي مثاها 

سابًقا.

“غزالن توبلي” مطلوبان للبحرين

إدارة  رئيس مجلس  المسلم  أحمد  قّدم 
ــادي الـــحـــد الـــريـــاضـــي خـــالـــص شــكــره  ــ نـ
آل  بن خليفة  الشيخ علي  إلى  وتقديره 
لكرة  البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  خليفة 
بمناسبة  الخالصة  تهنئته  على  الــقــدم 
حصول فريق النادي لكرة الصاالت على 
لــلــصــاالت للموسم  لــقــب كـــأس االتــحــاد 
على  الــمــســلــم  ــنــى  وأث  .2020 الــريــاضــي 
الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الكرة 
ــاالت على  ــصـ فـــي تــطــويــر لــعــبــة كـــرة الـ

مستوى المحلي والخارجي.

أكـــد صعوبـــة الموافقـــة علـــى العـــروض مـــن دون وظيفـــة

ــي داكــــار الــعــالــمــي بــمــحــافــظــة جــدة ــ يــشــارك فــي رال

عباس : سأحسم وجهتي المقبلة خالل أسبوعين

النصف يطلع على استعدادات السائق سلمان

عاد نجم منتخبنا الوطني لكرة الطاولة المحترف 
في صفوف نادي النجمة الحمراء الصربي محمد 
عباس إلى المملكة لقضاء إجازة قصيرة وحسم 
موقفـــه من اإلحتـــراف المحلي بعـــد تلقيه ثاثة 
عـــروض مـــن ســـار ناديـــه األم والبحريـــن الـــذي 

استعان بخدماته الموسم الماضي ونادي عالي.
“البـــاد ســـبورت” عـــن آخـــر  لــــ  وكشـــف عبـــاس 
مســـتجدات العـــروض المقدمة لـــه، موضحا بأن 
نـــادي البحرين مازال يمضي في إنهاء إجراءات 
توظيفـــه بيد أنه لم يتوظف بشـــكل نهائي لغاية 
اآلن رغـــم وصـــول الموضـــوع إلـــى مراحل شـــبه 
متقدمة، بينما مازال عالي يرغب في االســـتفادة 
مـــن خدماته بصـــورة جـــادة، أما نادي ســـار فإنه 

توقف عن التفاوض معه.
وأضاف عباس “سأحسم موضوع انتقالي خال 

اإلســـبوعين القادميـــن، فنادي البحريـــن قدم لي 
عرضـــا ماليا مع الوظيفة وأنا ال أفكر في العرض 
المـــادي بقـــدر ما أتمنـــى الحصول علـــى الوظيفة 
للحصـــول على االســـتقرار المعيشـــي والنفســـي، 
والحال نفسه ينطبق على نادي عالي الذي تقدم 

بعرض مادي جيد..”
وذكـــر بأنه يجب أن يعود إلى صربيا الســـتكمال 
تجربته اإلحترافية وخال اإلسبوعين القادمين 
سيدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه الختيار 
أفضلهـــا، مؤكدا صعوبـــة الموافقة على أي عرض 
محلـــي دون الحصول علـــى الوظيفة التي تعتبر 

شرط أساسي الختيار الوجهة المقبلة.
وكان اتحاد كرة الطاولة أعلن رسميا عن انطاق 
دوري العمـــوم أمـــس الســـبت للموســـم الجديـــد 
2020 – 2021 على صالة االتحاد بمدينة عيسى 

الرياضية.

األولمبيـــة  للجنـــة  العـــام  األميـــن  أكـــد 
البحرينيـــة محمد النصـــف دعم اللجنة 
األولمبية لكافة أبطال الرياضة لتمثيل 
المملكـــة أفضـــل تمثيـــل فـــي مختلـــف 
المحافل الخارجيـــة تنفيًذا لتوجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
المجلـــس  رئيـــس  الشـــباب،  وشـــئون 
وســـمو  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 

البحرينية.
ســـائق  اســـتقباله  لـــدى  ذلـــك  جـــاء   
الدراجات النارية سلمان محمد والذي 

يعتبـــر أول بحرينـــي يشـــارك في رالي 
دكار العالمـــي الذي أقيم العام الماضي 

2019 بالمملكة العربية السعودية.
 واطلع األمين العام على اســـتعدادات 
ســـلمان محمد قبل المشاركة في رالي 

داكار العالمي الذي سينطلق في الثالث 
من يناير المقبـــل 2021 ولغاية 15 من 
الشـــهر ذاته، حيث ســـيبدأ الســـباق من 
محافظـــة جـــدة، ليقطـــع مســـافة تبلـــغ 
وعـــرض  بطـــول  كلـــم،  و646  آالف   7

صحـــراء وتضاريـــس المملكـــة، مـــروًرا 
ببيشـــة ووادي الدواســـر ثـــم الريـــاض 
وبريـــدة وحائل وســـكاكا ونيوم والُعا 
وينبـــع، وصـــوالً إلـــى خـــط النهاية في 
جدة مرة أخرى، ويتخلل الســـباق يوٌم 
لراحة الســـائقين والفرق المشاركة في 

9 يناير بمدينة حائل. 
 وأشـــاد األمين العام بنجـــم الدراجات 
النارية ســـلمان محمد، معرًبا عن فخره 
واعتـــزازه بمشـــاركته فـــي رالـــي داكار 
العالمـــي، ومؤكـــًدا أن مشـــاركته تعتبر 
بحذ ذاتهـــا إنجاًزا، متمّنًيـــا له التوفيق 
والنجـــاح في ثانـــي مشـــاركاته ليكون 
خير ســـفير لمملكـــة البحريـــن في هذا 

الحدث الرياضي العالمي.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

محمد عباس
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سلمان يترأس اول اجتماع للكونغرس االسيوي عن بعد



طـــائـــرة المحـــرق فـــي الصـــدارة

حقق األهلي فوزه الســابع بدوري عيســى بن راشــد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما هزم بني جمرة بثالثة أشــواط نظيفة في 
المواجهة التي جمعتهما مساء أمس األحد على صالة عيسى بن راشد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وأنهـــى األهلي األشـــواط الثالثـــة : ٢٥-
٢٠، ٢٥-١٩، ٢٥-١٦ وبهـــذا الفـــوز رفـــع 
األهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز 
الثانـــي بينما تلقى بني جمرة الخســـارة 
السادســـة ليتوقف رصيده عند نقطتين 

في المركز السادس.
وكان األهلـــي فـــاز علـــى بنـــي جمرة في 
القسم األول بنتيجة 3/1 ليكرر انتصاره 
عليه، حيث بسط النسور سيطرتهم من 
خالل الفاعلية الهجومية وقوة حوائط 

الصد واالرساالت المؤثرة.

أدار اللقاء طاقم الحكام الدولي المكون 
والثانـــي  عبدالعـــال  احمـــد  األول  مـــن 

سامي سويد.
وفـــي المواجهة الثانيـــة واصل المحرق 
مسلســـل انتصاراته وحقق الفوز الثامن 
علـــى التوالـــي بعدمـــا أطاح بالبســـيتين 

بثالثة اشواط نظيفة.
وأســـفرت نتائج األشـــواط ٢٥-١٣، ٢٥-

 .٢١، ٢٦-٢٤
المحرق بقى فـــي صدارة الترتيب بـ 23 
نقطة فيما توقف رصيد البســـيتين عند 

نقطتين من ثمان هزائم متالحقة ليبقى 
في ذيل الترتيب.

ويعتبر هـــذا الفوز الثانـــي للمحرق على 
القســـم  فـــي  هزمـــه  بعدمـــا  البســـيتين 
الثانـــي بنتيجـــة 3/1، فقـــد هيمـــن العبو 
طائـــرة األحـــالم علـــى مجريـــات اللقـــاء 
بفضل تعدد الخيارات الهجومية لديهم 
الكـــرة األولـــى مـــع تماســـك  واســـتقرار 
حوائـــط الصـــد واإلرســـاالت الهجوميـــة 
التـــي اربكـــت العبـــي البســـيتين وهزت 

مباراة المحرق والبسيتينالكرة األولى لديهم.

بمناســـبة االحتفال بمرور 50 عاًما 
على تأســـيس الشـــرطة النســـائية 
نّظـــم االتحـــاد  البحريـــن،  بمملكـــة 
الرياضـــي لألمـــن العـــام عـــدًدا من 
الفعاليات الرياضية برعاية العميد 

منى عبدالرحيم مدير عام اإلدارة 
العامـــة للشـــرطة النســـائية شـــارك 
فيهـــا عـــدد مـــن منســـوبات وزارة 
الداخلية من عسكريات ومدنيات.

وقـــد تضّمـــن الفعاليـــات الرياضية 
منهـــا  متنوعـــة  مســـابقات  إقامـــة 
الرمـــح،  ورمـــي  متـــًرا،   60 ســـباق 

والوثـــب مـــن الثبـــات، وســـباق رد 
المســـتوى  وعلـــى  فـــردي،  الفعـــل 
الجماعـــي فقد شـــهدت منافســـات 
في ســـباق الرشـــاقة مع الحواجز، 
الحواجـــز،  مـــع  متـــًرا   40 وســـباق 

وسباق تتابع 4*100.
وفـــي ختـــام الفعاليـــات الرياضية، 

قامـــت مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
بتكريـــم  النســـائية  للشـــرطة 
الفائـــزات فـــي المســـابقات، معربة 
لالتحـــاد  وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن 
الرياضي لألمـــن العام على تنظيم 
فـــي  ومشـــاركته  الفعاليـــة  هـــذه 
علـــى  عاًمـــا   50 بمـــرور  االحتفـــاء 

تأسيس الشـــرطة النسائية منوهة 
بجهـــود االتحاد في إبـــراز مهارات 
وقدرات منتسبات وزارة الداخلية 
البدنيـــة والرياضية بما ســـاهم في 
تحقيقهـــن للعديـــد مـــن النجاحات 
والرياضية  العسكرية  واإلنجازات 

المحلية والدولية.

اللجنة اإلعالمية

فعـاليـــات رياضيــة لمنسـوبـات وزارة الداخليــة

لقطات من التكريم

كســـب الرفـــاع فـــوزا ثمينـــا على حســـاب 
المبـــاراة  فـــي  رد،  بهـــدف دون  المالكيـــة 
التي جمعتهما، األحد، على اســـتاد مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة، فـــي ختام منافســـات 
الجولـــة 3 لـــدوري ناصر بن حمـــد الممتاز 
لكرة القدم. وشارك الرفاع فريقي الرفاع 
الشـــرقي والحـــد فـــي صـــدارة الترتيـــب 
برصيد 7 نقاط مـــم فوزين وتعادل، فيما 
بقـــي المالكيـــة بنقطـــة واحـــدة بتعرضـــه 

للخسارة الثانية على التوالي.
وكان الرفاع الطرف األفضل في الشـــوط 
األول مـــن زمـــن المبـــاراة، إذ ترجـــم ذلك 
بتســـجيله هدف التقـــدم، الذي جـــاء بعد 
ركلـــة ركنيـــة متقنـــة نفذها الالعـــب علي 
مـــدن بيســـاره وتابعهـــا المدافـــع المتقدم 
سيد مهدي باقر برأسه في مرمى حارس 
المالكيـــة محمـــد مرهـــون، عنـــد الدقيقـــة 

)32( مـــن زمـــن المبـــاراة، وفيما عـــدا ذلك 
فإن الفرصة األبرز للمالكية كانت لعيسى 
البـــري، الـــذي ســـدد كـــرة أرضيـــة أبعدهـــا 

ببراعة حارس الرفاع سيد شبر علوي.
وفي الشـــوط الثانـــي، حـــاول الرفاعيون 
زيـــادة غلـــة األهـــداف، إال أن الفـــرص لـــم 

تكلـــل بالنجـــاح، في حيـــن أن المالكية لم 
يصنـــع أي هجمـــة واضحـــة المعالـــم على 
مرمـــى الســـماوي، لتنتهـــي المبـــاراة بفوز 
رفاعـــي ثمين.أدار المبـــاراة الحكم محمد 
خالـــد، وعاونـــه نـــواف شـــاهين وصـــالح 

جناحي، والحكم الرابع وليد محمود.

من لقاء الرفاع والمالكية

الــمــمــتــاز ــد  ــم ح بـــن  نــاصــر  دوري  ــدارة  ــصـ لـ ــد  ــع ص
الرفاع يكسب المالكية بهدف مهدي باقر

تمكـــن الحد مـــن تحقيق فـــوز صعب 
وثمين ومهم على حســـاب البسيتين 
بهـــدف دون رد، فـــي المبـــاراة التـــي 
أقيمـــت بينهمـــا، األحـــد، على اســـتاد 
الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد آل خليفـــة، 
ضمن ختام منافســـات الجولة الثالثة 
لـــدوري ناصر بـــن حمد الممتـــاز لكرة 
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ويدين الحداويون بهذا الفوز الثمين 
إلـــى الالعب ســـعد العامـــر، الذي منح 
بتســـجيله  الثـــالث  النقـــاط  فريقـــه 
الهـــدف فـــي الدقيقـــة )74( مـــن زمن 
المباراة؛ ليظفر الفريق األزرق بقيادة 
الشـــمالن  محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
بنقطة سادســـة على التوالي ومرتقيا 
لصدارة الترتيب متشـــاركا مع الرفاع 

الشـــرقي والرفـــاع بـــذات النقـــاط )7 
نقاط(.

أما البسيتين بقيادة المدرب الوطني 
خالـــد تـــاج، فإنه قـــدم مبـــاراة جيدة، 
واســـتطاع أن يكون نـــدا للحداويين، 
هـــذا  األولـــى  بخســـارته  ظفـــر  لكنـــه 

الموســـم، وبقـــي رصيـــده 4 نقاط من 
فوز وتعادل وخسارة.

أدار المبـــاراة الحكـــم عبدهللا قاســـم، 
محفـــوظ  جـــالل  ســـيد  وعاونـــه 
والحكـــم  الدوســـري،  وعبدالرحمـــن 

الرابع إسماعيل حبيب.

من لقاء الحد والبسيتين

ـــة ـــة الثالث ـــام الجول ـــي خت ـــب ف ـــل اللق ـــب لحام ـــوز صع ف
العـامـر يقـود الحـد لتخطـي البسيتيـن

سبورت

النجمـــة  نظيـــره  مواجهـــة  الحالـــة  فريـــق  كســـب 
)97/101( فـــي المباراة التي جمعتهما مســـاء األحد 
ضمـــن الجولـــة الخامســـة مـــن دوري زيـــن ألنديـــة 

الدرجة األولى لكرة السلة.
وجائـــت نتائـــج األشـــواط األربعة كاآلتـــي: )23/26 
 24/32 الحالـــة،   20/27 الحالـــة،   19/27 النجمـــة، 
النجمـــة(، وبذلك حقق الحالة انتصـــاره الثالث على 
التوالـــي ويصبـــح رصيده )6 نقاط( مـــن 3 مباريات، 
فيمـــا النجمـــة نـــال الخســـارة األولى وصـــار رصيده 
)7 نقـــاط( مـــن 4 مباريات. وبرز فـــي صفوف الحالة 
بوســـت بتسجيله )30 نقطة(، سيد كاظم ماجد )23 
نقطة(، حســـين سلمان )14 نقطة(، وفي النجمة كان 
ســـي جيـــه األفضل بإحـــرازه )40 نقطـــة(، فضل هللا 

عباس )16 نقطة(.
وقـــدم العبي الحالـــة بداية قوية بـــأداء عالي مميز 

اتســـم بالجماعية والقتالية والتركيـــز في الجانبين 
الدفاعي والهجومي بتسجيل النقاط داخل وخارج 
القـــوس، فيمـــا النجمـــة وبخـــالف الربـــع األول الذي 
كان فيه جيد المســـتوى، وضح عليه اللعب الفردي 
والتســـرع واالستعجال في إنهاء الكرة التي جعلته 
يتخلـــف بفـــارق مـــن النقاط والـــذي أثر عليـــه كثيًرا 
رغـــم نجاح مســـاعيه فـــي تحقيق العـــودة بالدقائق 
األخيـــرة لعمر المباراة والذي شـــهد تراخي وأخطاء 

عدة في الحالة.

النويدرات وسماهيج

هـــزم فريـــق النويـــدرات نظيـــره ســـماهيج بنتيجـــة 
النويـــدرات،   14/22( األشـــواط  وبواقـــع   )96/76(
 20/28 النويـــدرات،   22/28 النويـــدرات،   12/26
ســـماهيج(، وبذلـــك حقـــق النويـــدرات فـــوزه الثاني 
تلقـــى  ســـماهيج  فيمـــا  نقـــاط(   7( رصيـــده  وصـــار 

الخســـارة الثانيـــة وأصبـــح رصيده )8 نقـــاط(. وبرز 
في صفوف النويدرات افلون بتسجيله )30 نقطة(، 
عمـــران يوســـف )22 نقطة(، وفي ســـماهيج منصور 

كاسي بإحرازه )33 نقطة(، علي فرج )13 نقطة(.
وفي مجمل المباراة، ظهر النويدرات بصورة جيدة 
دفاعًيـــا وهجومًيـــا بالثالثيـــات واالختـــراق ليتمكن 
مـــن التقدم بالشـــوط األول بفـــارق 22 نقطة، مقابل 
أداء مهزوز لسماهيج وخصوًصا في الهجوم لكثرة 

األخطاء واالستعجال وغياب التركيز بالتصويب.

مباريات اليوم

تختتـــم اليـــوم )االثنيـــن( منافســـات الجولـــة بإقامة 
مباراتيـــن، إذ يلتقـــي في األولى البحرين مع ســـترة 
فـــي تمـــام الســـاعة 5.30 مســـاًء، وتعقبهـــا مواجهة 
المحـــرق )8 نقـــاط( والرفـــاع )6 نقاط( عند الســـاعة 
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ففـــي المبـــاراة الثانيـــة، يأمـــل المحـــرق بمواصلـــة 
انتصاراتـــه وصدارته للترتيب، فيما الرفاع يســـعى 
الفـــوز  وتحقيـــق  الســـابقتين  خســـارتيه  لتعويـــض 

البحريـــن  ُيمنـــي  األولـــى،  المبـــاراة  وفـــي  الثالـــث. 
بتحقيـــق فـــوزه األول بعـــد 4 هزائـــم، وســـترة يأمل 

لالنتصار الثاني وعدم الخسارة للمرة الرابعة.

اليــوم تختتم الجولة الخامســة من دوري زين للســلة

الحالة يكسب النجمة والنويدرات يهزم سماهيج
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االحتفال باليوبيل 
الذهبي على 

تأسيس الشرطة 
النسائية
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األهلــي يســقط بنــي جمرة بدوري عيســى بن راشــد

أحمد مهدي أحمد مهدي

علي مجيد

لقاء الحالة والنجمةلقاء النويدرات وسماهيج



كســـب مناصرو النائب علي إســـحاقي الجولة 
بقيادة لجنة التحقيق االسكانية بدور االنعقاد 
الجديـــد، واســـمها الرســـمي “لجنـــة التحقيـــق 
للطلبـــات  التوزيـــع  بشـــأن معاييـــر  البرلمانيـــة 
االســـكانية وتكلفـــة بناء الوحدات اإلســـكانية 
ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات 
اإلسكانية”. وحدثت تطورات دراماتيكية في 
الطريق النعقاد االجتماع األول للجنة الختيار 
الرئيـــس ونائبـــه، إذ يبلـــغ عدد أعضـــاء اللجنة 
17 عضـــوا، وبمـــا يعنـــي أن النصـــاب القانوني 

لسالمة انعقاد اللجنة حضور 9 أعضاء.
وقـــال نـــواب أعضـــاء باللجنـــة لــــ “البـــالد” بـــأن 
قيادة اللجنة كان متنافسا عليها بين اسحاقي 
مـــن جهـــة، والنائب حمـــد الكوهجـــي من جهة 
أخـــرى، وبخاصـــة أن األخير تولـــى مركز نيابة 
رئاسة لجنة التحقيق اإلسكانية الملغية بحكم 
دستوري. وذكروا بأن الطريق لالجتماع لالول 
شـــهد مروحـــة اتصاالت بيـــن النـــواب للتوافق 
على تســـمية قيادة اللجنـــة بالمرحلة الجديدة، 
ولكن تعثرت كل المحاوالت، بما أدى ألن يدعو 
رئيس اجتماع السن النائب عبدالرزاق حطاب 

لالجتماع األول الختيار الرئيس ونائبه.
اللجنـــة  أعضـــاء  مواقـــف  أن  النـــواب  وبيـــن 
االجتمـــاع  لحضـــور  مؤيـــد  بيـــن  انقســـمت 
واالحتـــكام لصندوق االقتـــراع الختيار قيادة 
اللجنة، وبين رأي آخر يستمهل اجتماع اللجنة 

ألجل آخر من أجل مزيد من المشاورات.
وذكروا بأن عدد المناصرين السحاقي 9 نواب، 
ومـــن بينهـــم النائـــب عيســـى القاضـــي، المنّوم 
بالمستشـــفى بسبب وعكته واصابته بفيروس 
كورونـــا، وبما يعني ان عـــدد المناصرين يهبط 
الى 8، وبما يعني تعذر انعقاد اللجنة باألعضاء 

المناصرين السحاقي.
وقـــال النواب بـــأن مناصري النائب اســـحاقي 
اللجنـــة،  اجتمـــاع  حضـــور  قـــرروا  الثمانيـــة 
ولكـــن مناصـــري النائـــب الكوهجـــي - الثمانية 
حضـــور  عـــن  االمتنـــاع  قـــرروا  اآلخـــرون- 
االجتمـــاع وبمـــا يعنـــي تعـــذر تأميـــن النصاب 

النعقاد اللجنة وتأجيله.
وتحدث النـــواب للصحيفة عن اختراق بثقب 
الجـــدار من خـــالل ترتيب مناصري اســـحاقي 
حضـــور النائـــب عمـــار قمبـــر الجتمـــاع اللجنة، 
والـــذي كان متوقعا أن يصوت لمصلحة قيادة 

الكوهجي للجنة.
قاعـــة  قمبـــر  أقـــدام  وطـــأت  إن  مـــا  وقالـــوا 
االجتماع حتـــى جرى اســـتدعاء بقية أعضاء 
اللجنـــة لالجتمـــاع، وحضر مناصرو اســـحاقي 
فقـــط، بمـــا يعني تأميـــن نصاب انعقـــاد اللجنة 
بحضـــور 9 نواب من أصل 17، وافتتح رئيس 

السن االجتماع، وتقرر تزكية اسحاقي رئيسا، 
وحظي عمار قمبر بثقة األعضاء نائبا للرئيس.

مناصرو الكوهجي

وفـــي المقابل، قال نواب مناصرون للكوهجي 
بأن المؤيدين لترشيح اسحاقي لقيادة اللجنة 
كثفـــوا اتصاالتهـــم بجميـــع األعضـــاء لحثهـــم 
لحضور االجتماع في مقابل حصول من يقبل 

الحضور بمركز نائب الرئيس.
وذكـــروا بأنهم ناقمون من تصرف النائب عمار 
قمبر الذي كســـر اتفاقه مـــع الكوهجي وحضر 
االجتمـــاع وقبـــل بتزكيتـــه نائبـــا للرئيـــس في 
مقابـــل ذلك. وبينوا أن عمـــار ضحى بصداقته 
مقابـــل  فـــي  طويلـــة  لســـنوات  الشـــخصية 

الحصول على مركز نائب الرئيس.
ولفتـــوا أنه كان متوقعا أن عمار مســـافر ولكن 

فوجئ الجميع بحضوره االجتماع.
شـــبهة  االجتمـــاع  حـــول  تحـــوم  أنـــه  وقالـــوا 
البطـــالن بســـبب صـــدور دعـــوة مـــن رئيســـة 
المجلـــس فوزيـــة زينـــل بانعقـــاد االجتماع في 
الســـاعة 1:30 ظهرا، ولكن جرى تأجيل انعقاد 
دون  مـــرة  ألول  انعقـــاده  بســـبب  االجتمـــاع 
نصـــاب، وهـــو مـــا يعنـــي أن تأجيـــل االجتماع 
وانعقـــاده في وقت آخر أمـــر غير قانوني ألنه 

دون امضاء بقلم الرئيسة.

انسحابات

وتوقـــع نواب بأن تشـــهد اللجنة تقديم طلبات 
لالنسحاب من عضويتها بالفترة المقبلة.

اللجنـــة  بـــأن  اســـحاقي  قـــال  تزكيتـــه،  وبعـــد 
الجديدة ســـتواصل مـــا تم انجـــازه من أعمال 
ومهـــام كبيـــرة فـــي لجنـــة التحقيـــق الســـابقة، 

تأكيًدا على تكامل العمل النيابي.
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1 - إبراهيم خالد النفيعي.
2 - أحمد الدمستاني.

3 - حمد الكوهجي.
4 -خالد بوعنق.

5 -زينب عبداألمير.
6 -عبدالرزاق حطاب )حضر(.

7 -علي إسحاقي )حضر(.
8 - عمار البناي )حضر(.

9 - عمار آل عباس )حضر(.
10 -  محمد العباسي )حضر(.

11 -  أحمد العامر )حضر(.
12 -  هشام العشيري )حضر(.

13 -  عمار قمبر )حضر(.
14 - عيسى الكوهجي.

15 -  محمود البحراني )حضر(.
16 - عيسى القاضي.

17 -  أحمد السلوم.

لجنة التحقيق

تنظيم المزادات
برد  الــشــورى  مجلس  ^ُأخــطــر 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
المقدم  السؤال  حول  الزياني  زايــد 
بشأن  رحمة  آل  صــادق  العضو  من 

المزادات اإللكترونية.
ــدار  ــال الـــوزيـــر بــأنــه بــصــدد إصـ وقــ
قــــرار يــشــتــرط عــلــى مـــزاولـــي مهنة 
السجل  عرض  المرخصة  الــمــزادات 

في حساباتهم بمواقع التواصل.

عضو مجلس الشورى علي العرادي بمنصة المقرر

الفاضل: فراغ تشريعي.. البنمحمد: اقتراح متقدم.. الزايد: آلية للرقابة
“الشورى” يقر قانون صاالت “الجم”.. وفخرو: بسطوا اإلجراءات

وافــق مجلــس الشــورى علــى االقتــراح بقانــون بشــأن تنظيــم أنشــطة 
المراكز واألكاديميات الرياضية.

الشـــوريون:  االقتـــراح  ومقدمـــو 
ســـبيكة خليفـــة الفضالـــة، وبســـام 
إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين 
عبـــدهللا  جهـــاد  ود.  المســـقطي، 
الفاضـــل، ود. محمـــد علـــي حســـن 

علي.
ويهدف االقتراح بقانون الى تنظيم 
واألكاديميـــات  المراكـــز  أنشـــطة 
مـــن  عليهـــا،  والرقابـــة  الرياضيـــة 
حيث وضع القواعد القانونية التي 

تكفل الحدود المقبولة من التنظيم 
الالزم لمزاولة األنشـــطة الرياضية 
التـــي  والمحـــال  المنشـــآت  فـــي 
تمـــارس فيها األلعاب أو التدريبات 
كمراكـــز  الرياضيـــة،  الخدمـــات  أو 
الرياضـــات،  تدريـــب  وأكاديميـــات 
وحمامـــات  الصحيـــة  واألنديـــة 
الســـباحة وصاالت اللياقـــة البدنية 
والرياضية، ومراكز بناء األجســـام 

وغيرها من المراكز الرياضية. 

وقالت الشـــورية جهاد الفاضل بأن 
بالمالعـــب  والوفيـــات  اإلصابـــات 
عـــن  كشـــفت  الصحيـــة  واألنديـــة 

وجـــود فراغ تشـــريعي فـــي آليات 
عمل األندية الصحية.

وذكر الشـــوري بســـام البنمحمد أن 
االقتراح ينظم أنشطة األكاديميات 
الرياضية وينقلها لمرحلة متقدمة.
الزايـــد  دالل  الشـــورية  وذكـــرت 
أن االقتـــراح يضـــع آلية تشـــريعية 
علـــى  والرقابـــة  للتنظيـــم 

األكاديميات.
لرئيـــس  األول  النائـــب  وطالـــب 
الجهـــة  فخـــرو  جمـــال  المجلـــس 
المعنيـــة بتنفيـــذ القانون بتبســـيط 
إجـــراءات عمـــل األنديـــة الصحية 

وعدم تعقيدها.

بسام البنمحمد
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محرر الشؤون المحلية

إلنشاء متحف رياضي.. ومدربون بال ترخيص
ــع ــي ــم ــج ــة ال ــح ــل ــص ــم ــم” ل ــ ــي ــ ــج ــ الـــفـــضـــالـــة: قــــانــــون “ال

^نّبهت الشـــورية منـــى المؤيد بأن 
االقتـــراح بقانون بشـــأن تنظيم أنشـــطة 
المراكز واألكاديميات الرياضية سيســـّد 
ا من عدم حصول المدرب  فراًغا تشريعيًّ
الرياضي على ترخيـــص معتمد لمزاولة 

مهنة التدريب.
وطمح الشـــوري أحمـــد الحداد إلنشـــاء 
متحف رياضـــي. وقال الشـــوري محمد 
علي حسن بأن األكاديميات الرياضية ال 
تقـــل أهمية عن األكاديميات التي تعمل 

في مجاالت أخرى.
جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــوري  وحـــّث 
إلعـــادة إحياء اتحـــاد األنديـــة الوطنية 

وتشمل معه األكاديميات الرياضية.
وتســـاءل الشـــوري فيصل النعيمي عما 
إذا توجـــد مؤسســـة أو أكاديمية تعطي 

شـــهادة للمدربين الرياضييـــن وبخاصة 
المهمـــة  هـــذه  يزاولـــون  المدربيـــن  أن 

الشـــوري صـــادق آل  بالخبـــرة. واعتبـــر 
الرياضـــة أصبحـــت شـــغًفا  بـــأن  رحمـــة 
ومهنـــة وصناعـــة، ومقترًحـــا أن يشـــمل 
الرياضيـــة  المراكـــز  القانونـــي  الغطـــاء 

وصاالت المدارس.
وأكـــدت الشـــورية ســـبيكة الفضالة في 
ضـــوء اقتراحات زمالءهـــا أن المجلس 
ســـيعمل علـــى بحـــث ودراســـة اقتـــراح 
تنظيـــم أنشـــطة األكاديميـــات والمراكـــز 
الرياضية بعد صوغه كمشـــروع بقانون 

وبما يخدم مصلحة الجميع.
وفـــي موضـــوع آخـــر، تمســـك مجلـــس 
تشـــريعي  لتعديـــل  برفضـــة  الشـــورى 

بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

أحمد الحداد سبيكة الفضالة

كشـــفت نتائج احدث دراســـة ميدانية حول “تزايد 
نسبة الطالق في المجتمع البحريني” أجراها فريق 
من لجنة التوفيق واالرشاد االسري لجمعية العائلة 
البحرينيـــة تحـــت اشـــراف نائـــب رئيـــس مجلـــس 
االدارة عبد الناصر الدرزي، وبمتابعة مدير الجمعية 
حمـــدان حســـين عن ان تزايـــد  نســـبة  الطالق في 
اآلونة االخيرة في المجتمع البحريني هو “حقيقة” 
، موصية الى ضرورة  ايجاد الحلول المناسبة لها. 
وأظهرت الدراســـة ان العنف االســـري يعد احد اهم 
أســـباب الطـــالق  وبنســـبة 88.22 % ، ليأتـــي  بعده 
بخل الزوج وســـوء عشرته كسبب للطالق وبنسبة 
87.24 % ، بينمـــا شـــكلت الخيانـــة الزوجيـــة ســـببا 
للطـــالق بنســـبة 85.98 %  ، وشـــكل تنـــاول الزوج 
او الزوجـــة للمســـكرات بنســـبة تصـــل الـــى 82.08 
% كأحـــد االســـباب المهمة في الطـــالق ، واظهرت 
الدراســـة ضعـــف المؤسســـات المدنيـــة فـــي تعزيـــز 

التوعية االسرية . 
و اســـتهدفت الدراســـة  1027 عينـــة مـــن الذكـــور 
واالناث المتزوجين والمطلقين ، والحظت الدراسة 
ان اســـتجابة االناث لالســـتبيان اعلى مـــن الذكور، 
وكان المشـــاركين بأعمـــار  مـــن دون  25 وفـــوق الــــ 
41 عاما ، ومن حاملي الشـــهادات الدراســـات العليا 
والشهادات الجامعية من ما يدل على ان اغلب فئة 
الدراســـة هم مـــن المثقفين لحـــرص ادارة الجمعية 
على اختيـــار الكفـــاءات ذات الخبـــرة العلمية التي 
تســـاعد وتسهم في حل مشكلة نســـبة الطالق في 

اآلونة االخيرة . 
وهدفـــت الدراســـة  الـــى اإلجابة عن اســـباب تزايد 
نســـبة الطالق في المجتمع البحريني خالل الفترة 
الحاليـــة مـــن خالل العديـــد من االســـئلة و المحاور 
ومنها: من المسئول عن الطالق؟ وهل يعد انشغال 
الـــزوج المســـتمر ســـببا من اســـباب الطـــالق؟ وهل 
اســـهمت االفالم والمسلســـالت في تشـــكيل صورة 
نمطيـــة خاطئـــة عـــن العالقـــة الزوجيـــة ممـــا ادى 
الـــى ارتفاع نســـبة الطالق؟ وهل تؤدي مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي المعنيـــة دورهـــا فـــي الحـــد مـــن 
نســـبة الطـــالق؟ ، وهل تؤيد الـــزام الدولة الخاطب 
والمخطوبـــة حضـــور دورات معينـــة بمركز ارشـــاد 

اسري قبل عقد الزواج؟ .  
وتناولت  الدراســـة أســـئلة حول من هو المتســـبب 

فـــي الطالق هـــل هو الزوج أم الزوجـــة ؟ وهل  من 
اســـبابه اخالل الزوجة العاملة فـــي واجباتها؟وهل 
تؤيـــد ان يكـــون هناك برنامج تلفزيونـــي في القناة 
الرســـمية لالستشـــارات االســـرية؟ وهـــل ان عـــدم 
دخولك فـــي دورات تأهيـــل المقبلين علـــى الزواج 
يســـاهم في تزايـــد حاالت الطـــالق؟ ، وهل لبرامج 
التواصـــل االجتماعـــي اثـــر في رســـم حيـــاة وردية 

تتعارض مع واقع الزوجين وواجباتهم ؟. 
وخلصت الدراســـة الى ان نســـبة تزايد الطالق في 
المجتمـــع البحرينـــي حقيقـــة وان هنـــاك ضعفا في 
اقامـــة دورات التدريبـــة للمقبليـــن على الـــزواج ، و 
ضعفـــا في التنمية حول مفهـــوم الحياة الزوجية و 
اســـتقرارها في المجتمع ، ويشـــكل العنف االســـري 
وبخـــل الـــزوج وســـوء عشـــرته وتعاطي الـــزوج او 
الزوجـــة المســـكرات اســـبابا حقيقية للطـــالق، وان 
الخيانـــة الزوجيـــة تعد من االســـباب الرئيســـة في 
تزايـــد الطالق ،وضعف دور مؤسســـات المدني في 

تعزيز التوعية االسرية .
 وأوصـــت الدراســـة بضرورة إيجاد مناهج أســـرية 
في الجامعـــات كمقررات اساســـية للطالب واقامة 
النـــدوات والمحاضـــرات للتعريـــف بأهميـــة الحياة 
الزوجية وايجاد شراكة حقيقة بلجنة مشتركة مع 
المجلـــس االعلى للمرأة مـــع الجمعيات االجتماعية 
ذات العالقـــة لوضـــع الخطـــط العريضـــة لمعالجـــة 
العنف االسري وأسبابه  ، واهمية ايجاد مستشارين 
لتوعية المتزوجيـــن حديثا وتدريب المقبلين على 
الزواج ودراســـات علميـــة تعنى باالســـرة ، ووجود 
تنســـيق بيـــن وزارة العـــدل والشـــئون اإلســـالمية 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  واألوقـــاف 
والجمعيات لوضع خطة أســـرية لتنشـــيط التوعية 
مستشـــارين  لتدريـــب  واالســـرية  االجتماعيـــة 

أسريين.

الخيانة وبخل الزوج والعنف األســري أهم األسباب

دراسة جمعية العائلة: زيادة بنسب الطالق

عبدالناصر الدرزيحمدان خالد حسين

تطورات دراماتيكية.. 8 تعمدوا التغيب ومكافأة التاســع بنيابة الرئاسة

عمار يضحي باتفاقه مع الكوهجي ويقود إسحاقي لرئاسة “تحقيق اإلسكان”

9 نواب حضورا االجتماع االول للجنة التحقيق

راشد الغائب بدور المالكي

حمد الكوهجيعمار قمبر
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وديعة الوداعي

تواصل الفنانة زهرة عرفات 
تصوير دورها في مسلسل 

“الوصية الغائبة”، للكاتب 
مشاري حمود العميري، 

والمخرج حسين أبل، من 
جهة أخرى، تستعد النجمة 

البحرينية لتصوير عمل 
كوميدي اجتماعي اليت، 

ولكنها تتكتم على تفاصيله.

العــائلـــــــة أوًل وأهميـــــــة أداء العبـــــــادات فــــــي دور الـعـبـــــــادة

بالدعاء والتفاؤل..
هكذا يستقبل الشباب العام الجديد

مر عام 2020 على العالم بأسره ككابوس مزعج ومثير فقدوا فيه األمل باالستيقاظ أو العثور على لقاح ينقذهم من المأساة التي قد تستمر إلى عام 2021. أما الشباب، فقد توقفت 
أيامهم وتعطلت عجلة الحياة لديهم، فال سفر وال دراسة وال أي نوع من أنواع الترفيه، بل دروس متوالية عليهم. مسافات البالد سألت الشباب ماذا تعلموا من 2020 وما النعم التي 

استشعروها واألهم كيف سيستقبلون عام 2021؟ 

والء البناء هبة النحال محمد حميدانحسان أحمد فالح جعفربتول العلوي

tariq_albahhar

“جداريات ديسمبر” تنتقل إلى أم الحصم مع التشكيلي المهدي
انتقلــت فعاليــة “جداريــات ديســمبر” إلــى منطقــة أم الحصــم، حيــث نظمتهــا هيئــة 
البحريــن للثقافــة واآلثــار الســبت الماضي 26 ديســمبر 2020م، وقــام خاللها الفنان 
التشــكيلي محمــد المهــدي برســم جدارية مــن وحي إبداعاتــه الفنيــة، لتصنع لوحة 

جمالية في فضاء عام ومفتوح يمكن لكافة رواد المنطقة االستمتاع به. 

وشـــهدت الفعاليـــة حضور مديـــرة إدارة 
الثقافة والفنون بهيئة الثقافة فرح مطر، 
إضافـــة إلـــى حضـــور عـــدد مـــن الفنانين 
والمهتمين. وكانت الفنانة مريم السندي 
رسمت الجدارية األولى ضمن “جداريات 
ديســـمبر” هـــذا العـــام وذلـــك فـــي منطقة 

الجسرة بالمحافظة الشمالية. 
وتهـــدف الهيئـــة من خـــالل هذا النشـــاط 
الثقافـــي الفني، الـــذي يقام للعـــام الثاني 
علـــى التوالـــي، إلـــى إيصـــال الفـــن لمـــدن 
وقرى البحرين من خـــالل اختيار مواقع 
مميـــزة فـــي قلـــب هـــذه القـــرى والمـــدن. 
كما تشـــكل فرصة للفنانين التشـــكيليين 
لتحويـــل بصماتهـــم الفنيـــة مـــن الخامـــة 

االعتياديـــة فـــي محترفاتهـــم الخاصـــة، 
إلـــى مقرات فنيـــة دائمة يمكـــن للجمهور 
العام مشـــاهدتها، هذا إضافة إلى تقديم 
مساحات لونية وجمالية تزين البحرين. 
وبهـــذه الفعاليـــة، تختتم هيئـــة البحرين 
احتفاالتهـــا  برنامـــج  واآلثـــار  للثقافـــة 
باألعيـــاد الوطنيـــة، الـــذي قدمـــت خالله 
نشـــاطًا ثقافيـــًا متنوعـــًا احتفـــى بـــاإلرث 
وخاطـــب  البحريـــن  لمملكـــة  الحضـــاري 
وشـــرائحه،  فئاتـــه  بمختلـــف  الجمهـــور 
فكانـــت البدايـــة مـــع فعاليـــة “مـــا نامـــت 
المنامة” التي احتفت عبر 12 ســـاعة من 
الفعاليـــات الثقافيـــة المتواصلـــة بذكـــرى 
الوطنـــي  البحريـــن  متحـــف  تأســـيس 

الثانيـــة والثالثين. وتواصلـــت الفعاليات 
مـــن بعـــد ذلـــك، إذ دشـــنت الهيئـــة “صنـــع 
فـــي البحرين”، ثم احتفت بيوم الشـــهيد 
ويـــوم اللغـــة العربيـــة، وانطلقـــت بعدهـــا 

جداريـــات ديســـمبر، كذلك دشـــنت هيئة 
الثقافـــة كتـــاب “الثقافة والدبلوماســـية” 
في متحـــف البحرين والوطنـــي، وأخيرا 

افتتحت مصنع “نسيج بني جمرة.

جدارية مريم السندي في الجسرة

جدارية محمد المهدي بأم الحصم

للثقافــة  خليفــة  آل  محمــد  بــن  إبراهيــم  الشــيخ  مركــز  يســتضيف 
والبحــوث، الباحثــة المصريــة فــي مجال التــراث واألزيــاء التقليدية 
شــهيرة محرز، في محاضرة عنوانها” المؤامرة الكبرى: تصفية تراثنا 

وتجاهل حلوله العبقرية وكيفية التصّدي”.

عـــن  حديثهـــا  فـــي  وتتنـــاول 
التقليديـــة  الحـــرف  صـــون 
والســـعي  المحليـــة،  والمـــوارد 
تاريـــخ  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
الهويـــة الثقافيـــة المصرية من 
مظاهـــر العولمـــة، يكـــون ذلـــك 
“وال  الثقافـــي  الموســـم  ضمـــن 
اليـــوم  أحالمنـــا”،  عـــن  نتـــوب 
االثنين 28 ديسمبر 2020، عند 
الساعة الثامنة مساًء، في مقر 
المركـــز، وســـيتاح حضـــور 30 
شخصا من المهتمين للمشاركة 
فـــي طـــرح النقـــاش مـــع محرز 

التـــي ســـتكون حاضرة فـــي المركز، مع األخذ بعيـــن االعتبار لإلجراءات 
االحترازيـــة وقواعـــد التباعـــد االجتماعي ولبـــس الكمامات، كما ســـيتم 

أيضًا بث المحاضرة عبر رابط صفحة المركز على اليوتيوب.
يذكـــر أن الدكتـــورة شـــهيرة محـــرز، حاصلة على الماجســـتير فـــي الفن 
اإلســـالمي والهندســـة المعمارية مـــن الجامعة األمريكيـــة بالقاهرة، ولها 
أبحاث عدة في جامعة اكسفورد، وعملت بالتدريس في كلية السياحة 
جامعـــة حلـــوان. دفعها اهتمامهـــا بالتراث المصري المهـــدد باالندثار إلى 

تغيير مسار حياتها المهنية.
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الدعاء والعبادات

يقول حســـان أحمد: مـــر عام 2020 
ســـريعا علـــى غيـــر عـــادة الســـنوات 
عـــام  يعتبـــر  إنـــه  إذ  التـــي مضـــت، 
الجائحة التـــي أوقفت جميع العالم 
إال أن مملكـــة البحريـــن أثبتـــت في 
ظل تلـــك الظـــروف القـــوة والوعي 
فـــي مواجهـــة األزمـــة. تعلمـــت مـــن 
2020 أن لقاء االســـرة ودور العبادة 
والمناســـبات اإلســـالمية نعم كانت 
لدينـــا ال تقـــدر بثمـــن وال يغني عنها 
أي شيء. سأستقبل 2021 بالدعاء 
أن يزول البـــالء و تعود الحياة إلى 
طبيعتهـــا أفضـــل ممـــا كانـــت عليه، 
وســـنكون حاملين مسؤولية الوعي 
والتوجيهـــات للقضـــاء علـــى تلـــك 

الجائحة، باإلضافة إلى التخطيط 
لبعض المشاريع والرحالت إن 

أمكن تنفيذها. 

القوة والتخطيط

أما بتـــول، فتجده عاًما مختلًفا بكل 
المقاييـــس وعلـــى جميـــع األصعدة، 
حيـــث ارتفـــع وعيهـــا بفكـــرة مثيرة، 
وهـــي أن تثـــق برؤيتها وبســـاطتها. 
وتقـــول: كـــم تبـــدو الحيـــاة قصيرة 
للحـــد الفاصـــل بيـــن مـــا تمكـــن منه 
الوبـــاء ومـــا تمكنـــا بـــه مـــن مقاومة 
بالنعـــم التي ال ُتحصـــى، فأول نعمة 
كامنة هي أننـــي توقفت عما ظننت 
أنـــه ُيضعفني باألمس بـــدأ اليوم أنه 
يقوينـــي وُيشـــكلني. عـــاٌم آخـــر قـــد 
المنصـــرم،  كالعـــام  أيامـــه  تتســـارع 
لكن األمل يبقى أن نتداركه ســـرًيعا 
بالعودة ألنفسنا أواًل. استقبالي للعام 
الجديد قـــد ال يختلف عن ســـابقه، 

قـــد أســـهب فـــي التخطيـــط على 
المستوى المهني والشخصي.

المرونة وتغير الحال

تعلمـــت أن هبـــة كل مـــا هـــو حولنـــا 
وأن  وتعالـــى،  ســـبحانه  هللا  بيـــد 
كل مـــا كانـــت تخطط لـــه يتغير في 
لحظة، وأيقنـــت أن دوام الحال من 
المحـــال، فقبل دخول العـــام 2020 
لـــم  لكنـــه  لزواجـــي،  كنـــت أخطـــط 
يحـــدث، تعلمت أن أكون مرنة أكثر 
فـــي وضـــع خططـــي وأن أتأقلم مع 
األوضـــاع المحيطـــة بي. أمـــا العام 

2021، فســـوف أستقبله بكل أمل 
وتفاؤل وأن عوض هللا أجمل 

من كل شيء.

التفاؤل والصبر
ويـــرى حميدان أنـــه تعلـــم الكثير من 
هـــذا العام، أولهـــا تغير الحال في ليلة 
واحدة فقط، فحين أنظر للعام 2019 
واآلن فـــي 2020، كيـــف فزنـــا بـــكأس 
ألول   2019 ديســـمبر  فـــي  الخليـــج 
الوطنيـــة  باألعيـــاد  مـــرة واالحتفـــال 
واآلن نحن على مشارف نهاية 2020 
جالســـون في المنازل أشعر بالحسرة 
علـــى األيام التـــي ذهبـــت، ولكن جاء 
هذا الوباء كاختبار لنا من هللا لصبرنا 
وقـــوة تحملنا لـــه. نعمـــة الجلوس مع 
األهل واألصدقاء من أكبر النعم التي 
أحسست بها، فالجلوس معهم جعلني 
أقرب منهم. العام الجديد سأســـتقبله 
بـــكل تفـــاؤل فـــي زوال هـــذا الوبـــاء 
بعـــد وجـــود اللقـــاح، باإلضافـــة إلـــى 
أنني ســـأتخرج من جامعة البحرين 

ودخولي إلى الحياة العملية التي 
ستكون موقفة بإذن هللا.

اإلنجاز واإليجابية

تعلمـــت مـــن 2020 أننـــا نســـتطيع أن 
ننجـــز الكثيـــر مـــن أعمالنا مـــن المنزل 
ولســـنا بحاجـــة إلـــى بـــذل الكثيـــر من 
الجهـــد والوقـــت”، هذا مـــا قالته والء 
البنـــاء، وتـــرى أن التباعـــد االجتماعي 
العالقـــات  فـــي  قطيعـــة  يســـبب  لـــم 
أن  بالضـــرورة  فليـــس  االجتماعيـــة، 
ألتقي مع صديقتي أو عائلتي كل يوم 
حتـــى تكون عالقتي بهـــم متينة، كان 
هـــذا العام زمـــن الكورونا، فكان أغلب 
وقتي فـــي المنزل؛ وبذلك اســـتطعت 
ألســـتفيد  المـــال  مـــن  بعـــض  توفيـــر 
منـــه في عالجـــي حالًيـــا، 2021 أرجو 
أن تكـــون خيـــرا وتحمـــل فـــي أيامهـــا 
السعادة والفرح، سأستقبلها بإيجابية 
كبيـــرة وحب عظيم، وفيها ســـأكرس 

الخاصـــة  تجارتـــي  فـــي  نفســـي 
وسأبني لي اسًما كبيًرا في عالم 

التصوير والمونتاج. 

األمل وأهمية التعليم 

أعظـــم الدروس التي تعلمهـــا فالح خالل 
هـــذا العام هو الصبر عنـــد االمتحان وفي 
اعتقـــاده أن الصبـــر نوعان، صبـــر إيجابي 
الجتيـــاز  ونعمـــل  نخطـــط  وفيـــه  عملـــي 
االمتحـــان بجدارة. أمـــا النوع اآلخر، فهو 
السلبي الذي يكون صاحبه في حال ركود 
واستسالم باإلضافة إلى أن قيمة التعليم 
الشـــخصي  الحضـــور  فـــي  هـــي  الفعلـــي 
خصوًصـــا للســـنوات األولى مـــن المرحلة 
االبتدائـــي، نعم هللا كثيرة لعّلي أستشـــعر 
القـــرب العائلي الملـــيء بالحـــب والمودة 
وإن كان مصغـــرا وفـــي الحـــدود الضيقة، 
لكـــن االتصـــال المرئـــي كان مســـتمرا بين 
أفراد العائلة بشـــكل شبه يومي والسؤال 
على األحوال، بل ازدادت العالقات متانة 
وترابطـــا اكثـــر مـــن ذي قبل. أنـــا متفائل 

جًدا بأن هللا سيعوضنا خيرا كثيرا في 
العـــام الجديـــد ينســـينا ما مـــر علينا 

ويعوضنا الخير كل الخير.
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زوجان يمشيان وسط الزينة االحتفالية لعيد الميالد ورأس السنة الجديدة 2021، في موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

كان العــام 2020 يــزداد قتامــة علــى 
المعلــم األميركــي جــو كامــب؛ بســبب 
فــي  أنــه  إال  عليــه،  المصائــب  توالــي 

النهاية فاز في جائزة كبرى.
أن  أميركيــة  إعــالم  وذكــرت وســائل 
كامــب الــذي يعيــش في واليــة نورث 
كارولينــا نــال جائــزة يانصيــب بقيمة 

250 ألف دوالر.
ومنــذ نحــو 20 عاما، يعمــل جو معلما 
فــي حضانــة، لكنــه فقد عمله؛ بســبب 
تداعيــات جائحــة كورونــا هــذا العام، 

وبعد ذلك توفي والده.
ويقــول جو “إن األحداث التي وقعت 
2020 وضعتــه فــي مــكان  معــه فــي 
مظلــم، لكــن أفــراد عائلتــه وأصدقائه 
لــه، وحثــوه  المعنــوي  الدعــم  قدمــوا 
علــى أن يســتمر فــي اإليمــان بذاتــه 

وقدراته”.
الكبــرى  بالجائــزة  فــاز  أنــه  وأضــاف 
بعدمــا بــات يعتقــد أن الحياة ال يمكن 

أن تزداد سوءا.

عبــر  الجــدل  مصريــون  شــباب  أثــار 
االجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
فــي األيــام األخيــرة، بعدمــا شــاركوا 
بشــراء  قامــوا  إذ  قصتهــم،  الجمهــور 
ســريعة  قهــوة  عبــوات  مــن  الكثيــر 
التحضيــر، طمعــا فــي ســيارة مقدمــة 
مــن الشــركة المنتجة للقهــوة كجائزة، 
لكــن بعد إنفاقهم نحــو 50 ألف جنيه، 
لــم يفــوزوا بــأي شــيء، ليشــنوا حملة 
الشــركة  علــى  إلكترونيــة  هجــوم 

المنتجة.
التواصــل  منصــات  جمهــور  وتلقــى 
الشــباب،  هــؤالء  قصــة  االجتماعــي 
بــردود فعــل متنوعــة، بيــن الســخرية 
والتعاطــف والتعجــب، فالبعــض يرى 
أن مــا فعلــوه إضاعــة للوقــت والمال، 
وآخــرون يــرون أنهــا فكــرة مجنونــة، 
فــي  رائعــة  تكــون  أن  الممكــن  ومــن 
حالة نجاحها. ويقول صاحب الفكرة، 
أحمــد زكريا، إنه يتفهم تعجب الناس 

من خطته مع أصدقائه.

خسر عمله وفقد والده.. 
ثم جاءت المفاجأة

مصريون يشترون 
قهوة بـ 50 ألف جنيه

النزهــة  تايلنــد  فــي  زوجــان  ينســى  لــن 
الرومانســية التــي قامــا بها على الشــاطئ، 

أخيرا، فقد غّيرت حياتهما إلى األبد.
أن  تايلنديــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 
الزوجين وجدا مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 

792 ألف دوالر.
عامــا(   31( جوينغبــون  غيــرا  وســافر 
وزوجتــه مونــروي )26 عامــا( إلــى منطقــة 
فوكيــت الســاحلية لرؤية صديــق والتنزه، 
وأثنــاء ذلك الحــظ الزوجان كتلــة صفراء 

غريبة على الشاطئ.

المولعيــن  األشــخاص  مــن  الــزوج  وكان 
بمشــاهدة األفالم الوثائقيــة العلمية، ومن 
أحدهــا تعــرف علــى المــادة النفيســة التي 

عثر عليها.
بالعنبــر،  شــبيهة  عليهــا  المعثــور  والمــادة 
15 كيلوغرامــا، وهــي عبــارة  وتــزن نحــو 
ويمكــن  الحيتــان،  مــن  نــادر  إفــراز  عــن 

استخدامها في العطور.
وأبلــغ الزوجــان مجموعــة الصحافيين بما 
عثــرا عليــه وقــاال “إنهمــا مســتعدان لبيــع 

العنبر”.

النزهة على الشاطئ قد تؤدي إلى الثراء أحيانا

الفرقة الموسيقية للشرطة البحرينية تقدم استعراضا موسيقيا في خليج 
البحرين )تصوير خليل إبراهيم(

ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من العنبر نحو 40 - 60 ألف دوالر لكل كيلوغرام، بناء على النوعية.

أظهرت الدراســات أن استماع الفرد إلى 
الموســيقى يشــعره بالســعادة، ويساعده 
علــى تنظيــم عواطفــه، كما يســاعد على 
االســترخاء، ليــس هــذا فحســب بــل لهــا 
للطــالب،  التعلــم  فــي عمليــة  كبيــر  دور 

وأداء العمل بشكل أفضل بالنسبة للموظفين.
وتوصلــت دراســة، أخيرا، إلى أن الموســيقى المبهجة قد تؤثــر إيجابيا على التفكير 
اإلبداعــي أثنــاء العمــل أو حــل مشــاكل، وذلــك مــن خــالل تجربــة شــملت نحــو 155 
طالبا متطوعا ســمعوا مقطوعات موســيقية مختلفة أثناء إنجازهم الختبار يتطلب 
االبتكار. وتشــير الدراســة التي أجريت في هولندا إلى أن االســتماع إلى موســيقى 
مبهجــة أثنــاء العمــل قــد يحفــز طريقــة مغايــرة مــن التفكير متصلــة باالبتــكار وحل 
المشــكالت. وخلص الباحثون إلى أن الموســيقى الكالسيكية التي تتسم باإليجابية 
والحيوية مثل مقطوعات ألفها الملحن اإليطالي الشــهير “أنطونيو فيفالدي” يمكنها 

على األرجح تحفيز التفكير اإلبداعي.

دراسات: للموسيقى فوائد في التعلم والعمل الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:59

 11:39 

02:35 

04:55

06:25 

إنُه “نحن” يا سيدي وليس “أنا”
Û  اطلعت على مصطلح إداري جميل ومؤثر في الوقت ذاته وأعجبت به كثيًرا، فوددت

أن أنقلــه إليــك ســيدي القــارئ لربمــا تتســع دائــرة اإلعجــاب وتكــون الفائــدة فــي هذه 
الحــال أعــم وأعمــل، وهــذا ما نرمــي إليه دائًمــا ونبغيــه. المصطلح كان تحت مســمى 
’’اإلنســان التنظيمــي‘‘ أو ’’رجــل المنظمــة‘‘ )Organization man(. وجــاء فــي تعريــف 
هذا المصطلح بمعجم المصطلحات اإلدارية أنه: ’’اإلنســان الذي يؤمن بالتنظيم الذي 

يعمل به ويحمل له كل الوالء ويفخر باالنتماء له...”. انتهى.
Û  يقيًنا نتفق سيدي القارئ أن القيم والخصال التي ذكرناها آنًفا والمتمثلة في شخصية

’’رجــل المنظمــة‘‘ ذاك هــي نتائــج طبيعي لبيئة عمل ســوية وصحيــة ومحفزة تقودها 
إدارة مهنية بأسلوب احترافي ومنهجية واضحة. ولكن ما رأيك في الموقف التالي:

Û  كان أحــد المســؤولين يقــدم عرًضــا وبحضــور اإلدارة التنفيذيــة لمشــروع كبيــر ومهم
يتم إنجازه. الالفت في أسلوب ذلك العرض هو االستخدام المكثف للضمير “أنا” من 
قبل ذاك المســؤول، األمر الذي اســتفز أحد الحضور فصاح قائاًل: إنه “نحن” يا ســيدي 
وليس “أنا”. فنحن وآخرون كنا معك من بداية المشروع حتى إنجازه. كنا فريق عمل 

واحد... أليس كذلك؟ هذا ما كنت تردده خالل فترة العمل... ما الذي تغير اآلن؟؟
Û  ســئل تومــاس أديســون ذات مــرة مــدى الحاجــة إلى الفريــق الضخم الــذي يعمل معه

فقال في تواضع جم: ’’لو كانت لدي القدرة على حل كافة المشــاكل بمفردي لفعلت‘‘. 
انتهى. هذه هي المهنية وهذه هي سلوكيات القائد اإلداري المقتدر والواثق بقدراته، 
الذي يعترف أمام اآلخرين بدور وجهود من يعمل معه أو تحت إمرته اإلدارية وليس 
كما فعل صاحبنا المسؤول عاشق الـ “أنا”. هنا يمكننا أن نتساءل: هل يمكن لبيئة عمل 
كهــذه يديرها مثل هذا المســؤول أن تخلق كوادر بشــرية تتحلــى بقيم الوالء والفخر 

باالنتماء للمؤسسة التي تعمل بها؟.
Û  الذي يعني األنشطة ،”self oriented role“ :ما رأيك سيدي القارئ في هذا المصطلح

التــي يقــوم بهــا الفــرد ويظهر فيهــا تركيزه على مصلحته الشــخصية وغالًبــا ما يكون 
على حساب اآلخرين. أال ينطبق هذا إلى حد ما على صاحبنا؟
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أخبــار طريفــة خــرقــت األجــواء القـاتمــة فـــي 2020
رغـــم أن 2020 ســـتبقى مطبوعـــة بالقلـــق 
الـــذي ســـاد العالـــم بســـبب جائحـــة كوفيد 
- 19، شـــهدت هـــذه الســـنة أيضـــا أحداثـــا 
طريفـــة أو غريبة خرقـــت األجواء القاتمة 

العامة، نستعرض بعضا منها في ما يلي:

طلب زواج بالمدرعات 

الروســـي  الجيـــش  فـــي  ضابـــط  اختـــار 
االحتفـــال بعيـــد الحـــب بطريقـــة مميـــزة، 
فأحاط نفســـه بــــ 16 مدّرعة من نوع “تي-
72 بـــي 3” اصطفـــت “علـــى شـــكل قلـــب”؛ 

بهدف طلب يد حبيبته للزواج.
وقـــد جثا دنيـــس كازانتســـيف على ركبته 
فـــي طقس مثلـــج حامال باقـــة ورد بيديه 
لطلـــب يـــد حبيبتـــه فـــي قاعـــدة أالبينـــو 
تخـــف  ولـــم  موســـكو.  قـــرب  العســـكرية 
خطيبته ألكسندرا كوبيتوفا دهشتها إزاء 

هذا الطلب “غير المتوقع”.

سرقة أوراق مراحيض 

نفـــذ 3 رجـــال مســـلحين بســـكاكين عملية 

سطو في حق ســـائق شاحنة نهاية فبراير 
فـــي أحـــد أحيـــاء هونغ كونـــغ، إذ ســـرقوا 
شـــحنته مـــن أوراق المراحيض، فـــي غّلة 
زادت قيمتهـــا عن ألـــف دوالر محلي )129 
كورونـــا  فيـــروس  ظهـــور  ومـــع  دوالرا(. 
مـــا يشـــبه  الصيـــن، ســـاد  فـــي  المســـتجد 
لـــدى المســـتهلكين  الهســـتيريا الجماعيـــة 
فـــي العالـــم، إذ أقبلـــوا علـــى شـــراء أوراق 

المراحيض خشية انقطاعها.

“كورونا” اسم لألطفال أيضا 

بهـــدف “التصـــدي لألفـــكار المســـبقة” عـــن 

كوفيد - 19، أطلق ثنائي في جنوب شرق 
الهنـــد على طفليهمـــا المولودين في أبريل 

اسمي كورونا كومار وكورونا كوماري.
وفـــي الهند أيضا، اختـــار زوجان مهاجران 
علقـــا في منطقة تبعـــد آالف الكيلومترات 
عن منزلهما، تســـمية مولودهما “لوكداون” 

)إغالق(.

السماء تمطر الحشيشة 

المحشـــوة  األكيـــاس  مئـــات  هطلـــت 
بالحشيشـــة مـــن الســـماء على ســـاحة في 
تـــل أبيـــب فـــي ســـبتمبر، مـــا أثار حماســـة 

لـــدى المـــارة. لكـــن ما حصل ليـــس معجزة 
بل هي مبادرة من مجموعة تؤيد تشـــريع 
الحشيشـــة فـــي إســـرائيل، وهـــي أعلنـــت 
عزمهـــا القيـــام بالمبادرة عينهـــا في أماكن 
أخـــرى مـــن البـــالد.  وقـــد جـــرى توقيـــف 
شـــخصين لتســـييرهما الطائـــرة المســـّيرة 

المستخدمة في العملية.

أفعى بدل الكمامة

مدينـــة  فـــي  حافلـــة  شـــخص  اســـتقل 
مانشســـتر البريطانيـــة فـــي ســـبتمبر وهو 

يلف حول عنقه ووجهه ثعبانا.

وأكـــد أحـــد الشـــهود أن هـــذا المشـــهد “لـــم 
يزعـــج أحـــدا” حتـــى عندما بـــدأت األفعى 
استكشـــاف الحافلة. وأوضحت السلطات 
البريطانية أن إمكان االســـتعانة بكمامات 
بديلة “ال يشـــمل االستعانة بجلد األفاعي، 

خصوصا إذا ما كان مثّبتا على األفعى”.

نجح في االنتخابات بعد وفاته

أعاد سكان قرية رومانية صغيرة انتخاب 
رئيـــس بلدتهم لوالية جديدة، لكن بعد 11 
يومـــا من وفاته جراء كوفيد - 19 في 17 
ســـبتمبر. وبعـــد إغالق صناديـــق االقتراع، 
توجـــه ســـكان القريـــة إلـــى مدفـــن رئيس 
البلدية لـ “تهنئته”، حاملين الشـــموع، على 
ما روت إحدى القاطنات في المنطقة عبر 

“فيسبوك”.

شريحة إلكترونية من روث البقر 

أعلنـــت اللجنـــة الوطنيـــة الهنديـــة لألبقار 
منتصـــف أكتوبـــر أنهـــا طـــّورت “شـــريحة” 
األبقـــار،  بـــروث  باالســـتعانة  إلكترونيـــة 

إشـــعاعات  مـــن  المســـتخدمين  لحمايـــة 
الهواتـــف المحمولـــة. وأكـــد رئيـــس هـــذه 
الهيئة الرسمية التي أنشأتها العام الماضي 
الهندوســـي  القومـــي  الرئيـــس  حكومـــة 
ناريندرا مودي، أن “هذا كله مثبت علمًيا”.
ويقـــّدس الهنـــدوس األبقـــار، كمـــا ينســـب 
بعضهـــم إلى بول هـــذه الحيوانات وروثها 

مزايا عالجية.

تصريح خروج... للضرب 

كتـــب فرنســـي فـــي الــــ 39 من العمـــر على 
تصريـــح الخـــروج المطلـــوب ملـــؤه لتبرير 
ســـبب الخـــروج خـــالل فترة اإلغـــالق في 
نوفمبـــر، أن المســـّوغ لتركـــه المنـــزل هـــو 

رغبته في “إبراح أحد الشّبان ضرًبا”.
وقال الشـــرطي الذي ســـّطر محضر ضبط 
بقيمـــة 135 يـــورو للشـــاب إن هـــذا األخير 
“كان يحمـــل تصريحـــا مكتوبـــا بخـــط اليد 
وعليه اسمه الحقيقي وساعة الخروج من 
المنزل”، موضحا أن الشـــرطيين أبلغوه أن 

“المبرر ليس صالحا”.


