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”AppGallery“ ا“بنفت بي” في “رماية الداخلية” تحرز المركز األول خليجيًّ
أعلنت شركة بنفت، عن طرح تطبيق  «

“بنفت بي - BenefitPay” في منصة 
“AppGallery” التابعة لهواوي، والتي 

تعتبر ثالث أكبر متجر لتطبيقات 
الهواتف الذكية عالمًيا، وذلك لتوفير 

الدفع اإللكتروني لمستخدمي هواتف 
هواوي في المملكة.

حقق فريق الرماية بوزارة الداخلية  «
المركز األول في منافسات 
بطولة الخليج للرماية عبر 

برنامج زووم والتي نظمها اتحاد 
االمارات للرماية لرماة المسدس 

والبندقة ضغط والتي استمرت 
لمدة 3 أيام.

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن الهجـــوم اإلرهابي الجبان الـــذي نفذته 
ميليشـــيات الحوثـــي المدعومـــة من إيران واســـتهدف مطار عـــدن بالجمهورية 
اليمنية، أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية، الذي أدى 
إلى مقتل وإصابة العديد من األشـــخاص، معربة عن خالص التعازي والمواساة 
ألهالـــي وذوي الضحايا وللحكومة والشـــعب اليمني الشـــقيق، وتمنياتها لجميع 

المصابين الشفاء العاجل.
وأكـــدت الـــوزارة تضامن ودعم مملكـــة البحريـــن للجمهورية اليمنية الشـــقيقة، 
مؤكدة أن العمل اإلرهابي اآلثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشـــيات الحوثي 
اإلرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة 
األمـــن واالســـتقرار فـــي اليمـــن، وعرقلـــة التوصـــل إلـــى أي حـــل سياســـي يلبي 

طموحات الشعب اليمني الشقيق لألمن واالستقرار والسالم.

“الخارجية”: الحوثيون يعرقلون الحل السياسي

جاللة الملك: نقدر الحلول المؤثرة في عالم يسوده السالم والرخاء

)02 و03(

)04(

أملنا أن تجد مشروعات “تمكين الشباب” طريقها للتنفيذ البناء

خلق مزيد من الفرص أمام الشبـاب لتطويـر الشـأن التنمــوي

ناصر بن حمد يقود نهضة شبابيـة قـادرة علـى بنـاء األوطـان

الجائحة فرضت العديد من المتغيرات والمزيد من التحديات

نتابع بكل اهتمام ما تبذله كـوادرنا البحرينيـة مـن إنجــازات

 تهانينا للفائزين بالجائزة ونقدر اهتمامهم بالمشاركة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتسلم رسالة لجاللة الملك من نواف األحمد

مواصلة ترسيخ العالقات التاريخية مع الكويت

المنامة - بنا

تســـّلم ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
رســـالة خطية موجهـــة إلى عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة مـــن أخيه 
نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 

األحمد الجابر الصباح.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر 
الرفـــاع أمـــس، مبعـــوث صاحـــب 
الســـمو أميـــر دولة الكويـــت وزير 
الخارجية بدولة الكويت الشـــيخ 
الصبـــاح،  المحمـــد  ناصـــر  أحمـــد 
بحضـــور وزيـــر الديـــوان الملكـــي 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  ووزيـــر 
الزياني، ووزير المالية واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ سلمان بن خليفة 

آل خليفة.

مـــا يجمـــع مملكـــة  وأكـــد ســـموه 
البحرين ودولة الكويت الشـــقيقة 
من عالقات تاريخية راسخة كان 

لها عظيم األثر في مواصلة تعزيز 
التعاون الثنائي على المســـتويات 

كافة.
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وجه ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كلمة سامية في حفل 
إعــالن الفائزيــن بجائزة الملك حمد لتمكين الشــباب لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

في نسختها الثالثة. وفيما يلي نص الكلمة السامية:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد معكم ختام 
أعمـــال النســـخة الثالثـــة مـــن جائزتنـــا هذه، 
واإلعـــان عـــن الفائزين بها، والتـــي نعتبرها 
رســـالة تقديـــر واعتزاز من مملكـــة البحرين 
المبـــادرات  أصحـــاب  مـــن  العالـــم  لشـــباب 
واالنجـــازات الذين يلتزمـــون ويبدعون في 

تقديـــم الحلـــول المؤثرة والمســـتدامة ليعم 
عالمنا االســـتقرار والسام ولتحظى شعوبه 

باألمن والرخاء.
وبالنظـــر الـــى مـــا تمـــر بـــه مجتمعاتنـــا فـــي 
الفترة األخيرة، وهي تتصدى ألزمة صحية 
مســـتجدة فرضـــت العديـــد مـــن المتغيرات 

وجاءت بالمزيد من التحديات، فإنه يصبح 
مـــن الضروري أن يتاح أمام الشـــباب المزيد 
مـــن الفـــرص العلميـــة والمعرفيـــة ليتمكنـــوا 
مـــن اإلســـهام فـــي تطويـــر الشـــأن التنموي، 
تحقيـــق  مـــن  تســـرع  مبتكـــرة  وبأســـاليب 

األجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ونـــود أن نعـــرب عـــن اعتزازنـــا العميـــق لمـــا 
تبذلـــه كوادرنا البحرينية الشـــابة من جهود 
متواصلـــة وبخطـــوات واثقـــة نتابعهـــا بكل 
اهتمـــام، تعزيـــزا لريـــادة تجربتنـــا الشـــبابية 
الوطنية لترتقي بنتائج عملها ولتستمر في 

تحقيق إنجازاتها بمهنية عالية وبتنافســـية 
عالمية.

ونقـــدر في هـــذا الصـــدد، المتابعـــة الحثيثة 
والســـعي المخلص لابن العزيز سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة ممثلنـــا لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب والـــذي يقـــدم 
كل مـــا يلزم مـــن أجل نهضة شـــبابية قادرة 
علـــى التواصل مع العالـــم بلغة العصر وروح 
التجديـــد وبالعمل على مـــا يوحد جهودهم 
لتكـــون قـــوة واعية بواجباتهـــا وقادرة على 

البناء وقيادة األوطان.

ختامـــا، نتقـــدم بتهانينـــا الخالصـــة للفائزين 
اهتمامهـــم  علـــى  ونشـــكرهم  بالجائـــزة 
بالمشـــاركة فيهـــا بمشـــروعاتهم ومبادراتهم 
طريـــق  تجـــد  أن  نأمـــل  والتـــي  المتميـــزة 
التنفيـــذ للبنـــاء علـــى مكتســـباتها التنموية، 
وخصوصـــا في مثل هـــذه األوقات الصعبة، 
لطاقـــم  الطيبـــة  الجهـــود  كذلـــك  مقدريـــن 
العمـــل بـــوزارة شـــؤون الشـــباب والرياضـــة 
المســـاندين  والشـــركاء  اللجـــان  وكافـــة 
 ألعمال الجائزة تحقيقـــا ألهدافها المرجوة.

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.

المنامة - بنا

جاللة الملك: أملنا أن تجد مشروعات “تمكين الشباب” طريقها للتنفيذ البناء
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نقـــدر الحلـــول المـــؤثــرة فـي عالــــــــــــم يســــوده الســـالم والــرخـــاء
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ــأن التنمـــوي ــر الشـ ــباب لتطويـ ــام الشـ ــن الفـــرص أمـ ــد مـ ــق المزيـ خلـ

سمو الشيخة زين بنت خالد: نعتز بفوز “المبرة الخليفية” بـ “جائزة الملك حمد”

أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  أعربـــت 
مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة  ســـمو 
الشـــيخة زين بنت خالـــد آل خليفة 
عـــن بالغ الفخر وبالـــغ االعتزاز بفوز 
حمـــد  الملـــك  بجائـــزة  المؤسســـة 
لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنميـــة المســـتدامة فـــي نســـختها 
الثالثة ، مؤكدة ســـموها أن ما يتاح 
اليـــوم أمـــام المؤسســـات مـــن دعم 
للشـــباب وتمكينهـــم ماهـــو إال نتاج 
لمـــا يحظى به القطاع الشـــبابي من 
اهتمـــام من جالة الملـــك رعاه هللا 
البحرينـــي  الشـــباب  تحـــول  حتـــى 
اليـــوم مـــن مرحلـــة المشـــاركة فـــي 
التنميـــة إلـــى مرحلـــة صناعـــة هذه 
فـــي  إال  يكـــون  ال  وهـــذا  التنميـــة 
المجتمعات التي ٌتطلق العنان أمام 
إبداعـــات الشـــباب وتحفزهـــم على 

العطاء والتميز.
بمضاميـــن  ســـموها  وأشـــادت 
الخطاب السامي الذي وجهه عاهل 
البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة، خال اإلعان 
عـــن الفائزيـــن بالنســـخة الثالثة من 
جائزة جالته، والذي يلهم الفائزين 
نحـــو  العطـــاء  روح  فيهـــم  ويبـــث 
تقديـــم المزيد من الدعم واإلســـناد 
كل  يســـتحقون  الذيـــن  للشـــباب 
الرعايـــة لمـــا أثبتته التجربـــة بأنهم 
وقادريـــن  المســـؤولية  قـــدر  علـــى 
على تســـجيل قصص نجاح ُتضاف 
لفصول االنجاز الوطني الذي كتبت 
صفحاته فـــي العهد الزاهر لصاحب 

الجالة الملك.
وأكـــدت ســـمو الشـــيخة زيـــن بنـــت 
خالد آل خليفة أن البحرين لم تغفل 

االهتمـــام بالشـــباب وفتـــح المجال 
أمامهم حتى في الظروف التي يمر 
بهـــا العالـــم والمملكة جـــراء جائحة 
كورونـــا، حيث كان الفكر المســـتنير 
لولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، وإيمانـــه بقدرات 
علـــى  البـــاب  فتـــح  قـــد   ، الشـــباب 
مصراعيه أمام الشباب للتطوع في 
العمـــل الوطنـــي ومســـاعدة وطنهم 
ومجتمعهم وكلنا فخرا واعتزاز بأن 
الشباب هم العنوان األبرز في سيرة 
النجـــاح العطرة اليـــوم في مواجهة 
فريـــق  ضمـــن  كورونـــا  فيـــروس 

البحريـــن الـــذي يقوده بـــكل إقتدار 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
منوهـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
ســـموها بما يحظى به الشـــباب من 
جالـــة  منممثـــل  محـــدود  ال  دعـــم 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب  سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة عبر مبادرات سموه التي 
تستهدف النهوض بالشباب وتعزيز 

مشاركتهم في المسيرة التنموية.
وقالـــت ســـموها” إننـــا نســـتذكر في 
هـــذه المناســـبة الدعم الـــذي حظي 
بـــه الشـــباب مـــن المغفـــور لـــه باذن 
هللا تعالـــى صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثراه ، حيـــث جعل فقيد 
الوطـــن الكبيـــر الشـــباب البحرينـــي 
فـــي قلب خطط وبرامـــج الحكومة 
 ، بقدراتهـــا  اإليمـــان  شـــديد  وكان 
ونقتبس من أقواله المأثورة شبابنا 
هم عتادنا للمستقبل وثروة الوطن 

الحقيقية”.
وأكـــدت ســـموها أن فـــوز مؤسســـة 
المبرة الخليفية بجائزة الملك حمد 
لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 
التنمية المستدامة في فئة التمكين 
المالي يبعث علـــى الفخر واالعتزاز 
الذيـــن  المبـــرة  منتســـبي  كل  لـــدى 

لهـــم منا بهذه المناســـبة كل الشـــكر 
والتقديـــر علـــى جهودهـــم الخيـــرة 
فـــي خدمة الشـــباب، ويضعنـــا أمام 
مســـؤولية كبيـــرة فـــي بـــذل المزيد 
من الجهد والعطاء في ســـبيل دعم 
القطاع الشـــبابي ومســـاعدتهم في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
مؤكـــدة بـــأن الفـــوز بهـــذه الجائـــزة 
جائـــزة  بنيـــل  والتشـــرف  الرفيعـــة 
جالـــة العاهـــل المفدى يقـــف ورائه 
فريـــق متكامـــل فـــي المبـــرة عمـــل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد وســـخر كل 
فـــرد فيهم وقتـــه وجهـــده من أجل 

الوطن وشباب الوطن.

كمـــا القـــى وزير شـــؤون الشـــباب 
والرياضة أيمـــن المؤيد  كلمة في 

الحفل قال فيها:
قبـــل  مـــن  المباشـــر  االهتمـــام  إن 
ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهـــل البـــاد المفـــدى حفظه هللا 
الحقيقـــي  الســـبب  كان  ورعـــاه، 
النجـــاح  تحقيـــق  فـــي  والمباشـــر 
الكبيـــر لجائزة الملك حمد لتمكين 
الشـــباب لتحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة فـــي نســـختها الثالثة 
وتأكيـــد جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لدعـــم المجتمع الدولـــي لاحتفاء 
العالـــم  حـــول  الشـــباب  بجهـــود 
ومنحهم فرصة تقديم المبادرات 
ولتشـــجيعهم  عطائهـــم،  لتقديـــر 
على التجديد والتطوير وصياغة 

مستقبل أوطانهم.
وأود أن أغتنـــم الفرصة في لقائنا 
هذا لتوجيه الشـــكر لســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثل 
جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب لدعمه المباشر 
لوزارة شؤون الشـــباب والرياضة 
والعالـــم  البحريـــن  وشـــباب 
لتفاصيـــل  الحثيثـــة  ومتابعتـــه 
إصـــرار  مـــن  النابعـــة  الجائـــزة 
الشـــباب  تجـــاه  ســـموه  واهتمـــام 

العالمي والذي يعكس مسئوليات 
األمـــم  لجهـــود  ودعمهـــا  المملكـــة 
المتحدة في ســـبيل منح الشباب 
الفرصـــة الكاملـــة لتنفيـــذ أهـــداف 
التنمية المســـتدامة وفقا لرؤيتهم 
وأفكارهم ومبادراتهم، وقد تمكنا 
في هـــذا العـــام من إدخـــال تطور 
مـــن  نابـــع  الجائـــزة  علـــى  جديـــد 
المتغيرات الحالية التي يشـــهدها 
العالـــم واآلثار المترتبـــة من وراء 

جائحة كورونا.
إننـــا ننظـــر بـــكل الفخـــر واالعتزاز 
التـــي  والمشـــروعات  لألعمـــال 
قدمهـــا المشـــاركون والنابعـــة من 
كل  أن  ونؤكـــد  الشـــباب،  وحـــي 
مشـــاركة كانـــت مكســـب لقطـــاع 
الشـــباب في العالـــم ونحن بدورنا 
نتشرف بتسليط الضوء على هذه 
المبـــادرات بما يخدم إعاء شـــأن 
الشـــباب العالمـــي، ونشـــكر جميـــع 
والمؤسســـات  المبـــادر  الشـــباب 
ومنظمـــات المجتمـــع المدني على 

التفاعل اإليجابي مع الجائزة.
لســـيدي  شـــكري  أكـــرر  ختامـــا 
حضـــرة صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
علـــى رعايته واهتمامه بالشـــباب 

البحريني والعربي والعالمي.

وتم خال الحفل إعان أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة على النحو التالي:

المؤيد: المتغيرات الحالية فرضت إدخال تطور على الجائزة

أسماء الفائزين

كمـــا ألقى الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي لدى مملكة البحرين ستيفانو بيتيناتو، 

كلمة في الحفل قال فيها:
منـــذ عـــام 1978 يعمـــل برنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن جنبـــا الى جنب 
وبالشـــراكة مـــع الكيانـــات الحكوميـــة والجهات 
الفاعلـــة األخـــرى لتحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة 
وااللتزامـــات الدوليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك أهـــداف 
التنمية المســـتدامة.. جائزة الملك حمد لتمكين 
الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هي 
مثال على هذه الشـــراكات تحت رعاية صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

يعمـــل برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي منـــذ 
عام 2017 مع وزارة شـــؤون الشـــباب والرياضة 
لتصميـــم وتنفيذ وتعزيز جائزة تمكين الشـــباب 
ألهـــداف التنمية المســـتدامة، كل عام ينمو هذا 
المســـعى من حيث الحجم واالنتشـــار ووصلت 
نســـخة هـــذا العـــام الـــى أكثـــر مـــن 100 دولـــة 
واســـتقبلت أكثـــر من 4000 طلبا بزيـــادة قدرها 
%14 عـــن العام الماضي وخمســـة أضعاف منذ 

إصدار 2018.
صاحـــب  وبحضـــرة  البحريـــن  بمملكـــة  نشـــيد 
لهـــذه  المفـــدى، علـــى قيادتهـــا  الملـــك  الجالـــة 
المبادرة ونحن ممتنون على قدرتنا على تقديم 

مساهمتنا ونعتقد أن نجاح الجائزة يعتمد على 
ثاثة عوامل هي معايير االختيار، الموضوعية 
فـــي الفحـــص، والتواصل الواســـع.. نحن نعيش 
فـــي عالم متغيـــر والجائزة بحاجـــة الى التكيف 
مع العصر وتتم مراجعة المعايير كل عام لزيادة 
ماءمـــة التطبيقـــات للموضوع وجعلهـــا عملية 
والتأكيـــد علـــى أنهـــا تتحـــدث عـــن التحديـــات 

الحالية بما في ذلك فيروس كورونا وآثاره.
تعتمد مصداقية أي جائزة على آلياتها الداخلية 
التي يجـــب أن تعكس االختيـــار العادل ألفضل 
عمليـــة  فـــي  الموضوعيـــة  وتأتـــي  التطبيقـــات 
االختيـــار مـــن هيئة تحكيـــم فنية مقرهـــا األمم 
األمـــم  الـــى  تابعـــة  كيانـــات  ســـبعة  المتحـــدة.. 
الموظفيـــن  كبـــار  بتخصيـــص  تقـــوم  المتحـــدة 
لضمـــان تحديد أفضـــل التطبيقـــات يقترن ذلك 
بالمكانـــة التـــي تأتي من لجنة رفيعة المســـتوى 
مـــن المحكمين الدوليين الذيـــن يتخذون القرار 

النهائي.
وأخيـــرا وليس آخرا، النشـــر يعكس طموح هذه 

الجائـــزة فـــي أن تصبـــح عالميـــة فـــي األرقـــام.. 
وهـــذا العـــام أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى قمنـــا 
باالســـتفادة من شـــبكتنا العالمية داخل برنامج 
األمـــم  ومنظمـــات  اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم 
المتحدة الشـــقيقة المنتشـــرة في جميـــع أنحاء 
العالـــم لضمـــان أوســـع مشـــاركة فـــي الجائـــزة، 
وهذه الجائزة تضع الشـــباب في مقدمة القيادة 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
نحن في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نسعى 
الى تعزيز فرص التعاون المســـتقبلي مع مملكة 
البحريـــن ونتطلـــع إلـــى النســـخة القادمـــة مـــن 

الجائزة.

“اإلنمـائـي”: استقبلنـا 4 آالف طلــب مـن 100 دولــة
بزيادة 5 أضعاف منذ 

إصدار 2018

IRIBA Tap and Drink الفائز بجائزة الشعوب، إيفيت إيشيموي من رواندا لمبادرتها

والتـــي تهـــدف إلى تحســـين الوصول إلى ميـــاه الشـــرب النظيفة للمجتمعـــات الحضرية ذات الدخـــل المنخفض، 
مع خلق وظائف الئقة للشـــباب والنســـاء المحليين، وفي نفس الوقت حماية البيئة من خال تجنب اســـتخدام 

الزجاجات الباستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والتي يشيع استخدامها لتعبئة المياه.

The TriHealthon الفائز بجائزة االزدهار، إيستر إيجيروجين أجاري من نيجيريا لمبادرتها

وهي منظمة غير ربحية تروج للمساواة الصحية في إفريقيا، وأول منظمة في غرب إفريقيا تطبق طرق التأمل 
ودمجها ضمن أســـاليب العاج والرعاية الصحية، وتعمل أيًضا على مكافحة األســـباب الرئيســـية لوفاة األطفال 

النيجيريين دون سن الخامسة.

Ecoplastile الفائز بجائزة الكوكب، فرانك كاموجيشا من أوغندا لمبادرته

بعـــد  الباســـتيكي  التلـــوث  تحديـــات  لمواجهـــة  تأسســـت  ناشـــئة  مســـجلة  اجتماعيـــة  مؤسســـة  وهـــي 
المحرومـــة. المجتمعـــات  مســـاعدة  مـــع  المنـــاخ  وتغيـــر  الغابـــات  وإزالـــة  النفايـــات،  وإدارة   االســـتهاك، 
وتعمل المؤسســـة مع الشـــباب والنســـاء المهمشين بشكل خاص لجمع الباســـتيك وبيعه، باإلضافة إلعطاء أفراد 
المجتمع خيار اســـتبدال النفايات بغطاء تأميني مثل التأمين الطبي، ودفع الرســـوم المدرســـية والحصول على 

المياه الصالحة للشرب من خال نظام تأمين النفايات.

Accept International الفائز بجائزة السالم، كيتا ناكانو من اليابان لمبادرته

التي ساهمت في بناء السام ومكافحة التطرف الشديد ومساعدة ضحايا بعض النزاعات المستمرة حول العالم 
والتي تشـــهد قلياً من التقدم نحو إنهائها. تســـعى المنظمة إلى مد يد المســـاعدة ألولئك الذين يشـــعرون بأنهم 

منبوذون من قبل المجتمع لمشاركتهم السابقة في التطرف الشديد، وتساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. 

الفائز بجائزة التمكين المالي )مؤسسة المبرة الخليفية( من مملكة البحرين

وهـــي مؤسســـة غيـــر ربحية، تأسســـت في عـــام 2011 في مملكـــة البحرين، وتهـــدف إلى إحداث 
تأثيـــر اجتماعـــي في مجال التعليم وتمكين الشـــباب للوصـــول إلى إمكاناتهـــم المثلى، من خال 
تزويد الشـــباب بالمعرفة والمهارات وبرامج تنمية الشـــخصية، التي تمكنهم من تطوير أنفســـهم 

ومملكتهم.

الفائز بجائزة التمكين المؤسسي )مؤسسة شباب البحر األبيض المتوسط للتنمية ( من جمهورية مصر

وتســـتهدف المؤسسة الشـــباب من دول البحر األبيض المتوسط وجيرانهم وخاصة أولئك الذين 
يعيشـــون في المناطق الحدودية أو المدن الريفية وهذا يمنحهم فرًصا أقل للمشـــاركة اإليجابية 
فـــي بلدانهـــم، وتعمـــل على مســـار تعليمي غير رســـمي يســـاعد الشـــباب على تنميـــة قدراتهم في 
المهـــارات الحياتيـــة، والعامـــات التجارية الشـــخصية، وتحديـــد األهداف؛ ليكونـــوا قادرين على 
دخـــول ســـوق العمل، وتحديد مســـار حياتهم المهنية من خال اكتشـــاف قدراتهم وشـــغفهم من 

خال األنشطة التفاعلية.

الفائز بجائزة التمكين التقني )مؤسسة “Know One Teach One” (من فيتنام 

والتـــي تهـــدف لمســـاعدة ودعـــم وتطوير بعض الشـــباب الذين ينحـــدرون من خلفيـــات محرومة 
اجتماعيـــًا مثل ضحايـــا العنف واأليتام واألقليات العرقية والفقراء، وتوفر للشـــباب المســـتهدف 
دورة تدريبية شاملة ومجانية في الضيافة لمدة 24 شهًرا، وعند التخرج، يحصل المتدربون على 
الشـــهادة الثالثة في فن الطبخ التجاري أو الضيافة من أســـتراليا، وتدير المؤسسة مطعًما يتدرب 
فيـــه الشـــباب بالتوازي مع الدورات الدراســـية مع التوجيه واإلرشـــاد الوثيقين مـــن قبل موظفي 

المطعم.

نســـتذكر بالتقديـــر إســـهامات فقيـــد الوطـــن الكبير بجعل الشـــباب في قلب برامـــج الحكومة

الفئة الثانية: الفئة األولى: 

تمكين الشباب وإجراءاتهم وتأثيرهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامةمساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ناصر بن حمد: تعزيز البيئة التنافسية العادلة المفتوحة بين األوساط الشبابية
التمسك بالنهج الملكي في جعل الشباب أولوية وتحفيزهم كقوة عمل وبناء

وكان حفل إعالن الفائزين بالجائزة قد بث على تلفزيون البحرين 
حيــث تضمــن كذلــك كلمــة لممثل جاللــة الملــك لألعمال اإلنســانية 
وشــئون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قال فيها 

سموه:

يطيـــب لـــي أن أرفـــع إلـــى مقـــام 
ســـيدي حضرة صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
حفظـــه  المفـــدى  البـــاد  عاهـــل 
هللا ورعـــاه أســـمى آيات الشـــكر 
جالتـــه  دعـــم  علـــى  والتقديـــر 
للشـــباب  أيـــده هللا، الامحـــدود 
انطاقـــا  والعالمـــي  البحرينـــي 
الشـــمولية  جالتـــه  رؤيـــة  مـــن 
الشـــباب  لتمكيـــن  والمســـتقبلية 
ومشـــاركتهم في تحقيق أهداف 
التنميـــة المســـتدامة التي أقرتها 

منظمة األمم المتحدة.
دائما ما يؤكد جالته أن الشباب 
البحرينـــي مصدر ثرائنـــا ورهاننا 
المضمـــون وجعل مســـألة تمكين 
الشـــباب أولوية وطنيـــة لتحفيز 
مشـــاركتهم الفعالـــة كقـــوة عمـــل 
وبناء، ونحـــن بدورنا ننقل رؤية 
جالـــة الملـــك لتتخطـــى الواقـــع 
المحلي لتصل إلى جميع شـــباب 
العالم ونسعى إلى صناعة األمل 

لهـــم انطاقـــا مـــن كـــون مملكـــة 
البحريـــن التـــي كانـــت وال زالـــت 
المـــكان المفضـــل وأرض الفرص 

للشباب.
أصـــررت علـــى مواصلـــة جائـــزة 
الشـــباب  لتمكيـــن  حمـــد  الملـــك 
التنميـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
المســـتدامة في نســـختها الثالثة 
رغـــم التحديـــات الكبيـــرة التـــي 
كورونـــا،  جائحـــة  فرضتهـــا 
واصرارنـــا نابـــع مـــن توجيهـــات 
جميـــع  بتخطـــي  الملـــك  جالـــة 
التحديات التي فرضتها الجائحة 
وذلـــك في ســـبيل رفعة الشـــباب 
وتأكيـــد مكانتهـــم، وعقدنا العزم 
على تحويل تلك التحديات إلى 
نقـــاط انطاقـــة جديـــدة لرؤيـــة 

اإلبداع واالبتكار.
إن ما يميز نســـخة هذا العام من 
الجائـــزة هو إضافة أبعاد جديدة 
الشـــباب  توجيـــه  منـــا  تطلبـــت 
بطريقـــة  والمراجعـــة  للتفكيـــر 

إبداعيـــة وتجعـــل مـــن الشـــباب 
الصنـــدوق”  “خـــارج  يفكـــرون 
للعمل على إيجاد الحلول لتنفيذ 
وتطبيـــق  األمميـــة؛  األهـــداف 
الشـــبابية  المبادرات والمشـــاريع 
التـــي  األهـــداف  تعالـــج  التـــي 
تضررت من جائحة كورونا األمر 
الذي يضيف بعدًا جديدًا للجائزة 
باعتبارهـــا الجائزة األولى عالميا 
لمعالجـــة  الشـــباب  تدفـــع  التـــي 
التحديـــات التي فرضتها جائحة 
كورونـــا علـــى قطاعـــات التنمية 

المستدامة.
نفخـــر بما وصلـــت إليـــه الجائزة 
مـــن انتشـــار واســـع فـــي مختلف 
أرجـــاء العالـــم وهـــو األمـــر الذي 
تمثل في تحقيق النسخة الثالثة 
مـــن الجائزة لمشـــاركة كبيرة من 

قبل الشباب والمؤسسات العامة 
والخاصـــة والمنظمـــات األهليـــة 
الماضيـــة  الســـنوات  يفـــوق  بمـــا 

بشكل كبير.
تحملـــت مملكـــة البحريـــن وللـــه 
الحمد مسؤولياتها الدولية تجاه 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
الشـــباب  بإشـــراك  وقامـــت 
البحريني والعالمي متخذين من 
نهج جالة الملك المفدى نبراسًا 
لجعل البحرين عاصمة الشـــباب 
والرياضـــة وتعزيز فـــرص البيئة 
المفتوحـــة  العادلـــة  التنافســـية 
بين األوساط الشـــبابية للتسابق 
من أجل بناء عالـــم أكثر رفاهية 
للشعوب وينعم بخيرات التنمية.

شـــكرا ســـيدي، والســـام عليكـــم 
ورحمة هللا وبركاته.

أصررت على 
مواصلة الجائزة 

رغم تحديات 
الجائحة

طلبنا من المشاركين 
التفكير “خارج 

الصندوق” لتنفيذ 
االهداف األممية

فكر سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 

جعل الشباب العنوان 
األبرز بهذه المرحلة

تحول الشباب في 
العهد الزاهر من 
مرحلة المشاركة 

إلى صناعة التنمية

مبادرات سمو 
الشيخ ناصر بن حمد 

عززت مساهمات 
الشباب التنموية



المنامة - بنا

أكـــد الممثل الشـــخصي لجاللـــة الملك 
رئيـــس المجلـــس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة أن 
مملكـــة البحريـــن أدت دورهـــا وبذلت 
جهود مشرفة من أجل تعزيز التعاون 
المشـــترك وتبادل الخبرات في مجال 
الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع 
فـــي  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع  الحيـــوي 

مجلس التعاون.
وقال ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
الحيـــاة  يـــوم  بمناســـبة  خليفـــة  آل 
الفطريـــة الخليجـــي الـــذي جـــاء هـــذا 
العـــام تحت شـــعار “اإلنســـان والحياة 
الفطرية “شـــركاء في بيئة واحدة” أن 
مملكـــة البحريـــن حريصـــة علـــى دعم 
كافة القضايا البيئية، الســـيما المعنية 
بالتنوع البيولوجـــي لما لها من أهمية 
بالغـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
وأوضـــح ســـموه أن االحتفـــال بيـــوم 
يأتـــي  الخليجـــي  الفطريـــة  الحيـــاة 
تحـــت مظلـــة الجهـــود التي تقـــوم بها 
دول مجلس التعـــاون لتنفيذ اتفاقية 
الفطريـــة  الحيـــاة  علـــى  المحافظـــة 
ومواطنهـــا الطبيعية في دول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، إذ 
خصصـــت يوم الـ 30 ديســـمبر من كل 
عام لالحتفال بالحياة الفطرية؛ بهدف 
توعيـــة المواطنين والمقيمين بأهمية 
الفطريـــة  الحيـــاة  علـــى  المحافظـــة 
وتعريفهـــم بالجهود التـــي تبذلها دول 
المجلس في سبيل حماية واستدامة 

الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
وأشار ســـموه إلى أن المجلس األعلى 
للبيئة حقق تقدما واضحا في العديد 
من المباحثات الثنائية مع المسؤولين 
فـــي دول مجلـــس التعـــاون، كما نظم 
الميدانيـــة  الزيـــارات  مـــن  العديـــد 
لمجموعـــة مـــن المحميـــات والمراكـــز 
البحثيـــة والحدائق المعنيـــة المتعلقة 
بالمحافظة على الحياة الفطرية بدول 
المجلـــس مثـــل حديقـــة العيـــن بدولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
ومحمية راس الشـــجر بوالية قريات، 
ومحمية القرم الطبيعية في العاصمة 
مسقط بسلطنة عمان الشقيقة؛ بهدف 
نقـــل وتبـــادل الخبـــرات فـــي مختلف 
المجـــاالت المعنيـــة بالحيـــاة الفطرية 

البحرية والبرية.
وعلـــى الصعيـــد المحلـــي، أكـــد ســـمو 
الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس 
المجلس األعلـــى للبيئة أن المحميات 

الطبيعيـــة المتنوعـــة التـــي تميزت بها 
االهتمـــام  تعكـــس  البحريـــن  مملكـــة 
الكبير الذي توليه مملكة البحرين في 
تحقيق التوازن الطبيعي بين اإلنسان 
والحياة الفطرية، وعلى هذا األساس 
أعتمـــد المجلـــس األعلـــى للبيئـــة على 
بالقضايـــا  اإلنســـان  ربـــط  سياســـة 
البيئيـــة كونـــه الشـــريك األســـاس في 
الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، 
وذلـــك مـــن خـــالل التركيـــز علـــى رفع 
بيـــن  تـــوازن  وخلـــق  البيئـــي  الوعـــي 
عناصـــر الحيـــاة الفطريـــة واســـتدامة 
التـــي  المثلـــى  بالطـــرق  اســـتخدامها 

تضمن بقائها لألجيال القادمة.
ونوه سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة إلى أن مشـــروع إحياء التراث 
المتوافـــق مـــع مفهـــوم صناعة غوص 
اللؤلؤ الذي اشـــتهرت به البحرين منذ 
القدم، شجع رياضة الغوص في مهاد 
محـــار اللؤلؤ )الهيرات( وســـاهم كذلك 
فـــي اســـتقطاب المواطنين والســـياح 
لممارسة الرياضات البحرية والتراثية 
العريقة، ورفع مســـتوى وعي مرتادي 
البحـــر بالمحميات الطبيعية وأهميتها 
الكبيرة فـــي حماية الحيـــاة الفطرية، 
مشيرا ســـموه إلى أن تشييد الممشى 
متنـــزه  فـــي  الســـياحية  والمرافـــق 
ومحمية دوحة عراد ومتنزه ومحمية 
العريـــن كان لهما بالـــغ األثر في تعزيز 
بيـــن  الوثيقـــة  الطبيعيـــة  الروابـــط 
اإلنســـان والحياة الفطريـــة المحيطة 
بهم، وأثر بشـــكل إيجابي ومباشر إلى 
رفـــع مســـتوى الوعـــي لـــدى المجتمـــع 
بأهميـــة المحافظة على البيئة وتعزيز 
االستخدام المســـتدام لعناصر الحياة 

الفطرية في مملكتنا الغالية.
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سمو الشيخ علي بن خليفة يتسّلم رسالة تعزية من الرئيس الفلبيني
ـــانية ـــن واإلنس ـــة الوط ـــه لخدم ـــّرس حيات ـــتثنائي ك ـــد اس ـــل قائ ـــر الراح األمي

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل   
الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة بمكتبه بقصر القضيبية 
الخـــاص  المبعـــوث  أمـــس  صبـــاح 
لرئيـــس جمهوريـــة الفلبيـــن رئيس 
المراســـم الرئاسية مســـاعد رئيس 
الخارجيـــة  للشـــؤون  الجمهوريـــة 
روبـــرت إريك بـــرج، ووكيل وزارة 
خارجيـــة الفلبيـــن لشـــؤون العمال 
الفلبيـــن  بجمهوريـــة  المهاجريـــن 
ســـاره لو أريـــوال والوفـــد المرافق، 
حيث نقل إلى سموه رسالة خطية 
الفلبيـــن  جمهوريـــة  رئيـــس  مـــن 
دوتيرتـــي  رودريجـــو  الصديقـــة 
تضمنـــت تعازيـــه فـــي وفـــاة فقيد 
الســـمو  صاحـــب  الكبيـــر  الوطـــن 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفـــة طيب هللا ثراه، مســـتذكًرا 
لفقيـــد  والمحـــوري  البـــارز  الـــدور 
الوطـــن فـــي االرتقـــاء بالعالقـــات 
وتعزيزهـــا  الفلبينيـــة  البحرينيـــة 

فـــي مختلف المجـــاالت، مؤكًدا أن 
الفقيد كان قيادة استثنائية كرس 

حياته لخدمة وطنه واإلنسانية.

 وقـــد أعـــرب ســـمو نائـــب رئيـــس 

مجلس الوزراء عن شكره وتقديره 

للرئيـــس الفلبينـــي علـــى مشـــاعره 

الطيبـــة بتقديم التعـــازي في وفاة 
فقيد الوطن، مما يعكس العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المتميـــزة 
وجمهورية الفلبين وتقدير الدولة 
الصديقة إلسهامات الفقيد ودوره 

ا. ا ودوليًّ البارز اقليميًّ
 وكّلـــف ســـموه المبعـــوث الفلبيني 
وتقديـــره  وشـــكره  تحياتـــه  نقـــل 
وتمنياتـــه  الفلبينـــي  للرئيـــس 
مـــن  بالمزيـــد  للفلبيـــن  الصادقـــة 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

بعث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
رئيـــس  أخيـــه  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون 
بمناســـبة عودتـــه الـــى وطنه ســـالًما 
معافـــى بعـــد رحلة العـــالج الناجحة 

في الخارج.
 وأعـــرب جاللـــة الملك فـــي البرقية 
للرئيـــس  تهانيـــه  خالـــص  عـــن 
الجزائـــري، متمّنًيا له موفور الصحة 
وللشـــعب  والعافيـــة،  والســـعادة 

الجزائري الشقيق المزيد من التقدم 
واالزدهار والرخاء.

العالقـــات  بعمـــق  جاللتـــه  وأشـــاد   
الوثيقـــة  التاريخيـــة  األخويـــة 
البلديـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة 
والشـــعبين الشـــقيقين ومـــا تشـــهده 
من تطور ونمو في المجاالت كافة.

جاللة الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعودته سالًما إلى وطنه
مواصلة ترسيخ العالقات التاريخية مع الكويت
ـــد ـــواف األحم ـــن ن ـــك م ـــة المل ـــالة لجالل ـــلم رس ـــلمان يتس ـــر س ـــمو األمي س

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تســـّلم 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة رســـالة 
البـــالد  عاهـــل  إلـــى  موجهـــة  خطيـــة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة مـــن أخيـــه صاحب الســـمو 

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
أمـــس، مبعـــوث صاحـــب الســـمو أمير 
دولة الكويـــت وزيـــر الخارجية بدولة 
الكويـــت الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمد 
الصباح، بحضور وزير الديوان الملكي 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وأكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على ما 
يجمع مملكـــة البحرين ودولة الكويت 
الشقيقة من عالقات تاريخية راسخة 

لهـــا عظيـــم األثـــر فـــي مواصلـــة  كان 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي علـــى كافـــة 
المســـتويات، منّوًها سموه بما تحظى 
بـــه عالقـــات البلديـــن الشـــقيقين مـــن 
اهتمـــام ورعايـــة من صاحـــب الجاللة 

ملـــك البالد وأخيه أمير دولة الكويت، 
منّوًهـــا ســـموه بأهميـــة مواصلة تعزيز 
التعاون المشـــترك بمـــا يحقق تطلعات 
البلدين الشـــقيقين ومواطنيها ويعود 

بالخير والنماء.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

 سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتسلم رسالة خطية موجهة إلى جاللة الملك من أمير دولة الكويت 

دور بارز ومحوري 
لفقيد الوطن 
في االرتقاء 

بالعالقات 

تأكيد تقدير الفلبين 
إلسهامات الفقيد 

ودوره البارز 
ا ا ودولّيً إقليمّيً

عالقات وثيقة 
ومتميزة بين 

البلدين

تعزيز التعاون 
بمجال الحفاظ على 

الحياة الفطرية

المنامة - بناالصخير- الحرس الوطني:

فـــى إطار الخطـــط التطويريـــة للحرس 
الوطنـــي لالرتقـــاء بمســـتوى التدريـــب 
الجيـــش  مـــع  الخبـــرات  وتبـــادل 
العمليـــات  وحـــدة  تنفـــذ  الباكســـتاني، 
الخاصـــة مـــع قوة مـــن القـــوات الخاصة 
تمريـــن  الباكســـتاني  الجيـــش  فـــي 
”البدر/  5” لمكافحـــة اإلرهاب، من صباح 
أمـــس حتـــى الخميـــس المقبـــل، والـــذي 
يأتـــي تنفيذه تزامًنا مع ذكرى تأســـيس 

الحرس الوطني الرابعة والعشرين.
وأكـــد قائـــد وحـــدة العمليـــات الخاصـــة 
بالحـــرس الوطنـــي المقـــدم الركن ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بـــن محمـــد بن عيســـى 
التمريـــن يأتـــي تفعيـــالً  آل خليفـــة، أن 
بيـــن  الموقعـــة  التعـــاون  لبروتوكـــوالت 

الجانبيـــن بتوجيـــه من رئيـــس الحرس 
الوطني الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ 
محمد بن عيســـى آل خليفـــة، وبمتابعة 
من مديـــر أركان الحرس الوطني اللواء 
ســـعود  بـــن  عبدالعزيـــز  الشـــيخ  الركـــن 
آل خليفـــة، لتعزيـــز قـــدرات وجاهزيـــة 
الحـــرس الوطني. وأوضـــح أن التمرين 

امتـــداًدا  يأتـــي  الحاليـــة،  نســـخته  فـــي 
لسلسلة تمارين ”البدر” التي جرى تنفيذ 
النســـختين األولـــى والثانيـــة والرابعـــة 
منها في جمهورية باكســـتان اإلسالمية 
الصديقـــة، فيما نفـــذت النســـخة الثالثة 
ويجـــرى تنفيـــذ النســـخة الخامســـة في 

مملكة البحرين.

تفقـــد القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة صبـــاح أمس، إحـــدى وحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، إذ اطلـــع علـــى الجاهزية 
القتالية واالســـتعدادات العســـكرية وعلى 

مراحل سير العمل بتلك الوحدة.
وبعـــد أن اســـتمع إلى إيجاز عن المشـــاريع 
التطويرية وكل االســـتعدادات العســـكرية 
والتحضيـــرات اإلدارية، اطلـــع القائد على 
خطـــط كيفيـــة تنفيذها وتطبيـــق مراحلها 
المختلفـــة، إذ أكـــد أن قوة دفـــاع البحرين 
تســـخر كافـــة إمكاناتهـــا لتجهيـــز وحداتها 
العســـكرية بأحـــدث المنظومـــات القتاليـــة 
المتطـــورة، ويبذل رجالهـــا األوفياء كل ما 
في وسعهم من جهد وعمل لتنفيذ واجبهم 

الوطني المقدس. وأضاف أن المستويات 
المتقدمـــة التـــي وصلـــت إليها قـــوة دفاع 
البحريـــن تحققـــت بفضـــل هللا تعالـــى ثـــم 
بفضـــل التوجيهـــات الســـديدة مـــن عاهل 
البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مشـــيًرا إلى 
أن قـــوة دفاع البحرين مســـتمرة في نهج 
التطويـــر والتحديـــث لتعزيـــز قدراتها من 
خالل توفير أحدث المعدات والمنظومات 

العســـكرية المتطورة، والوقوف دائًما بكل 
قوة وعزم على أهبة االســـتعداد لمواجهة 
كل من تســـول له نفسه المساس بذرة من 
تراب الوطن. وأشـــاد القائد العام بالجهود 
الطيبـــة المبذولـــة مـــن رجـــال قـــوة دفـــاع 
إلـــى حمايـــة الوطـــن  البحريـــن والراميـــة 
وصـــون مكتســـباته، داعًيا إلى االســـتمرار 
في التدريب واالستعداد وكسب المهارات 

العسكرية الحديثة.

القائد العام لجنودنا البواسل: واصلوا كسب المهارات العسكرية الحديثةانطالق تمرين “البدر/5” بمشــاركة الجيش الباكســتاني
سنواجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب الوطنتعزيز قدرات الحرس الوطني في مكافحة اإلرهاب



ترأس محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، 
الحـــادي  األمنيـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عشـــر، عبـــر 
بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الدوســـري، ومدير عام مديرية شـــرطة 
الشـــيخ  العقيـــد  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة، وعـــدد 
اإلدارات  ممثلـــي  مـــن  الضبـــاط  مـــن 
األمنيـــة بوزارة الداخلية والمســـؤولين 

بالمحافظة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحب ســـمو 
المحافظ بالحضور، مشيًدا باإلجراءات 
والمبادرات األمنية المتميزة والنوعية 
التي تـــم اتخاذها لمواجهـــة التحديات 
والتغلب عليها خالل هذا العام، مشيدا 
ســـموه بالـــدور الكبيـــر للجنـــة األمنيـــة 
فـــي تنفيـــذ توجيهـــات وزيـــر الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
الشـــراكة  ترســـيخ  عبـــر  خليفـــة،  آل 
المجتمعيـــة مـــن خـــالل التعـــاون بيـــن 
المحافظة واألجهزة األمنية في كل ما 
يعزز األمن واالستقرار ويوفر للمجتمع 

السالمة والطمأنينة.
وتابـــع ســـمو المحافـــظ، عرًضـــا بشـــأن 
الجهود المبذولة في تعزيز اإلجراءات 
االحترازية والدور األمني والمجتمعي 
لشـــرطة خدمـــة المجتمـــع عبـــر اتخـــاذ 
التدابيـــر الوقائيـــة وأهميتهـــا فـــي رفع 
مســـتوى وعـــي األهالـــي والمواطنيـــن 
لحفـــظ أمـــن وســـالمة الجميـــع، موجًها 
ســـموه باســـتمرار المبـــادرات والبرامج 
تعزيـــز  فـــي  تســـهم  التـــي  المشـــتركة 
األمـــن المجتمعي وتحقيـــق المزيد من 
جميـــع  فـــي  واإلنجـــازات  المكتســـبات 

مناطق المحافظة.

وبحـــث ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي 
بـــن خليفة آل خليفة الخطط والبرامج 
للفعاليـــات والمناســـبات التي تشـــهدها 
المحافظـــة، بمـــا يضمـــن تعزيز ســـالمة 
الجميع في مختلف مناطق المحافظة، 
والحرص على ضرورة االلتزام بالتباعد 
بالتعليمـــات  والتقيـــد  االجتماعـــي 

الوقائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، 

واإلدارة العامة للمرور.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة األمنيـــة، إطـــالق 
حملة توعوية ضمن المبادرات األمنية 
المتعلقة بتوعية األهالـــي والمواطنين 
للدفـــاع  العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 

الســـالمة  اشـــتراطات  حـــول  المدنـــي، 
خـــالل فصـــل الشـــتاء من خـــالل اتباع 
الطـــرق الصحيحة واآلمنة الســـتخدام 
أدوات التدفئـــة فـــي األماكـــن المغلقة، 
سعًيا لترسيخ مبدأ األمن والسالمة في 

مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
مـــن جانب آخـــر، اطلع ســـمو المحافظ 
علـــى عـــرض تحليلـــي وتفصيلي قدمه 
النقيـــب محمـــد عبدالرحمن بوشـــليبي 
ضابـــط التنســـيق األمنـــي بالمحافظـــة 
بالتعاون والتنســـيق مع مديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية حول أبرز القضايا 
2020م  لعـــام  المســـجلة  والبالغـــات 
والتـــي شـــهدت انخفاضـــا فـــي القضايا 
2019م،  بالعـــام  مقارنـــة  والبالغـــات 
وانخفاض في نسبة القضايا المرورية، 
إضافـــة إلـــى انخفـــاض معـــدل بالغات 
الحريـــق التابعة للدفـــاع المدني، وذلك 
بفضـــل ســـرعة االســـتجابة والجاهزية 
األمنيـــة الفاعلـــة ويقظـــة رجـــال األمن 
وارتفاع نســـبة الوعي لـــدى المواطنين 
والمقيميـــن وتعاونهـــم الدائم مع رجال 
األمن في مواجهـــة الجريمة والتصدي 

لها.
وفي ختام االجتماع، أثنى سمو الشيخ 
خليفـــة بن علـــي بن خليفـــة آل خليفة، 
علـــى الجهـــود البـــارزة التـــي تقـــوم بها 
األجهـــزة األمنية في ترســـيخ مقومات 
األمن والسالمة في مناطق المحافظة، 
التعـــاون والتنســـيق  منوًهـــا بمســـتوى 
القائم بين المحافظة ومختلف األجهزة 
األمنيـــة بما يعزز نجـــاح المحافظة في 
تلبيـــة احتياجـــات المواطنين وتحقيق 

استراتيجيتها التنموية.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

وقعت مملكـــة البحرين ممثلة في هيئة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار مذكرة تفاهم 
بشـــأن حماية وحفظ معالـــم ثقافّية مع 
الواليات المتحدة األميركية، وذلك في 
إطـــار عالقات تعاون متبادلة في مجال 

التراث الثقافّي.
 وقـــد مثلـــت مملكـــة البحريـــن رئيســـة 
هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخة 
مـــّي بنـــت محمـــد آل خليفـــة فيمـــا مثل 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة رئيـــس 
بـــاكل  بـــول  المتحـــدة  الواليـــات  لجنـــة 
للحفـــاظ علـــى التـــراث األميركـــي فـــي 
الخـــارج، الـــذي قـــام أثنـــاء زيارتـــه إلـــى 
المملكة بجولة إلى عدٍد من المواقع في 

مدينة المحّرق.
 وقد أكد الطرفان خالل توقيع المذكرة 

التفاهـــم  قيـــم  احتـــرام  أهميـــة  علـــى 
والتسامح وعالقات الصداقة بين األمم 
والمجموعـــات  المختلفـــة  والعرقيـــات 
الدينيـــة المتنوعـــة، حيـــث تمثـــل جميع 
لإلنســـانية.  مشـــترًكا  تراًثـــا  الثقافـــات 
كمـــا تأتي هـــذه المذكرة لتثبيـــت العمل 
اليونيســـكو  اتفاقيـــة منظمـــة  بأهـــداف 
بشـــأن حماية التـــراث العالمـــي الثقافي 

والطبيعي 1972.
تتضّمن االتفاقية تســـعة بنـــود تتمحور 
حول احترام حقوق اإلنســـان األساسّية 
وعالقـــات  التســـامح  مفاهيـــم  وتعزيـــز 
والعرقيـــات  الـــدول  بيـــن  الصداقـــة 
الدينيـــة  والمجموعـــات  المختلفـــة 
المتنّوعـــة، باإلضافـــة لتعزيـــز وحمايـــة 

التراث الثقافي الذي يمّيز الدولتين.

تعاون بحريني أميركي بمجال التراث الثقافي

local@albiladpress.com
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“الجنوبية” تسجل انخفاًضا في عدد البالغات
األمــن تعزيز  ــادرات  ــب م الســتــمــرار  يوجه  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار احتفـــاالت المملكة باليوبيل الذهبي لتأســـيس الشـــرطة النســـائية 
البحرينيـــة ويـــوم المـــرأة البحرينيـــة وتحـــت رعايـــة وكيـــل وزارة الداخليـــة 
الشـــيخ ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، كّرمت مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للشرطة النسائية العميد مني عبدالرحيم عدًدا من منسوبات وزارة الداخلية 
الحاصـــالت علـــى مؤهـــالت علميـــة. وعّبـــرت العميـــد منـــى عـــن بالغ شـــكرها 
وتقديرهـــا إلـــى قرينة العاهل رئيســـة المجلس االعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لرعاية ســـموها ومســـاندتها 
للمـــرأة البحرينيـــة في كافة المجاالت والقطاعات األمر الذي ســـاهم في رفع 
مكانتهـــا وقدرتهـــا وأصبحـــت تتبـــوأ المكانة الرفيعـــة في المجتمع. مشـــيدة 
بالدعم المستمر لوزير الداخلية للمرأة في الوزارة مما ساهم بشكل كبير في 

تقلدها العديد من المهام والمناصب في أقسام وإدارات الوزارة. 

تكريم عدد من منسوبات “الداخلية”

المنامة - النيابة العامة

 صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة المحرق 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة  أن 
الخامســـة أصـــدرت حكمهـــا امـــس فـــي 
واقعـــة مخالفة قانون الســـياحة بتأجير 
الشـــقق بالنظام اليومي ومزاولة نشاط 
وساطة عقارية ونشاط تجاري من غير 
ترخيص، وذلك أن قضت بإدانة المتهم 
ومعاقبتـــه بالغرامـــة مبلـــغ 5 آالف دينار 
عما اســـند إليه من اتهام. وكانت النيابة 
العامـــة قـــد تلقـــت بالغـــًا مـــن مديريـــة 
محافظـــة المحرق مفـــاده قيـــام المتهم 
هـــو صاحـــب أحـــد المكاتب الســـياحية 
باســـتئجار أحـــد المبانـــي بمنطقـــة جزر 

أمـــواج ويقـــوم باإلعـــالن عـــن التأجيـــر 
على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك 
عن طريق نشـــر الصور للمباني والشقق 
الشـــقق  بتأجيـــر  يقـــوم  إذ  ومرفقاتهـــا، 
بالبنايـــة محـــل الواقعـــة بنظـــام اإليجار 
الشـــهري واليومـــي مقابـــل مبالـــغ مالية 

دون ترخيص من الجهات المختصة.
وأضـــاف رئيس النيابة أن النيابة العامة 
قـــد باشـــرت التحقيـــق فـــي البـــالغ فور 
وروده واستجوبت المتهم الذي اعترف 
بمـــا نســـب إليـــه مـــن اتهـــام، وواجهتـــه 
المختصـــة  للمحكمـــة  باألدلـــة وأحالتـــه 

التي أصدرت حكمها المتقدم.

ر شقًقا بـ “نظام يومي” تغريم متهم 5 آالف دينار أجَّ

ختام التمرين البحري المشترك لقيادة خفر السواحل
المشاركة لــلــقــوات  األمــنــيــة  بــالــجــاهــزيــة  يشيد  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ

شـــهد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صبـــاح 
أمس، ختـــام فعاليات التمريـــن البحري 
المشـــترك لقيادة خفر الســـواحل، وذلك 
الفريـــق  العـــام  بحضـــور رئيـــس األمـــن 
طـــارق الحســـن وقائـــد خفـــر الســـواحل 

اللواء ركن بحري عالء سيادي.
وشـــارك في التمرين، عـــدد من األجهزة 
الداخليـــة،  بـــوزارة  المعنيـــة  واإلدارات 
مســـتوى  علـــى  الوقـــوف  واســـتهدف 
االستعداد والجاهزية، بما يضمن حفظ 

األمن والسالمة البحرية.
وقـــد اطلع وزيـــر الداخلية، علـــى إيجاز 

والســـيطرة ومجريـــات  اإلعـــداد  لجنـــة 
عمليـــة التنفيـــذ فـــي ضـــوء الفرضيـــات 
مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة  المطروحـــة، 
األهداف المرصودة واتخاذ اإلجراءات 
األمنيـــة والقانونيـــة الالزمـــة، بمـــا يؤكد 

القدرة على العمل األمني المشترك.
وأشـــاد الوزيـــر بالجاهزيـــة األمنية التي 
بـــدت خالل التمريـــن، معربا عن شـــكره 
وتقديـــره لقيادة خفر الســـواحل وكافة 
الجهات المشـــاركة، في ظل ما يشـــهده 
التمريـــن مـــن تطـــور مســـتمر وتنفيـــذه 
بصـــورة متكاملـــة، منوهـــا إلـــى أهميـــة 
الجاهزيـــة  تطويـــر  عمليـــة  مراجعـــة 
واإلدارات  الســـواحل  لخفـــر  المطلوبـــة 

المعنية بحفظ األمن.

وأوضـــح أن التمرين البحري المشـــترك، 
خصوصـــا  للواقـــع،  بمحاكاتـــه  يتميـــز 
فيمـــا يتعلـــق بالتعامـــل مـــع التهديـــدات 
التـــي تأتـــي من البحـــر، وتتطور بشـــكل 
مواكبتهـــا  يتطلـــب  مـــا  متواصـــل، 
والتطـــور معهـــا، مضيفـــا أننا فـــي وضع 
القـــوة  تعزيـــز  يســـتدعي  اســـتثنائي، 
الذاتية واســـتخدام التقنيـــات الحديثة 
لتأميـــن الحدود البحرية وبناء منظومة 

متكاملة لتأمين السواحل والبحار.
ووجه وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة إلـــى تعميم التمارين 
علـــى كافة قطاعات الـــوزارة، في ضوء 
الخبرات المتراكمة، بحيث تكون مبنية 
فـــي  وتســـهم  واقعيـــة  تحديـــات  علـــى 

تطوير اإلجراءات وسد أي نواقص، بما 
يضمن حفظ األمن.

خفـــر  دور  الداخليـــة،  وزيـــر  وثمـــن 
الســـواحل في تأمين الســـالمة البحرية 
وتوفيـــر الدعم الـــالزم للصيادين، فضال 
عـــن قيامـــه بالتواصـــل مـــع المتضررين 
منهـــم، لتعويضهـــم عمـــا لحـــق بهـــم من 
القطريـــة  الممارســـات  جـــراء  أضـــرار، 

االستفزازية.
مـــن جهته، أعـــرب قائد خفر الســـواحل 
عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على 
الدعـــم والمســـاندة، مشـــيرا إلـــى أهمية 
رفـــع  فـــي  المشـــترك  البحـــري  التمريـــن 
مســـتوى الجاهزية والكفاءة في مجال 

األمن البحري.

المنامة - وزارة الداخلية

الجفير - جمعية الصحفيين

زار رئيسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية منزل شاعر البحرين 
علي الشـــرقاوي في منزله، لالطمئنان على صحته بعد االنتكاســـة الصحية األخيرة 
الذي تعرض لها. واستقبل الشرقاوي وحرمه الشاعرة فتحية عجالن وفد الجمعية، 
وأبديـــا ترحيبهمـــا الحـــار بالزيارة، التـــي تنم على عمـــق العالقة المتينـــة التي تجمع 

الشرقاوي باألسرة الصحافية واإلعالمية.
وقالـــت رئيســـة جمعية الصحفييـــن البحرينية عهدية أحمد “إن شـــاعر البحرين يعد 
أيقونـــة ثقافيـــة ووجدانية بحرينية وخليجيـــة ال تخطئها العين، وقـــد مّثل المملكة 
خيـــر تمثيل فـــي محافل عديدة، وما تجاوب ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع ندائه األخير، إال داللة على 

المكانة المرموقة التي يحظى بها الشاعر علي الشرقاوي في نفوسنا جميًعا”.

“الصحفيين” تزور علي الشرقاوي

1500 مصل استيعاب جامع فاطمة الحوطي
ــجــودة ال معايير  أعــلــى  وفـــق  ــار  ــن دي ألـــف   772 ـــ  ب ــاؤه  ــن ب أعــيــد 

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشئون اإلســـالمية الشيخ عبدالرحمن 
بـــن محمد بن راشـــد آل خليفة، وتزامًنا 
مـــع احتفـــاالت البـــالد بالعيـــد الوطنـــي 
المجيـــد وذكـــرى تولـــي جاللـــة الملـــك 
مقاليـــد الحكـــم، افُتتـــح صبـــاح امـــس 
الحوطـــي  فاطمـــة  جامـــع  األربعـــاء 
بالمحـــرق بعـــد إعـــادة بنائـــه مـــن قبـــل 
رئيـــس  بحضـــور  وذلـــك  المجلـــس، 
مجلس األوقاف السنية راشد الهاجري 
واألمين العام للمجلس األعلى للشـــئون 
اإلســـالمية خالـــد الشـــوملي وعـــدد من 
األوقـــاف  وإدارة  المجلـــس  مســـؤولي 

السنية. 

بجولـــة  والشـــوملي  الهاجـــري  وقـــام 
ثـــم  ومرافقـــه،  الجامـــع  فـــي  تفقديـــة 
أُقيمـــت صـــالة الظهـــر جماعـــًة بحضور 

عدد من المسئولين واألهالي. 
واشـــاد بحرص مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة على خدمة 
تعالـــى ورعايتهـــا ودعمهـــا  بيـــوت هللا 

لدعـــوة  اســـتجابًة  شـــؤونها؛  ـــد  وتعهُّ
هللا ســـبحانه وتعالـــى، وإيماًنـــا بالـــدور 
الحيوي للمســـجد في حياة المســـلمين، 
ودوره الحضـــاري على مـــر العصور في 
نشـــر اإليمان والخير والعلم والفضيلة، 
وكونـــه موطًنـــا لالجتمـــاع واالئتـــالف 
والترابـــط وترســـيخ القيـــم واألخـــالق 

والثقافة والهوية األصيلة. 

فاطمـــة  جامـــع  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
الحوطي بالمحرق تـــم بناؤه على نفقة 
الدولـــة مـــن ميزانية مشـــاريع المجلس 
بتكلفـــة  اإلســـالمية  للشـــئون  األعلـــى 

إجمالية بلغت نحو 772 ألف دينار.
وتبلغ المساحة اإلجمالية للجامع 1795 
 1500 لحوالـــي  ســـع  ويتَّ مربًعـــا،  متـــًرا 

مصلٍّ ومصلِّية.

الجفير - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية:

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة
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“اإلسكان” تشرع في توزيع القسائم السكنية بسترة
تنفيـــذاً ألمـــر ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء بتوزيـــع 5000 مـــن الوحـــدات

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتوزيـــع وتخصيص 
5000 وحـــدة وخدمة ســـكنية، أعلن وزير 
اإلســـكان باســـم الحمـــر عـــن بدء الـــوزارة 
بتوزيـــع قســـائم ســـكنية بمشـــروع ســـترة 
على المســـتفيدين. وأكد وزير اإلسكان أن 
مشروع سترة يعد أحد الروافد األساسية 
لبرنامـــج وزارة اإلســـكان الخـــاص باألمـــر 
الملكـــي الســـامي لعاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ببنـــاء 40 ألـــف وحدة ســـكنية. مفيـــًدا بأن 
بدء توزيعات قســـائم مشـــروع سترة تعد 
ثانـــي المشـــاريع المدرجـــة فـــي الجـــدول 

الزمنـــي الـــذي أعدتـــه الـــوزارة لتنفيذ أمر 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء بتوزيـــع وتخصيص 5000 وحدة 
قامـــت  الـــوزارة  وأن  ســـكنية،  وخدمـــة 

إلنهـــاء  المرشـــحين  المواطنيـــن  بإخطـــار 
اإلجـــراءات الخاصة بذلـــك، متبعين كافة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية الازمة.

هـــذه  إلـــى جانـــب  أنـــه  الحمـــر   وأضـــاف 

ـــا  القســـائم الســـكنية، تعمـــل الـــوزارة فعليًّ
على تجهيز مســـجد وحديقة ومســـاحات 
مفتوحـــة، فضاً عن توفيـــر مجموعة من 

الخدمات كالمحات التجارية المختلفة.
  وعلى هامش مباشرته إجراءات التوزيع، 
أكـــد وزير اإلســـكان حـــرص الـــوزارة التام 
علـــى تســـريع العمـــل فـــي كافة المشـــاريع 
مـــن أجـــل تســـلم المواطنين المســـتحقين 
للخدمات اإلســـكانية بأسرع وقت ممكن. 
كمـــا أكـــد أن الـــوزارة تســـعى نحو تســـريع 
نســـب اإلنجـــاز فـــي جميـــع مراحـــل العمل 
في مشروع ســـترة، أسوة ببقية المشاريع 
اإلســـكانية التـــي يتم العمل بهـــا في وقٍت 
متزامـــن، بهدف ســـرعة تســـليم الخدمات 

السكنية للمستفيدين.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة، بمكتبهـــا بالديوان العام 
ســـفير  األربعـــاء،  امـــس  للـــوزارة، 
مملكـــة  لـــدى  المغربيـــة  المملكـــة 

البحرين مصطفى بنخيي.
وأثنـــاء اللقاء، أعربـــت وكيل وزارة 
مملكـــة  اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة 
البحرين بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بالعاقـــات األخوية القوية 
مع المملكة المغربية الشقيقة، وهو 
مـــا تجســـد أخيـــرا بإنشـــاء قنصلية 
عامـــة لمملكـــة البحرين فـــي مدينة 
العيـــون بالصحـــراء المغربيـــة، فـــي 
خطوة تاريخية واســـتراتيجية في 
بيـــن  الراســـخة  العاقـــات  مســـيرة 
البلديـــن الشـــقيقين ومـــا تتســـم به 
من رقي وازدهار على المســـتويات 
موقـــف  تجســـد  أنهـــا  كمـــا  كافـــة، 
مملكـــة البحريـــن الثابـــت والداعـــم 
للمملكـــة المغربيـــة ولـــكل مـــا فيـــه 
أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها 

وكافة حقوقها.
وأشـــارت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
أن  إلـــى  خليفـــة  آل  دعيـــج  بـــن 
العامـــة  القنصليـــة  مبنـــى  افتتـــاح 
مدينـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
العيـــون المغربيـــة ســـيعطي دفعـــة 
قويـــة للجهـــود المســـتمرة للبلديـــن 
الشـــقيقين للمضـــي بمختلف أوجه 
التعاون المشـــترك إلى آفاق أرحب، 

وتطويـــر ســـبل التنســـيق المتبـــادل 
تجـــاه القضايـــا اإلقليميـــة والدولية 
وبمـــا يعـــزز مصالح البلديـــن ويلبي 
طموحات شـــعبيهما في المزيد من 

التقدم والرخاء.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  ونوهـــت 
المهمـــة  اإليجابيـــة  بالنتائـــج 
واللقاءات المثمرة لوزير الخارجية 
عبداللطيـــف الزياني خـــال زيارته 
أخيًرا إلى المملكة المغربية الشقيقة 
ومباحثاته مـــع أخيه ناصر بوريطة 
وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
المقيميـــن  والمغاربـــة  اإلفريقـــي 
المغربيـــة،  بالمملكـــة  الخـــارج  فـــي 
وهـــي النتائج التي عكســـت الرغبة 
التعـــاون  توطيـــد  فـــي  المشـــتركة 
الثنائي بين البلدين الشـــقيقين في 

جميع المجاالت.
من جانبه، أكد مصطفى بنخيي عن 
حرص المملكة المغربية الدائم على 
تعزيـــز العاقـــات األخويـــة الوثيقة 
مملكـــة  وبيـــن  بينهـــا  تجمـــع  التـــي 
البحرين، وتقديـــر المملكة المغربية 
الثابتـــة  األخويـــة  للمواقـــف  البالـــغ 
لبـــاده  لمملكـــة البحريـــن الداعمـــة 
والتـــي تجســـد مـــدى عمـــق ومتانة 
العاقـــات بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 
والـــدور المهم الـــذي تقوم به مملكة 
البحرين ألجل تطوير العمل العربي 
المشـــترك وحفـــظ أمـــن واســـتقرار 
المنطقـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام الرخاء والتقدم.

وكيل “الخارجية”: تجسيد موقف 
البحرين الداعم للمغرب

المنامة - وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
أصالة النهج اإلنساني الذي تتبعه مملكة 
البحريـــن بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة الداخلية 
فـــي حفـــظ األمـــن وتعزيـــز االســـتقرار، 
الداخليـــة  وزيـــر  بتوجيهـــات  مشـــيدا 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، ومعبـــرا عن اســـتنكار أهالي 
الجزيـــرة  قنـــاة  بثتـــه  لمـــا  المحافظـــة 
القطريـــة مـــن معلومـــات مســـيئة حـــول 
المحـــرق،  محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
والتـــي تقـــدم خدماتها األمنيـــة للجميع 
وبنهـــج احترافي ضمـــن منظومة األداء 
المهني لشـــرطة البحريـــن، فضا عن أن 

المحـــرق، كانـــت ومازالـــت رمـــزا للهوية 
الوطنية البحرينية، ويتمتع أهلها الكرام 
بمشـــاعر وطنيـــة فياضة، حبـــا واعتزازا 

بالبحرين وحضارتها اإلنسانية.
وأشـــار المحافـــظ إلـــى ما أكـــده األهالي 
بشـــأن مـــا بثتـــه “الجزيـــرة القطرية” من 
افتراءات، موضحين أن هذا األمر، ليس 
بجديد على قناة، ال يشـــغلها سوى إثارة 

الفتن وممارســـة التحريـــض على العنف 
واإلرهـــاب، وهـــو خط ثابت فـــي فكرها 
وأســـلوبها اإلعامي، مضيفين أن “أهلنا 
فـــي قطـــر، والذيـــن تجمعنا بهـــم، عاقة 
قربى ونسب، ال ينبغي لهم الصمت على 
ممارسات هذه القناة التي تسيء لكافة 
شـــعوب دول مجلـــس التعاون، وتســـهم 

بما تقدمه في نشر االنقسام والتنافر”.
وقـــال محافـــظ الشـــمالية إن المنجزات 
الحضاريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن واقع 
ملمـــوس يشـــعر بـــه المواطن فـــي كافة 
مناحـــي الحيـــاة، مؤكدا أواصـــر الوحدة 
ومشـــاعر  الشـــعبية  واللحمـــة  الوطنيـــة 
الـــوالء واالنتماء لـــدى الجميع، في ظل 
العهـــد الزاهـــر لصاحـــب الجالـــة الملك، 
المحافظـــة  أهالـــي  تقديـــر  عـــن  معبـــرا 
الشمالية لكافة اإلجراءات التي تتخذها 
المملكة إلنصـــاف الصيادين البحرينيين 

وحمايتهم وتعويضهم.

“ال ينبغي ألهلنا في قطر الســكوت عن ممارسات القناة التنفيرية”
“الجزيرة” ال يشغلها سوى إثارة الفتنة واإلرهاب

المنامة - وزارة الداخلية

عبـــر محافـــظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمن آل خليفة عن شجب واستنكار 
أهالـــي المحافظـــة لمـــا بثته قنـــاة الجزيرة 
حـــول  مســـيئة  معلومـــات  مـــن  القطريـــة 
مديرية شـــرطة محافظـــة المحرق، والتي 
تعـــد رمزا لـــأداء األمني المهنـــي، وإحدى 
عامـــات محافظـــة المحـــرق، مهـــد الهوية 
الوطنية البحرينية األصيلة، موضحين أن 
هـــذه األكاذيب تأتي ضمـــن حملة إعامية 
ممنهجـــة تتعرض لها مملكـــة البحرين من 
هـــذه القناة القطرية المشـــبوهة، عبر نشـــر 
االدعـــاءات الباطلة والمضللة، فيما شـــدد 
المحافظـــة علـــى وقوفهـــم، صًفـــا  أهالـــي 
واحـــًدا خلـــف قيـــادة جالـــة الملك.وأكـــد 
بمختلـــف  البحريـــن  أبنـــاء  أن  المحافـــظ، 
أطيافهـــم ومكوناتهـــم، ومـــن ســـائر المدن 
والقرى، لن يتوانوا عن الرد على األكاذيب 

والســـموم التي تبثها القنـــاة التي اعتادت 
إثـــارة الفتنـــة وخلـــق االنقســـامات وشـــق 
النســـيج الوطنـــي، ولـــن يقفـــوا مكتوفـــي 
األيـــدي أمام هذه التدخات الســـافرة في 
الشـــأن الداخلي ودعـــم )الجزيرة القطرية( 
التطـــرف واإلرهـــاب مـــن خـــال تســـخير 
منصاتهـــا للجماعات الخارجة عن القانون، 
حيـــث أصبحت هذه القناة مفضوحة أمام 

شـــعوب المنطقة بعد أن أظهـــرت أهدافها 
شـــرطة  جهـــود  علـــى  وأثنـــى  الحقيقيـــة. 
البحرين عموما، ومديرية شرطة المحرق 
خصوصـــا، في إطـــار التزامهـــا بتوجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، مضيفا أن من يحاول 
النيـــل من عمل شـــرطة البحريـــن المتميز، 
ال يـــدرك تاريخها الطويل والمشـــرف، وما 
تتمتـــع به مـــن جاهزيـــة والتـــزام بالقانون 
ومعايير حقوق اإلنســـان. وأشـــاد محافظ 
العاصمـــة فـــي ختـــام تصريحـــه بمـــا تبنته 
الـــوزارة مـــن مبـــادرات وتجـــارب ناجحـــة 
الشـــرطة  تواصـــل  تعزيـــز  فـــي  ســـاهمت 
الشـــراكة  مبـــدأ  وتفعيـــل  المجتمـــع  مـــع 
نموذًجـــا  التجربـــة  لتصبـــح  المجتمعيـــة، 
يحتـــذى بـــه بيـــن دول المنطقـــة والعالـــم، 
لمملكـــة  الحقوقـــي  الســـجل  بـــأن  منوًهـــا 
البحرين يزخـــر بالمنجـــزات التي تحققت 

بفضل المشروع اإلصاحي لعاهل الباد.

محافــظ وأهالي العاصمــة: المحرق مهــد الهوية الوطنية
لن نقف مكتوفي األيدي أمام تدخالت “الجزيرة”

الزياني يتسلم رسالة خطية موجهة لجاللة الملك من الرئيس الفلبيني
ــديــن ــل ــب ــة والـــتـــعـــاون بــيــن ال ــداقـ ــصـ ــق بـــعـــاقـــات الـ ــعــل ــت ت

بتكليف من عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، تسلم 
وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي 
رســـالة خطية موجهـــة إلى جالة الملك 
مـــن رئيس جمهوريـــة الفلبين رودريجو 
الصداقـــة  بعاقـــات  تتعلـــق  دوتيرتـــو 

والتعاون بين البلدين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله فـــي مكتبـــه 
بالديـــوان العام للـــوزارة امس، المبعوث 
الفلبيـــن،  جمهوريـــة  لرئيـــس  الخـــاص 
ومســـاعد  الرئاســـية  المراســـم  رئيـــس 
الرئيـــس للشـــؤون الخارجيـــة، روبـــرت 
اريك بورجي الذي يقوم بزيارة رســـمية 

لمملكة البحرين.
بالمبعـــوث  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحـــب 
مملكـــة  اعتـــزاز  عـــن  معربـــا  الفلبينـــي، 
البحريـــن بالعاقـــات الثنائيـــة الوطيدة 
الفلبيـــن  مـــع جمهوريـــة  تربطهـــا  التـــي 

الصديقـــة، ومـــا تتســـم بـــه مـــن تطـــور 
وتقدم مســـتمرين على كافـــة األصعدة، 
في ظل توجيهات جالة الملك ورئيس 
جمهوريـــة الفلبيـــن، وحـــرص ومتابعـــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، مؤكـــًدا أن اســـتمرار الزيارات 
المتبادلة بين مســـؤولي البلدين يجســـد 

المشـــتركة  ورغبتهمـــا  البلديـــن  حـــرص 
لتطويـــر العمل الثنائي بينهمـــا بما يعود 
بالخيـــر والنفـــع على البلدين والشـــعبين 

الصديقين.
كما ثمن وزيـــر الخارجية جهود الجالية 
والعمالـــة الفلبينية وإســـهاماتها المقدرة 
في مســـيرة التنمية والنمـــاء في مملكة 

البحرين، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود 
المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي 
بما يحقـــق المصالح المشـــتركة للبلدين 

الصديقين.
ونقـــل بورجـــي تحيـــات وتقديـــر رئيس 
جمهوريـــة الفلبين والحكومـــة الفلبينية 
لما تشـــهده عاقـــات الصداقة والتعاون 
تطـــور  مـــن  البلديـــن  بيـــن  المشـــترك 
ونمـــاء في مختلـــف المجاالت، مشـــيدا 
بمـــا تحظـــى بـــه الجاليـــة الفلبينيـــة في 
مملكـــة البحريـــن مـــن رعايـــة واهتمـــام، 
ومـــا أولته حكومـــة المملكة مـــن رعاية 
وخدمـــات صحيـــة شـــاملة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن فـــي مواجهـــة آثـــار جائحـــة 
كوفيـــد 19، مؤكـــدا حـــرص جمهوريـــة 
عاقـــات  بتعزيـــز  واهتمامهـــا  الفلبيـــن 
الصداقـــة المتميزة مع مملكـــة البحرين 
فـــي مختلـــف المجاالت، متمنًيـــا لمملكة 

البحرين المزيد من الرفعة واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

“فعاليات”: ممارسات الجزيرة “هرطقة سياسية”...كلمات وزير الداخلية عبرت عن كل بحريني
أكـــدت فعاليات وطنية لـ “الباد” فشـــل 
كافـــة الممارســـات التي تقـــوم بها قناة 
تجـــاه  المأجـــورة  القطريـــة  الجزيـــرة 
فـــي  واالختـــراق  التغلغـــل  محـــاوالت 
الداخل البحريني، مؤكدين بأن النظام 
القطري فاقد للشرعية، وبأن ما يحدث 

ال يتعدى كونه “هرطقة سياسية”.
وزيـــر  تصريحـــات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة فـــي مديرية أمـــن المحرق، 
تعبر عما بداخـــل كل بحريني وتعكس 
اهتمـــام الحكومـــة والدولـــة على أعلى 
المواطـــن  كرامـــة  لحفـــظ  مســـتوياتها 
البحرينـــي، وصـــون حقوقـــه، وهو أمر 
يعكس دولة المؤسســـات الحديثة في 
البحريـــن، والتـــي تنظـــر للمواطـــن بأنه 

على رأس األولويات”.
وثمـــن النائب إبراهيـــم النفيعي تكليف 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وزير الداخلية بنقل التحية 
والشـــكر ألهالـــي المحـــرق، موضحا أن 
ســـموه الكريـــم محـــل تقديـــر ومحبـــة 
مـــن جميـــع أبنـــاء الشـــعب البحرينـــي 
الهتمامـــه بهم، وقربه الدائم منه، وفي 

كل المواقف واألحداث.
وأكـــد النفيعي بتصريحه لــــ “الباد” أن 
التصريحـــات الكريمـــة التـــي أدلـــى بها 
وزيـــر الداخليـــة عـــن المحـــرق وأهلهـــا 
الطيبين تعكس شـــخص سموه الكريم 

كابن بار للوطن وللمحرق.
وأيد مالك شـــركة مونتريال للسيارات 
إبراهيـــم الشـــيخ مـــا جـــاء فـــي كلمـــة 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

دعـــم  أكـــدت  والتـــي  الـــوزراء  رئيـــس 
الحكومة  للبحارة البحرينيين، مضيفا 
“هـــو تصريح يعكس اهتمـــام الحكومة 
والدولـــة على أعلى مســـتوياتها لحفظ 
البحرينـــي، وصـــون  المواطـــن  كرامـــة 
دولـــة  يعكـــس  أمـــر  وهـــو  حقوقـــه، 
البحريـــن،  فـــي  المؤسســـات الحديثـــة 
والتـــي تنظـــر للمواطن بأنـــه على رأس 

األولويات”.

وزاد الشيخ “الشعب البحريني األصيل 
يتخنـــدق كرجـــل واحد وفـــارس واحد 
خلف قيادته الحكيمة، وأهالي المحرق 
جميعا يســـتنكرون ويشجبون ما يبث 
من قناة الجزيـــرة من ادعاءات باطلة، 
ونحـــن  البحريـــن،  ســـمعة  تســـتهدف 
كشـــعب متكاتف حول قيادته، متفائل 
بـــذات الوقـــت مـــن كل القـــرارات التي 

ستتخذها الحكومة في هذا الشأن”.

الخيـــر  جامـــع  وخطيـــب  إمـــام  وقـــال 
في المحـــرق صاح الجـــودر إن أهالي 
المحـــرق مـــع وزيـــر الداخلية كالجســـد 
الواحـــد، وكلمته في مديريـــة المحرق 
كان لهـــا تأثيـــر إيجابـــي كبيـــر عنـــد كل 
المحرقييـــن بعـــد اإلســـاءات المتتالية 
لقنـــاة الجزيـــرة المأجـــورة علـــى أهالي 

المحرق.
الجزيـــرة  “قنـــاة  الجـــودر  واختتـــم 

دورهـــا  تمـــارس  تـــزال  ال  المأجـــورة 
المعروف من خال التأجيج والتدليس 
عبر بث البرامـــج المفبركة، والتي منها 
استهدافها مديرية أمن المحرق بشكل 
يعكس المســـتوى الهابط للقناة، ونحن 
يتحمـــل  ألن  القطـــري  الشـــعب  ندعـــو 
مســـؤوليته األخاقية تجـــاه تجاوزات 
القنـــاة ومـــن يقـــف خلفها ضد الشـــعب 
البحرينـــي، وأن عليهـــم عدم الســـكوت 
ممـــا يحدث”.وقـــال عبدالعزيز بوزبون 
أن تصريحـــات وزيـــر الداخلية تعكس 
الحكمـــة ودولـــة المؤسســـات، مبينا أن 
البحريـــن معروفـــة بأنهـــا بلد مســـالم ال 
يتدخـــل فـــي الشـــأن الداخلـــي للـــدول 
األخـــرى، وبـــأن مواقفها أيضـــا ال تحيد 
وال تخـــرج عـــن الصـــف العربـــي، خافا 
فـــي  يمعـــن  والـــذي  القطـــري  للنظـــام 

اإلضرار بجيرانه.

محافظ الشماليةمحافظ العاصمة

 إبراهيم النهام

صالح الجودرإبراهيم الشيخ إبراهيم النفيعي
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المنامة - البحرين لمعاهد التدريب

البحريـــن  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
لمعاهـــد التدريب نواف الجشـــي 
أن  يمكـــن  التدريـــب  معاهـــد  أن 
فـــي  وبـــارزا  كبيـــرا  دورا  تلعـــب 
تعزيـــز صـــدارة البحريـــن لتقريـــر 
التنميـــة البشـــرية لبرنامـــج األمم 
المتحـــدة اإلنمائـــي، الـــذي ُأعلـــن 

عنه أخيرا.
وأشار إلى أن ترتيب البحرين قد 
ارتفع بين العامين 2014 و2019 
أكثر مـــن 6 مراتب، وصنَّفها على 
أنها البلد العربي الذي حقق ثاني 
أكبـــر قفـــزة صاعـــدة مـــن حيـــث 

ترتيب مؤشر التنمية البشرية.
وقال الجشـــي “تمكنـــت البحرين 
مـــن المحافظة علـــى مكانتها في 
فئة التنمية البشرية العالية جًدا، 
وذلـــك اســـتناًدا إلـــى العديـــد من 
المؤشـــرات مـــن بينهـــا مـــا يتعلق 
الدخـــل  ومســـتويات  بالتعليـــم 
القـــوى  فـــي  النســـاء  ومشـــاركة 
العاملة، ومعاهد التدريب تنهض 
بدور كبير في الربط بين التعليم 

والتدريب العملي، إضافة إلى أن 
تدريـــب البحرينييـــن يســـاعدهم 
على تحســـين مســـتويات دخلهم 
أو  عمـــل  فرصـــة  إيجـــاد  عبـــر 
االرتقاء المهنـــي والوظيفي، كما 
األكبـــر  الجـــزء  تمثـــل  المـــرأة  أن 
مـــن إجمالـــي المتدربيـــن وهو ما 
يؤهلها لمشـــاركة أكبر في ســـوق 

العمل”.
وأكـــد في هذا الســـياق أن معاهد 
تنهـــض  البحرينيـــة  التدريـــب 
بمســـؤولية كبيـــرة فـــي تحقيـــق 
الهدف الثامن من أهداف التنمية 
علـــى  ينـــص  الـــذي  المســـتدامة، 
“العمـــل الالئـــق ونمـــو االقتصاد”، 
وقال “نحرص من خالل التدريب 
على تعزيز فرص البحرينيين في 
الحصول على فرص عمل نوعية 
ومســـاعدة  مجزيـــة،  برواتـــب 
الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــة 
اإلحـــالل  رفـــع مســـتويات  علـــى 
والبحرنـــة، وضمـــان حصـــول كل 

بحريني على عمل الئق”.

دعم “التدريب” يعزز مؤشر التنمية البشرية

المنامة - البركة المصرفية

أكــدت شــركة “البحريــن للتســهيالت” اســتجابتها لتوجيهــات مصرف 
البحرين المركزي باالحتفاظ بقدر أكبر من الســيولة تحســًبا للظروف 

الراهنة، وعدم توزيع أرباح نقدية إضافية هذا العام 2020.

إفصاًحـــا  الشـــركة  وأصـــدرت 
اجتمـــاع  للمســـاهمين بخصـــوص 
العاديـــة  العامـــة  الجمعيـــة 
المقررانعقـــاده اليـــوم 31 مـــارس 
توزيـــع  مبلـــغ  بتخفيـــض   2020
األربـــاح النقدية على المســـاهمين 
مـــن نســـبة 50 % مـــن رأس المال 
دينـــار   10,071,424( المدفـــوع 
للســـهم  فلســـا   50 أي  بحرينـــي( 
الواحـــد حســـب توصيـــة مجلـــس 
اإلدارة، إلـــى ما نســـبته 25 % من 
رأس المال المدفوع )5,035,712 
دينار بحريني( أي 25 فلسا للسهم 
الواحـــد، وذلـــك بســـبب تداعيات 

انتشـــار فيـــروس کورونـــا واآلثار 
المترتبـــة عليـــه، وكذلـــك تماشـــًيا 
مـــع تعليمـــات مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي بأهمية االحتفـــاظ بقدر 
من السيولة يؤهل الشركة للوفاء 

بالتزاماتها التعاقدية المالية. 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  وذكـــر 
الجمعيـــة  لموافقـــة  اســـتنادا  أنـــه 
العموميـــة فأنـــه قـــد يتـــم النظـــر 
فـــي إمكانية دفـــع النصـــف اآلخر 
حـــال  فـــي  المتبقيـــة   %  25 أي 
تحســـن األوضاع االقتصادية في 
المســـتقبل )وهو أمر ليس معلوما 
بعـــد( ولكن ســـوف يقـــوم مجلس 

اإلدارة بمناقشـــة هـــذا الموضـــوع 
والبت فيه.

الشـــركة  إدارة  مجلـــس  وكان 
الموضـــوع  هـــذا  بمناقشـــة  قـــام 
باســـتفاضة في اجتماعه المنعقد 
 22 الموافـــق  الثالثـــاء  يـــوم  فـــي 

ديسمبر 2020.

أعلنـــت مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة، أمـــس، عـــن تقاعـــد نائـــب 
الرئيـــس التنفيـــذي - رئيـــس العمليـــات والشـــئون اإلداريـــة، عبد 

الرحمن شهاب، اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020. 
شـــغل شهاب منصبه الحالي كرئيس للعمليات والشئون اإلدارية 
في المكتب الرئيســـي للمجموعة منذ مايو 2006، حيث أشـــرف 
علـــى العمليـــات اإلداريـــة وشـــئون العمليـــات، وهي مـــن الدوائر 

األكثر أهمية في المجموعة. 
 وأقيـــم حفل وداع كبير في المقر الرئيســـي للمجموعة في برج 

البركة في 30 ديسمبر 2020. 
 وقـــال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان يوســـف “خالل فترة 
عملـــه كرئيـــس للعمليـــات والشـــئون اإلداريـــة، لعب شـــهاب دوًرا 
ا للغاية في مســـاعدة المجموعة على التكيف مع التغييرات  مهمًّ
المهمة في مراقبة العمليات وحوكمة الوحدات وقيادة الشركة. 
وكانـــت إدارة العمليـــات بالكامـــل فـــي المكتب الرئيســـي، والتي 
شملت عمليات المكاتب الخلفية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، 
والمـــوارد البشـــرية والشـــئون اإلداريـــة، وعالقات المســـتثمرين، 
واالتصاالت المؤسســـية، والعالمات التجارية والعالقات العامة، 

تحت إدارته المباشرة”. 

  يتمتع شـــهاب بخبرة تزيد عن 40 عاًما مع المؤسســـات المالية 
الدولية، اإلســـالمية والتقليدية على حد ســـواء. وهو عضو في 
مجلـــس إدارة بنـــك البركـــة الجزائـــري وبنـــك البركـــة )باكســـتان( 
المحـــدود.   مـــن جانبـــه، قال شـــهاب “هـــذه لحظة مؤثـــرة للغاية 
بالنســـبة لي حيـــث أودع هذه العائلة الكبيرة مـــن أعضاء البركة 
الذين أصبحوا جميًعا عائلتي على مر الســـنين”. لقد كنت أشـــعر 
دومـــا باالرتيـــاح واالعجـــاب مـــن روح الصداقـــة الحميميةفـــي 

المجموعة ووحداتها”.

جانب من حفل الوداع

عــدم دفــع أرباح نقديــة إضافيــة 2020 تعزيــزا للمالءة أشـــرف علـــى العمليـــات اإلداريـــة وشـــؤون العمليـــات

“التسهيالت” تستجيب لتوجيهات “المركزي” وتحتفظ بالسيولة عبدالرحمن شهاب يتقاعد من “البركة المصرفية”

أعضاء بالشورى يناقشون “تحديات سوق العمل”
ــة ــاع ــن ــص ــارة وال ــجـ ــتـ ــع غـــرفـــة الـ ــة مـ ــرك ــت ــش ــم ــة ال ــن ــج ــل ــن ال ــم ض

عقــد أعضــاء مجلــس الشــورى ضمــن اللجنة المشــتركة بيــن المجلس 
وغرفــة تجــارة وصناعة البحرين، اجتماعهم الرابع أمس األربعاء عن 
ُبعد، برئاسة جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى، 
وذلــك لبحــث مســّودة التقريــر النهائــي للجنــة بشــأن الدراســة التــي 
أعدتهــا الغرفــة حول تحديات ســوق العمــل، والتأثيــرات التي نتجت 

عن تطبيق نظام تصريح العمل المرن.

 وأوضح جمـــال فخرو أن أعضاء 
اللجنة قدموا عدًدا من المالحظات 
النهائيـــة  الصيغـــة  بشـــأن  واآلراء 
لتقريـــر اللجنـــة، والتوصيات التي 
النقاشـــات  علـــى  بنـــاًء  اقترحتهـــا 
الســـابقة، والمرئيات التي قدمتها 
التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة 
والقانونية، ولجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية ولجنة الخدمات.

 وأشار فخرو إلى أنَّ اللجنة قّررت 
رفـــع التقريـــر النهائـــي إلـــى رئيس 
المجلـــس علي بن صالـــح الصالح، 
بشـــأن  مناســـًبا  يـــراه  مـــا  التخـــاذ 
المتضمنـــة  والتوصيـــات  التقريـــر 

فيه.
أعضـــاء مجلـــس  أن  إلـــى  يشـــار   
الشـــورى ضمن اللجنة المشـــتركة 
مع غرفة تجارة وصناعة البحرين 

هـــم جمـــال محمـــد فخـــرو، وخالد 
حسين المســـقطي، ورضا عبدهللا 
الخيـــاط،  حبيـــب  وجـــواد  فـــرج، 
المناعـــي،  أحمـــد  ودرويـــش 

والدكتـــور عبدالعزيز أبل، وبســـام 
وياســـر  البنمحمـــد،  إســـماعيل 
إبراهيم حميدان، وصادق عيد آل 

رحمة.

المشاركون في االجتماع

المنامة - بنا

المنامة - بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس األربعاء عند مستوى 1,476.21 بانخفاض 
وقـــدره 21.24 نقطـــة مقارنـــة بإقفاله يـــوم الثالثاء، في حين أقفل مؤشـــر 

البحرين اإلسالمي عند مستوى 651.63 بانخفاض وقدره 3.13 نقطة. 
 وتـــداول المســـتثمرون 3.24 مليون ســـهم، بقيمة إجماليـــة قدرها 418.87 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــالل 76 صفقـــة، حيث ركـــز المســـتثمرون 
تعامالتهم على أســـهم قطاع االستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
128.44 ألـــف دينـــار أي ما نســـبته 30.66 % من القيمـــة اإلجمالية للتداول 

وبكمية قدرها 1.74 مليون سهم. 
وجـــاءت المنيـــوم البحريـــن )ألبـــا( في المركـــز األول إذ بلغت قيمة أســـهمها 
المتداولـــة 113.07 ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 26.99 % مـــن إجمالي قيمة 

األسهم المتداولة وبكمية قدرها 221.16 ألف سهم. 
أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 103.02 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 24.60 % مـــن إجمالي قيمـــة األســـهم المتداولة 
وبكميـــة قدرها 1.69 مليون ســـهم. ثم جاءت شـــركة البحريـــن لالتصاالت 
)بتلكو( بقيمة قدرها 79.32 ألف دينار أي ما نســـبته 18.94 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 132.20 ألف سهم. 
و تم أمس تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين 
انخفضت أســـعار أسهم 4 شركات، وحافــــظت بقـيــــة الشـــركات على أسعار 

أقفاالتها السابقة.

“البورصة”: تداول 3.2 مليون سهم بـ 418.9 ألف دينار

لتوفير حلول الدفع اإللكتروني لمســتخدمي هواتف “هواوي”

”AppGallery“ طرح تطبيق “بنفت بي” في منصة

أعلنت شركة بنفت، الرائدة في مملكة 
البحريـــن والالعـــب الرئيس في مجال 
المعامـــالت الماليـــة اإللكترونيـــة علـــى 
مســـتوى المنطقـــة، عـــن طـــرح تطبيق 
Ben-  المحفظـــة الوطنية “بنفـــت بي -

 ”AppGallery“ منصـــة  فـــي   ”efitPay
التابعة لهواوي، والتي تعتبر ثالث أكبر 
متجـــر لتطبيقـــات الهواتـــف واألجهزة 
الذكيـــة عالمًيـــا، وذلـــك لتوفيـــر حلول 
الدفع اإللكتروني لمستخدمي هواتف 

هواوي في المملكة. 
وأصبـــح بإمكان مســـتخدمي الهواتف 
الذكيـــة مـــن هـــواوي، االســـتفادة مـــن 
“بنفـــت  بتطبيـــق  المتوافـــرة  الحلـــول 
بـــي”، بمـــا فـــي ذلـــك خدمـــة “فـــوري+” 
اإللكترونيـــة  الماليـــة  للتحويـــالت 
الســـريعة وخدمة “فـــوري” للتحويالت 
أو  الفرديـــة  اإللكترونيـــة  الماليـــة 
مصرفـــي  حســـاب  مـــن  المجمعـــة 
لحســـابات أخـــرى. وعالوة علـــى ذلك، 
باســـتطاعة المســـتخدمين االســـتفادة 
أيًضـــا من خدمـــة “فواتيـــر” التي تتيح 
لهم االطالع على الفواتير وتســـديدها 
بخطـــوة واحـــدة، فضـــاًل عـــن خدمـــة 
“ســـديم” التـــي تتيـــح لحاملـــي بطاقـــة 
“ســـديم” تعبئة رصيـــد بطاقاتهم ودفع 
قيمـــة الوقـــود من خـــالل معاملـــة غير 
 ”BenefitPay“ نقديـــة. ويعمل تطبيـــق
من خالل اســـتخدام تقنية مســـح رمز 
 )QR Code( الســـريعة  االســـتجابة 
التي تســـمح للمســـتخدمين من إجراء 
عمليـــات دفـــع إلكترونيـــة لـــدى أجهزة 
هواتفهـــم  باســـتخدام  البيـــع  نقـــاط 
الذكيـــة مـــن هـــواوي، وذلـــك بســـهولة 
كبيـــرة وبدون حـــد أقصـــى للمعامالت 
المدفوعـــة. ومـــن المرتقـــب أيًضـــا أن 
 Tap“ تتوفر خدمة الدفع الال تالمســـي
and Go” لمســـتخدمي هواتف هواوي 
وذلك بعد أن تســـتكمل شـــركة هواوي 
المتطلبات الُمحددة لتدشين الخدمة. 
وتسعى شركة بنفت عبر هذه المبادرة 

مســـتخدمي  لتمكيـــن  االســـتراتيجية، 
الهواتـــف الذكيـــة مـــن شـــركة هـــواوي 
من االســـتفادة من الخدمات المتعددة 
بتطبيـــق “بنفـــت بـــي”، والتـــي تشـــمل 
تحويل وقبـــول المدفوعات إلكترونًيا، 
ما يلغي حاجتهم لحمل النقود الورقية 
أو البطاقـــات المصرفيـــة معهم. وتأتي 
هـــذه الخطوة كجزء من جهود شـــركة 
الماليـــة  التعامـــالت  لتشـــجيع  بنفـــت 
غيـــر النقديـــة في المجتمـــع البحريني، 

بالتوافـــق مـــع رؤيـــة المملكـــة لتحفيـــز 
المعامـــالت الرقمية على نطاق أوســـع 
ومن خـــالل إطالق مجموعـــة متنوعة 
شـــتى  فـــي  المبتكـــرة  الخدمـــات  مـــن 
القطاعـــات، وبالخصوص فـــي القطاع 
المصرفي الذي يشـــهد تنامي االعتماد 

على التعامالت المالية اإللكترونية. 
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بنفـــت عبدالواحـــد الجناحـــي 
“يسرنا اإلعالن عن التعاون مع هواوي 

لتوفيـــر تطبيق “بنفت بـــي” في منصة 
“AppGallery” التابعـــة لهواوي، وذلك 
لمنح مســـتخدمي الهواتف الذكية من 
هـــواوي أفضـــل وأشـــهر حلـــول الدفـــع 
لنـــا  وســـتتيح  بالمملكـــة.  اإللكترونـــي 
هـــذه المبـــادرة، خدمـــة شـــريحة أكبـــر 
مســـاعينا  ســـيدعم  مـــا  العمـــالء،  مـــن 
لتزويـــد المجتمـــع البحرينـــي بوســـائل 
أكثر ســـهولة وأمان إلجراء المعامالت 
الماليـــة اإللكترونيـــة، وكذلك ستســـهم 
بتعزيـــز قاعـــدة المســـتخدمين الذيـــن 
ســـيتمكنون من االســـتفادة مـــن قائمة 

خدماتنا المتنامية”. 
“تـــؤدي  بقولـــه  الجناحـــي  وأضـــاف 
شـــركة بنفـــت دوًرا أساســـًيا فـــي دعم 
االبتكار لتوفير حلول رائدة في مجال 
المعامـــالت الماليـــة بالمملكة. ويســـهم 
اســـتكمال  فـــي  بـــي”  “بنفـــت  تطبيـــق 
تحقيق رؤيتنا الساعية لتوسيع اعتماد 
الحلول الرقمية فـــي جميع المعامالت 
الماليـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع توجيهـــات 
مصرف البحريـــن المركزي ومع الرؤية 
الوطنية نحو مجتمع غير نقدي، حيث 
تتزايـــد أهمية هذا الهدف بشـــكل أكبر 
مـــن أي وقت مضـــى، وخاصة في ظل 

هذه األوقات غير المسبوقة”.
مجموعـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
هـــواوي ألعمال المســـتهلكين في عدة 
دول فـــي الشـــرق األوســـط إيـــان لـــي: 
“نعتـــز جًدا بإضافـــة تطبيق “بنفت بي” 
في متجر التطبيقات الرسمي الخاص 
بهـــواوي، إذ ســـيعزز ذلـــك مـــن جهودنا 
المتواصلة لتلبيـــة متطلبات وتطلعات 
المستخدمين والتي تتمثل بتزويدهم 
بالتطبيقـــات اإللكترونيـــة التـــي تثـــري 
تجربتهـــم. ويعد هـــذا التطبيق إضافة 
ممّيزة جـــًدا على قائمتنا المتنامية من 
الشراكات العالمية واإلقليمية وشركاء 
المحتـــوى، مـــن الذيـــن ُيســـهمون بمنح 
مســـتخدمي أجهزتنا الذكية إمكانيات 
أكثر لالختيار من بين تشكيلة متكاملة 

من التطبيقات القّيمة واآلمنة”.

المنامة - تراكس البحرين

لندن - أف ب

“البريكست” يصّعب 
إجراءات سفر الحيوانات

يــحــرم انــتــهــاء الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة إثــر 
األوروبــي  االتحاد  من  بريطانيا  خــروج 
ــكـــالب والـــقـــطـــط في  )الـــبـــريـــكـــســـت(، الـ
األوروبــيــة  السفر  جـــوازات  من  المملكة 
يعّقد  ما  األليفة،  للحيوانات  المخصصة 
عملية اصطحابها في السفر. يجب على 
يستحصلوا  أن  الحيوانات  هــذه  مالكي 
على شهادة صحية دولية لها في موعد 
ال يتجاوز 10 أيام قبل اصطحابهم إياها 

إلى دول االتحاد األوروبي.

المحرر االقتصادي

المستخدمون 
يستفيدون من 

خدمة “فوري+” 
و“فوري” و“فواتير”

“بنفت” تؤدي 
دوًرا أساسًيا في 
دعم حلول رائدة 

للمعامالت المالية

إيان ليعبدالواحد الجناحي
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36700722
علي ضيف

36600656
عباس علي

39752929
دكتور محمد

125.000
BD

بيوت الـعـائلة
���� � � ������

مشــــروع

الدور األرضي

غرفة، صالة، غرفة طعام، مطبخ، 
حمام، حديقة، موقف

GROUND FLOOR 

الدور األول

3 غرف، 3 حمام، رواق

FIRST FLOOR 

الدور الثاني

غرفة خادمة، حمام، غرفة غسيل

SECOND FLOOR

بـــــار بــــــار
��� ��� �

خيار العائلة األمثل.. 
فـــيــــال

11

220m
2 مساحة

األرض

260m
2 مساحة

الـــبـنــاء

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

تاريخ الطلب: 2020/10/15 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة االتسجيل
)CR2020- 143216 (  إعالن رقم 

تنازل – عن المحل التجاري
تقدم إلينا ورثة المرحوم / سلمان جمعة مهدي بطلب تحويل المحالت التجارية 

التالية  إلى السيد/السيدة بتول عباس عبدالنبي سلمان نصيف  
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد: 2-12346

االسم التجاري: صالون النهروان للحالقة

القيد:   70332     -    التاريخ  2020/12/30
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   111   لسنة 2020

بشأن تحويل   من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد بدريــة احمــد حســن محمد علــي حمدان المالكة لمؤسســة بوابــة التواصل 
لمواد البناء  مؤسسة فردية  والمسجلة بموجب القيد رقم 70332 طالبا تحويل  
المؤسســة الفردية الى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره  20,000   

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:  
بدرية احمد حسن محمد علي حمدان

كاليكال فاركي كوريان

إعالن بحل وتصفية
    شركة بيوو للتسويق والوساطة ذ.م.م   

سجل تجاري رقم 78126

بناء على قرار الشــركاء في شــركة   بيوو للتســويق والوســاطة ذ.م.م    المســجلة 
 VALERIE MARIE      . بموجب القيد رقم  78126، بتصفية الشركة تعيين السيد
M BOILLOT /   كمصفــي للشــركة بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد 
انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانــون الشــركات التجارية البحرينــي الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، و ذلــك على 

VALERIE MARIE M BOILLOT :العنوان التالي
37700995

التاريخ   2020/12/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة السجل التجاري

CR2020 - 181904 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : عادل محمد فاضل نظام دين صباح خان

االسم التجاري الحالي : الاللى البيضاء للمقاوالت
االسم التجاري الجديد : الاللى البيضاء لالتصاالت

قيد رقم   2-85179

القيد:   2 - 105294     -     التاريخ  2020/12/28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم     CR2020 -  180914     لسنة 2020
بشأن تحويل  فرع  من مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد  ابراهيم جاســم حســن زويد المالك ل اســقط للمعدات الطبية   مؤسســة 
فردية  والمسجلة بموجب القيد رقم 105294 طالبا  التنازل عن الفرع رقم 2 من  
المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة      برأسمال وقدره    1000    

دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
محمد حسين محمد سليمان

THANSEEM MUTHUVAIRAMPARAMBIL  HANEEFA

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة األسواق المتحدة للخدمات المالية ش م ب مقفلة

سجل تجاري رقم ١-91435

بنــاء على قرار المســاهمين في شــركة األســواق المتحدة للخدمــات المالية ش م 
ب مقفلة المســجلة على قيد رقم 1-91435 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين 
الســادة / جاســم حســن يوســف عبدالعال و ياســر عباس ســلمان عبدهللا مصفيا 
للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 
من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
  973  39605262

jassim.abdulaal@bh.gt.com
  973  39402188

yaser.abbas@bh.gt.com

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة محالت عجيب التجارية شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 10878

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة محــالت عجيــب التجاريــة شــركة تضامــن 
بحرينية المســجلة بموجب القيد رقم 10878 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين 
الســادة / عبدالعــال الخليــج للتدقيــق - شــركة تضامــن بحرينيــة مصفيا للشــركة 
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عنوان المصفي:
األسم : عبدالعال الخليج للتدقيق - شركة تضامن بحرينية

17500188

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / صديــق محمــد عقيــل عرشــي، المالــك ل مطعــم النزهــه  مؤسســة فردية  
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 1-70034   طالبــا تحويــل المؤسســة الفردية إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره   1000  ألــف  دينــار بحرينــي، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. صديق محمد عقيل عرشي

KALARIPARAMBIL MOIDEEN MUHAMED BASHEER .2
MOHAMED SALMAN BASHEER .3

التاريخ : 30 ديسمبر 2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-156993   لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة البحرين لعبوات الدوبلكس ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
المحامي / جاســم حســن يوســف عبدالعال من مكتب عبدالعال الخليج للتدقيق 
- شــركة تضامــن بحرينيــة باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة البحريــن لعبوات 
القيــد  بموجــب  ذات مســؤولية محــدودة  ،المســجلة كشــركة  ذ.م.م  الدوبلكــس 
رقــم 98179 - 1 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفية الشــركة تصفيــة اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

 شركة لوليا للخياطة النسائية شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
فاطمة محمد علي محمود عيد باعتباره المصفي القانوني لشركة لوليا للخياطة 
النســائية شــركة تضامــن بحرينيــة   ، المســجلة كشــركة تضامن بحرينيــة بموجب 
القيد رقم 136431 ،طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد : 2-122877    -     التاريخ: 2020/12/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن رقم CR2020- 178086 لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
مكتب مرسى الخليج لالستشارات نيابة عن السيد ابراهيم حبيب عبدهللا أحمد 

المغني المالك ل نقليات يورو اكسبرس ) مؤسسة فردية (، والمسجلة
بموجــب القيــد رقــم 2-122877 طالبا تحويل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات 
مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 5000  دينــار بحرينــي ، لتصبــح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.   ابراهيم حبيب عبدهللا أحمد المغني

2 .  انجو حمزة
3 .  إلياس مانزيل

القيد   12844    -    2020/12/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   177780 لسنة 2020

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة حاجي يوسف العوضي للصرافة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة حاجي يوسف العوضي للصرافة ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيــد رقــم 12844  فــرع 2  ، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن  شــركة حاجــي 

يوسف العوضي للصرافة ذ.م.م الى  شركة الجزيرة الدولية للصرافة  ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

الخميس 31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى األولى 1442 - العدد 4461 08



Vacancies Available
Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77999360  or  FISHERMANSENSE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

SALMAN KHALIFA AHMED ALASMI /DARB ALZAMAN 1 - 8163 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36663252  or  ABDULRAHMANATEEQ79@GMAIL.COM 

ALESTIQAMA CONTIRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39836666  or  juma.Alnaar@gmail.com 

NEW PORT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500228  or  AYUBIAN99@HOTMAIL.COM 

FRUIT GARDEN CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17790788  or  S20532005@gmail.com 

KARAMAT ALI MOHAMMED HUSSAIN ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17241007  or  KAMHE.BAH@LIVE.COM 

ABU NAZAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

38861288  or  ISARAMADAN90@GMAIL.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

SAYED SIDDIQ AL HADHRAMI STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36856570  or  sid529@yahoo.com 

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

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

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

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

TRUST ELECTROMECHANICAL SERVICES COMPANY W.L.L. (TEMCO) 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac
33709939  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

SINGAPORE ELECTRONICS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17214043  or  RAHEEMFASHION@GMAIL.COM 

Raghad cars washing 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33118181  or  EALAALI65@GMAIL.COM 

NASS MARINE SERVICES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

RESIDENCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

36669934  or  RESIDENCECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39267838  or  alivirk101@gmail.com 

G . SABT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

39619040  or  JA99SABT@HOTMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

DIPLOMAT REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

HYPO GRAPHICS 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

GREEN SHINE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17775465  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

LUCKY BIRD CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  LUCKYBSSA68338@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

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

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

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

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

WARDAT ALBURY NUTS & CHOCOLATES COMPANY S.P.C. OWNED BY MOHAMED GHULOOM ABBAS ALI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33869559  or  MGAAINTERNATIONAL@YAHOO.COM 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ANSAR GALLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17140001  or  pr@ag-bh.com 

HID ALKHAIR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39416041  or  OASISQATARCLEARING@GMAIL.COM 

DOCTOR MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39899554  or  Has2007san@Hotmail.com 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17551909  or  hr@globalits.bh 

RUMAITHA SANITARY WARE CONTRACTING & MAI 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17263611  or  ALBALOOSHI111136@GMAIL.COM 

AL ANSAR GATE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39892346  or  antakia2@gmail.com 

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

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

GOLDEN DAD AUTO Spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39695135  or  mustafafazal.construction01@gmail.com 

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

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

Noor 87 delivery services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

Spectrum Cleaning Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

Banz Freight Forwarding Services S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contac
17816070  or  CAREERS@BANZTRADING.COM 

CHICKI EXPRESS RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
17343582  or  VIVAALI124@GMAIL.COM 

TECTON ENGINEERING AND CONSTRUCTION BRANCH OFFICE 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17215656  or  info@tectonme.com 

Janani restaurant 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
33130315  or  HUS2129@YAHOO.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

AL KOOHEJI ELECTRICAL CONTRACTORS & CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17530670  or  GM@SECURITYHUBBH.COM 

Lulu International Exchange B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contac

17641290  or  hussain.hassan@bh.luluexchange.com 

Sarco Phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39664299  or  AHMED39029999@GMAIL.COM 

White Hawk Security Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

17470217  or  admin@whs-bh.com 

AZHAR SADAD Sale/Trading in plastic 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

THOOMAKRI FISH AND MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35581314  or  PAYMENT.JAMAL@GMAIL.COM 

THOOMAKRI FISH AND MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35581314  or  PAYMENT.JAMAL@GMAIL.COM 

Dilmunia Mall Development Company  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17203067  or  careers@mallofdilmunia.com 

EL profesor Auctions Services 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39689460  or  SHAI5_LULU@HOTMAIL.COM 

Jounieh workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37171000  or  SHUSSAIN.ABDULLA@GMAIL.COM 

BALLOONS CORNER TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33593752  or  MRS_IMTIAZ08@HOTMAIL.COM 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

NEW AL RABEEH GATE DENTAL CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contac

17410200  or  NISARTA@GMAIL.COM 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

FIVE GUYS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33520081  or  MARWAN@CRAVIA.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY & OCCUPATIONAL HEALTH SPEC 
 suitably qualified applicants can contac

17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

Alredha tourist transport 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39266724  or  ALREDHA-TRANSPORT@HOTMAIL.COM 

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

  FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contac

36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

ASIA ZONES Public services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66910800  or  ZAIN.DAWANI@GMAIL.COM 

ALHaddad Motors 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17785999  or  DAHA@ALHADDAD-BAHAIN.COM 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

36022682  or  info@gcs.bh 

Bright Way Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33325027  or  PDC434@GMAIL.COM 

Pacific volcano for Electrical Installation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39176961  or  HABIBALHAJARI@GMAIL.COM 

HALA TOUCH SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
38338714  or  rabab.jaffer67@gmail.com 

Funscape World W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

13300167  or  careers@mallofdilmunia.com 

Pine Tree Car Wash and Polishing 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39896062  or  CARWASHPINETREE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36729696  or  echoshinebahrain@gmail.com 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

RIFFA AL RAYYAN  CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33159060  or  ZALLAQ213@GMAIL.COM 

UM ALYAS  COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39204080  or  NELSKI39@GMAIL.COM 

DO OR DYE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM 

AL BARI DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

33788256  or  WMOHAMMED660@GMAIL.COM 

Star boutique Lahore Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33451823  or  AISHAARIF90@GMAIL.COM 

Juice Time Restaurant Company SPC owned By Husain Abduredha Kara 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39448689 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM

8STARS Contracting and Real Estate 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33764603  or  ZAFARKASURI@GMAIL.COM 

Kamal Miah  for Design and Real Estate S.P.C Owned by Kamal Mia 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39362467  or  KAMALMIHA909@GMAIL.COM 

Exit contracting and Machinery Rental co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

33099997  or  zakibhr@gmail.com 

ALPESTO GATE GARAGE CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

35061260  or  PRETHYSHBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC(DIESEL ENGINES) 
 suitably qualified applicants can contac

33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

HIGH TOP BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
39148048  or  EBUSHEHAB@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

HADABAT WAQIF  AUTO ELECTRICAL REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39673979  or  ALAHMEDBAHRAIN1960@GMAIL.COM 

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

  WAREHOUSE KEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

33285313  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

SAFDAR TECHNICAL SERVICES.- BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34161709  or  ABDULREHMAN1366@GMAIL.COM 

ALMANAR ALSHAMIL PUBLICITY AND ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac

35545861 

GRACE TECH ELECTRICAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39571778  or  SUNU.K77@GMAIL.COM

FINE LINE MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

37777604  or  vinsonfernando@gmail.com 

Araib Factory for Industry 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39985455  or  WRM.RAMADAN@GMAIL.COM 

C I L Cambridge Institute of Learning W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

66670500  or  ASADMIR@YMAIL.COM 

SPANCOM CONSULTANCY S.P.C Owned by Prathish Panangat 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac
36933513  or  PRATHISHJI@GMAIL.COM 

Tayf Alkofeia company Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17006164 

Abdalaziz Khan Saheb General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39610786  or  aziz@aakstrading.com

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39003917  or  AMEENYOUNUS832@GMAIL.COM 

Alkatbi Food Stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33625540  or  ABDULLAHNABEEL2011@HOTMAIL.COM 

BLUE HEAVEN REAL ESTATE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36428158  or  MULTANI890BH@GMAIL.COM 

Carzano Motors Vehicle Parts Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
MUHAMMEDIRFAN1456@GMAIL.COM 

FOREX TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34113333  or  BU.CASH.CASH@GMAIL.COM 

JASSIM MOHAMMED ALI AL JAIRAN(DARB ALKHAIR) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39458184  or  JASSIM.ALJEERAN@GMAIL.COM 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contac
36446668  or  MIRZA_22@HOTMAIL.COM 

NOOH YUSUF MOHAMED ALI JANAHI ( KHAIR MMM / 1922 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39303990  or  JANAHI123@YAHOO.COM 

HUSAIN MATOOQ HASAN MOHAMED MATAR (JANAT3 /12492) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17600704  or  ALIMAREER84@GMAIL.COM 

KHALID ALABDULAZIZ ALSADOON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

39465375  or  AFZAL_SADOON@HOTMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED AND SONS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

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

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

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contac
17592233  or  AHMED@KHALAIFAT.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

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

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

SUWAILEH COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17678227  or  ABDULLASOWAILEH@GMAIL.COM 

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

RAMDA ELECTRICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17277745  or  IRAMADAN@BATELCO.COM.BH 

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

ALAHLAM BLACKSMITH WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

RAOUF CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17784497  or  raoufws@gmail.com 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

ALSHAHEEN ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17683576  or  alshaheenbahrain@gmail.com 

HASAN MOHAMMED ABDULLA ALDOOLABI 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

33069958  or  HASSANALFARSANI@GMAIL.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

Intellex General Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17896666  or  A@INTELLEX-IT.COM 

MASKATI COMMERCIAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17732000  or  ADEL@MASKATIGROUP.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

AL SHOMOOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39606407  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

ALMARJAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39604055  or  ALMARJANTRADING@GMAIL.COM 

ALMARJAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39604055  or  ALMARJANTRADING@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

35118118  or  RABIH-ABDALLAH11@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Garage Abu Azzam Repair Of Motor WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33097779  or  AHMEDAZAM368@GMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

Sadad Carpentery workshop 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
34153315  or  ghadeer@hhm-group.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER(APPARATUS & MACHINERY) 
 suitably qualified applicants can contac
39679994  or  TAKA@BATELCO.COM.BH 

ABWAB ALKAHAIR MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17216030  or  SKYBAHRAIN2@GMAIL.COM 

BROSTED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contac

17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

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

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contac

17700165  or  HR@TURK.bh 

ALSEEF JEWELLERY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226040  or  SEEFJEWELLERS@GMAIL.COM 

ASHBILYA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33777697  or  mk.bunajem@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Sharif for air conditioning 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
32320606  or  ALI99022@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

GOLDEN NOORAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17251550  or  abdulla34150032@gmail.com 

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

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

AMANHA TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
34650777  or  amanhatrading@gmail.com 

Bed Galleria 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17785579  or  YOUSUFSHANSIYA@GMAIL.COM 

MAGNUM SHIPCARE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
39679994  or  TAKA@BATELCO.COM.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHAMAMA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

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

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

YELLOW GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

33483415  or  ZAHEER1966@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALWARDI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

17730626  or  TURKI_ALWARDI@HOTMAIL.COM 

PURE CONTRACTING CO. S.P.C  OWNED BY  RAJAEI ISA AHMED ALI YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

Happy land auto services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34679888  or  helplinebh888@gmail.com 

Green tech trading w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17261131  or  palace.electronics@gmail.com 

Sisdev for development and Business Administration W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac
66907303  or  EZZ.MORSY@GMAIL.COM 

COUSIN INTERNATIONAL CARGO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35012715  or  DARMAN.CARGO@YAHOO.COM 

TEA CLUB WLL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39693934  or  NAIMA.MUTTAR@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

AL WEQAR CAFETEROA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
17680798  or  Z.L.S2020BJ@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BESTO TRADING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17642485  or  sdc442019@gmail.com 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

ALGHANAH GROUP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17722333  or  info@alghanah.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

WELCOME REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33596901  or  JEHANI0938@GMAIL.COM 

ALUREX ALUMINUM & STEEL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

36777693  or  HMARHOON.88I@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Bwader alkhair construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34114104  or  HUSSAIN_3RAID@HOTMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Bwader alkhair construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34114104  or  HUSSAIN_3RAID@HOTMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

Al-Anzoor Physiotherapy and Rehab Complex 
has a vacancy for the occupation of

  FITNESS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17244777  or  MOHAMED.ALANZOOR@ALANZOOR.COM 

Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33509696  or  HARMOONYHOMES@GMAIL.COM 

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

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

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

S.ALI KADHIM HASHIM KADHIM 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17233111  or  ADMIN@ASILGROUPME.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

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

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

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

ABNA ZUHAIR TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCH DIGGING MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17591881  or  AMZUHAIR@HOTMAIL.COM 

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

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

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

Port Marine Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77700777  or  EHAB@PORTMARINEYACHTS.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CAPRI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
36620900  or  MBKBM@HOTMAIL.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

Bluescape properties WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17687071  or  SINGH.CHAMPA@GMAIL.COM 

TIP TOP MUFIZA INSTYLE TAILORING Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36425581  or  TIPTOPPLUS10@GMAIL.COM 

GLAMOUR PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

AL BATAL STAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33232116  or  MOHD33232116@GMAIL.COM 

Saloon 44 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33488338  or  KHALIL_FARDAN@OUTLOOK.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Q1 FRESH AND FROZEN  MEAT & FISH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

A M AND M A  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Bwader alkhair construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34114104  or  HUSSAIN_3RAID@HOTMAIL.COM 

LUMEN ARTS LIGHTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17232880  or  bushra@lumenarts.net 

RASHA AYED FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
33051349  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

ALFAKHIRA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39605088  or  MOHD.R.YUSUF@GMAIL.COM 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

A M AND M A  SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

Romola Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

39660013  or  VSB_GAJRIA@YAHOO.COM 

Al Dharwal restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33097107  or  SANJAYBH007@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contac
17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

Maya optics W.L,L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66923639  or  mayaoptics99@gmail.com 

Bahrain Electromechanical Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

YOUSIF ALI & SONS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17254862  or  taha.sitabkhan@hotmail.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Ard Al Zafaran Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33121290  or  ARDALZAFARAN.BH@GMAIL.COM 

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33990991  or  MDASALDOY@GMAIL.COM 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

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

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com  
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26 قتيــا وأكثر من 50 جريحا.. والتمــرد الحوثي يقف وراءه
انفجارات تهز مطار عدن مع وصول وفد الحكومة اليمنية

وأصيب  األقــل  على  شخصا   26 قتل 
العشرات في االنفجارات التي وقعت 
فــي مــطــار عـــدن أمـــس األربـــعـــاء عند 
اليمنية  الحكومة  تقل  طائرة  وصــول 
الـــجـــديـــدة، بــحــســب حــصــيــلــة أفــــادت 
طبي  مصدر  وقــال  طبية.  مصادر  بها 
لوكالة فرانس برس في عدن العاصمة 
دوليا،  بها  المعترف  للسلطة  الموقتة 
في  ــل”  األقـ على  قتيال   26“ هــنــاك  إن 
المطار  فــي  وقعت  التي  االنــفــجــارات 

50 شخصا  مـــن  أكــثــر  أصــيــب  بــيــنــمــا 
بجروح. وأوضح مصدر طبي آخر أن 
أمن  ورجــال  مدنيين  القتلى  بين  من 
بينما لم يصب أي من أعضاء الحكومة 
الــوزراء  رئيس  وكتب  بــأذى.  اليمنية 
تغريدة  في  الملك  عبد  معين  اليمني 
“نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة 

الموقتة عدن والجميع بخير”.
اإلرهابي  “العمل  أن  الملك  عبد  وأكــد 
ــــذي اســتــهــدف مــطــار عــدن  الــجــبــان ال
جزء من الحرب التي تشن على الدولة 
ولــن  الــعــظــيــم  وعــلــى شعبنا  الــيــمــنــيــة 

يزيدنا إال إصرارا على القيام بواجباتنا 
حتى إنهاء االنقالب واستعادة الدولة 
واالســــتــــقــــرار”. ولــــم تــتــضــح الــجــهــة 
الــهــجــوم، بينما  الــمــســؤولــة عـــن شـــن 
ــالم مــعــمــر اإلريـــانـــي  ــ ــر اإلعـ ــ اتــهــم وزي
الحوثيين  الــمــتــمــرديــن  تــغــريــدة  فــي 
المدعومين من إيران بالوقوف وراءه.

الهجوم  “نــؤكــد أن  وأوضـــح اإلريــانــي 
مليشيا  نفذته  الــذي  الجبان  اإلرهابي 
لمطار  ايـــران  مــن  المدعومة  الحوثي 
بواجبنا  القيام  على  يثنينا  لــن  عــدن 
الوطني وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون 

أغلى من دم اليمنيين”.
وأظــــهــــرت مـــشـــاهـــد عــرضــتــهــا قــنــاة 
في  كــانــت  الــتــي  السعودية  “الــحــدث” 
بــث مــبــاشــر مــن الــمــطــار عــنــد وصــول 
ــيــمــنــيــة، أعـــمـــدة دخـــان  ــحــكــومــة ال ال
تناثر  بينما  المطار  مبنى  من  تتصاعد 
الــحــطــام فـــي الــمــنــطــقــة. كــذلــك سمع 

صوت طلقات نارية في المنطقة.
الجديدة  اليمنية  الحكومة  ووصــلــت 
أدائها  أيام من  بعد  األربعاء  إلى عدن 
ربه  عبد  اليمني  الرئيس  أمــام  اليمين 

منصور هادي في السعودية.

للهجوم  الــعــربــيــة  اإلدانــــــات  تـــوالـــت 
ــي عــلــى مــطــار مــديــنــة عــدن  ــابـ اإلرهـ

اليمنية.
الــدول  لـجامعة  العام  األمين  وأدان 
ــغــيــط “بــأشــد  ــو ال ــ ــعــربــيــة أحـــمـــد أب ال
الضحايا  ونعى  التفجير،  الــعــبــارات” 
الذين فقدوا حياتهم فيه.من جانبه، 
اليمن،  لــدى  الــســعــودي  السفير  قــال 
نشرها  تغريدة  في  جابر،  آل  محمد 
التحالف  إن  تويتر،  على حسابه في 
الــعــربــي بــقــيــادة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مع  الوقوف  في  “مستمر  السعودية، 

الشرعية”. اليمني وحكومته  الشعب 
اليمن،  لدى  السعودي  السفير  واعتبر 

“يؤكد  عــدن،  مطار  على  الهجوم  أن 
وصل  التي  والتخبط  الخيبة  حجم 

نتيجة  والتدمير،  الموت  صانعو  لها 
الرياض وتشكيل  نجاح تنفيذ اتفاق 
للبدء  ومباشرتها  اليمنية  الحكومة 

في مهامها لخدمة الشعب اليمني”.
الرسمي  حسابه  على  تغريدة  وفــي 
ــة  ــدولـ ــر الـ ــ ــ فــــي تـــويـــتـــر، اعـــتـــبـــر وزي
أنــور  الخارجية  للشؤون  اإلمــاراتــي 
“اســتــهــداف مطار عدن  أن  قــرقــاش، 
هــو اســتــهــداف التــفــاق الــريــاض ولما 
والسالم  لالستقرار  آفــاق  من  يحمله 

في اليمن الشقيق”.

عدن ـ أ ف ب

تصاعد الدخان وألسنة اللهب من موقع االنفجار

تونس ـ وكاالت

استأنفت بعد ظهر أمس األربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر 
أجواء  تخفيف  في  تساهم  أن  الليبيون  يأمل  فيما  مغلقة،  تلفزيونية  دائــرة 
التوتر ونذر التصعيد العسكري القائمة على خلفية زيارة وزير الدفاع التركي 
المحملة  العسكرية  الشحن  طائرات  إرســال  في  تركيا  واستمرار  لطرابلس 
خرق  فــي  ليبيا  غــرب  فــي  لقواعد  المتطورة  الحربية  والــمــعــدات  باألسلحة 
األسلحة،  توريد  بحظر  الــدولــي  والــقــرار  النار  إطــالق  وقــف  اتفاق  لترتيبات 
حسب الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العسكرية العامة في بنغازي. وتأمل 
بعثة األمم المتحدة في أن تساعد الجلسة االفتراضية في تجاوز المأزق الذي 
عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية 
لالنتخابات. من جانبه، قال عضو بارز في لجنة الحوار السياسي “سنستمع 
لنا مقترحات لحل  القانونية، وسيقدمون  في جلسة لعرض عن عمل اللجنة 
المشكلة الدستورية”. وأضاف أن أجندة االجتماع تشمل أيضا مناقشة “سبل 

الخروج من االنسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة”.

ليبيا.. استئناف المفاوضات لتشكيل سلطة موحدة

أنقرة ـ وكاالت

تخفيف  فــي  ــام  أيـ مــنــذ  تــركــيــا  تستمر 
في  اعــتــمــدتــهــا  الــتــي  التصعيد  لــهــجــة 
ــر األخـــيـــرة تـــجـــاه الــعــديــد من  ــهـ األشـ
األطراف الدولية، وعلى رأسها االتحاد 
األوروبــــــــي، الســيــمــا فـــرنـــســـا، وتــجــاه 

الواليات المتحدة أيضا.
األســبــوع  واشــنــطــن  فــرضــت  أن  فبعد 
ــلـــى مــؤســســة  الـــمـــاضـــي عـــقـــوبـــات عـ
 )SSB( التركية  الدفاعية  الصناعات 
من  تخفف  أنــقــرة  بـــدأت  ومسؤوليها، 
فتح  عــلــى  مــعــولــة  تصريحاتها،  حـــدة 
األميركية  اإلدارة  مع  جديدة  صفحة 

المقبلة في يناير.
ــي اســتــكــمــال لــتــلــك الــســيــاســة،  وفـ

التركي  الخارجية  وزير  قال 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمـــــس األربــــــعــــــاء: إن 
التخاذ  مستعدة  بـــالده 

ــات مــع  ــالقــ ــعــ ــ ــتــحــســيــن ال خــــطــــوات ل
أن  في  يأمل  وإنــه  المتحدة،  الواليات 
جو  الــمــنــتــخــب  الــرئــيــس  إدارة  تــفــعــل 

بايدن الشيء ذاته.
كــمــا أعــلــن أن أنــقــرة وواشــنــطــن بــدأتــا 
مــحــادثــات لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عمل 
منظومة  تركيا  بشراء  تتعلق  مشتركة 
إس400-  الروسية  الصاروخي  الدفاع 
إال  ذلــك.  على  ترتبت  التي  والعقوبات 
أنه أوضح أن مجموعة العمل لم تشكل 
بعد لكن المحادثات بدأت على مستوى 

الخبراء.
كــذلــك، تــطــرق إلـــى الــمــلــف األوروبــــي، 
تظل  أن  لــتــركــيــا  يــمــكــن  “ال  قـــائـــالً 
واألفعال  الكلمات  إزاء  صامتة 
الــــتــــي تــــصــــدر ضــــدهــــا مــن 
أن  أضـــاف  لكنه  فــرنــســا”، 
البلدين يعمالن  سفيري 

على تطبيع العالقات.

تركيا تهادن.. وجاويش أوغلو يغازل واشنطن

بغداد ـ وكاالت

عواصم ـ وكاالت

قال الرئيس العراقي برهم صالح، أمس 
تعزيز  على  حريصة  بــالده  “إن  األربــعــاء 
“تحياته”  بعث  فيما  مصر”،  مع  التعاون 
إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
تجمع  التي  العالقات  عمق  صالح  وأكــد 
الــمــجــاالت،  ــعــراق ومــصــر فــي مختلف  ال
والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي 
 – العراقية  العليا  اللجنة  عمل  وتعزيز 
المصرية المشتركة، واالنطالق نحو آفاق 
والــبــروتــوكــوالت  التفاهمات  عبر  أوســـع 

المتفق عليها.
وأشار أثناء لقائه في قصر السالم ببغداد 
السفير المصري لدى العراق، عالء الدين 
أهمية  إلــى  مــوســى،  محمد  المنعم  عبد 
تعزيز التعاون المشترك، كما أشاد بالتطور 
ــم فـــي الـــعـــالقـــات الــمــشــتــركــة بين  ــقــائ ال
السفارة  أعلنت  آخر،  البلدين. من جانب 
األميركية في بغداد، أمس األربعاء، أنها 

قدمت 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة 
ــحــكــومــيــة وســــط بـــغـــداد،  ــراء ال الـــخـــضـ
القوات  دعــم  في  مواصلتها  أكــدت  فيما 
ــســفــارة فــي بيان  ــعــراقــيــة. وذكــــرت ال ال
ُملتزمة  المتحدة  “الواليات  أن  صحافي، 
الحفاظ  في  العراقي  الجيش  بمساعدة 
لهذا  وتحقيقًا  وبغداد،  العراق  أمن  على 
الهدف، قّدمت يوم االثنين ثالثين سيارة 
للمساعدة  الــعــراقــي،  للجيش  ــة  ــدّرعـ ُمـ

)المنطقة  الــدولــيــة  المنطقة  تأمين  فــي 
المركبات  “قدمت  وأضافت  الخضراء(”. 
المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة 
في قاعدة األسد الجوية، وسيستخدمها 
الجيش العراقي في دورياته، وتأتي هذه 
المساهمة باعتبارها ُجزءا من خطة أكبر 
للجيش  التابع  األمــنــي  الــتــعــاون  لمكتب 
القيادة  فرقة  لدعم  العراقي   - األميركي 

الخاصة في تأمين مركز بغداد”.

الرئيس العراقي خالل استقباله السفير المصري

ـــراء ـــة الخض ـــن المنطق ـــة لتأمي ـــة أميركي ـــيارة مدرع 30 س

الجبان ــي  ــابـ اإلرهـ لــلــهــجــوم  الــعــبــارات”  ــد  ــأش “ب عــربــيــة  ــات  ــ إدانـ

العراق: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر

قرقاش: هجوم مطار عدن استهداف التفاق الرياض

طهران ـ وكاالت

أعــلــن مــديــر مــكــتــب الــرئــيــس اإليـــرانـــي، 
حسن روحاني محمود واعظي أن منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية ستعمل على رفع 
درجة تخصيب اليورانيوم حتى 20 %، 

لتأمين كمية 120 كغ بغضون عام.
أننا سنوفر  وقــال واعــظــي: واثــقــون من 
120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب 
إلى  عــام”، مشيرا  بغضون   % 20 بنسبة 
أنه “تم إبالغ الخارجية، ومنظمة الطاقة 
البرلمان”  قانون  بتطبيق  بالبدء  الذرية 

اإليراني.
على  نهائيا  اإليـــرانـــي  الــبــرلــمــان  ــدق  وصـ
قــانــون يــلــزم الــحــكــومــة بــرفــع تخصيب 
العمل  وبإعادة   ،%  20 حتى  اليورانيوم 
بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه 

قبل االتفاق النووي العام 2015.
مــن جــانــب آخـــر، خصصت طــهــران 150 
مـــن ضــحــايــا  كـــل  لـــعـــائـــالت  ألــــف دوالر 

ــمــنــكــوبــة الــتــي  الـــطـــائـــرة األوكـــرانـــيـــة ال
أسقطتها الدفاعات الجوية اإليرانية عن 
وفق  الماضي،  العام  مطلع  الخطأ  طريق 
“إرنــا”  الرسمية  األنــبــاء  وكالة  أفــادت  ما 

أمس األربعاء.
القانونية  المعاونية  عن  الوكالة  ونقلت 
أقرت  الحكومة  أن  الجمهورية،  لرئاسة 
“تخصيص  األســبــوعــي  اجتماعها  خــالل 
150 ألف دوالر أو ما يعادلها باليورو لكل 

األوكــرانــيــة  الــطــائــرة  تحطم  ضحايا  مــن 
والتي سيتم تسديدها لذويهم”.

وتحطمت طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط 
إقــالعــهــا من  بعيد  األوكــرانــيــة  الــجــويــة 
الثامن  فــي  كييف  الــى  متجهة  طــهــران 
من يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 
من  غالبيتهم  متنها  على  كــانــوا  شخصا 
اإليرانيين والكنديين، والعديد منهم من 

حملة الجنسيتين.

حطام الطائرة األوكرانية قرب طهران

ستدفع 150 ألف دوالر لعائات ضحايا الطائرة األوكرانية المنكوبة
إيران تنوي رفع درجة تخصيب اليورانيوم حتى 20 %

قندهار ـ أ ف ب

نحو  األفغانية  األمــن  قــوات  أخلت 
ــة  مــئــتــي نــقــطــة تــفــتــيــش فـــي واليـ
قندهار في األسابيع األخيرة، تاركة 
أسلحتها  األحيان  بعض  في  خلفها 
عليها حركة طالبان،  استولت  التي 
أكــدت مصادر رسمية عدة  ما  على 

أمس األربعاء.
ورغـــم اســتــمــرار مــحــادثــات السالم 
أن  إال  الـــدوحـــة،  فــي  سبتمبر  مــنــذ 
ذلك ال يحول دون وقوع اشتباكات 
بشكل متكرر بين الحكومة وقوات 

طالبان في والية قندهار )جنوب(.
وقـــال حــاكــم واليـــة قــنــدهــار حياة 

برس  فرانس  لوكالة  حياة  هللا 
ــوات األمـــن  “انــســحــبــت قــ

 193 مـــن  األفـــغـــانـــيـــة 
نقطة تفتيش ومركز 
مناطق  فــي  متقدم 
ــاراي ومـــايـــوانـــد  ــ ــ زهـ

أنه  موضًحا  وبانجواي”  وارغنداب 
“جرى فصل غالبية القادة والضباط 
الذين أهملوا واجباتهم من الخدمة 

وتقديمهم أمام العدالة”.
وأكد هاشم الخزاعي وهو مسؤول 
ــذه  ــة هــ ــ ــّحـ ــ ــخـــب صـ ــتـ ــنـ مـــحـــلـــي مـ
بــرس،  فــرانــس  لــوكــالــة  المعلومات 
األمـــن تركت  ــوات  “قــ أن  مــوضــًحــا 
أسلحة  ــا  وراءهــ مخّلفة  قــواعــدهــا 

وذخائر”.
زهــاري  منطقة  في  الشرطي  وقــال 
جـــان مــحــّمــد إن غــالــبــيــتــهــم كــانــوا 
ــادروا مــن دون  ــ جـــنـــوًدا، وقـــد “غـ
لدى  “بـــات  مضيًفا  طلقة”  أي 
األسلحة  كــل  اآلن  طالبان 
ــتـــي اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا  الـ
ــيــــش وهــــم  ــــجــ مـــــن ال
يستخدمونها ضدنا”.

طالبان تسيطر على 200 نقطة تفتيش بقندهار
طهران ـ وكاالت

العام في طهران علي  المدعي  اتهم 
القاصي مهر، شركة G4S البريطانية، 
المسؤولة عن أمن الطيران في مطار 
اغتيال  في  بالضلوع  الدولي  بغداد 

الجنرال اإليراني قاسم سليماني.
ــاء جلسة  ــن ــعــام أث وقـــال الــمــدعــي ال
مــتــابــعــة قــانــونــيــة وقــضــائــيــة لملف 
المرافق  والــوفــد  سليماني  اغــتــيــال 
لــــه، الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس األربـــعـــاء 
ــقــضــاء، إبــراهــيــم  بــحــضــور رئــيــس ال
ــي، ومــــســــؤولــــي األجــــهــــزة  ــســ ــ ــي ــ رئ
ــعــســكــريــة واألمــنــيــة  الــقــضــائــيــة وال
قال:  والسياسية،  واالستخباراتية 

زودت  البريطانية  الــشــركــة  إن 
الـــجـــيـــش األمـــيـــركـــي فــي 

وصول  بموعد  العراق 
كانت  التي  الــطــائــرة، 
تقل قاسم سليماني.

إلى ذلك أفاد المدعي 

أيضا  تــشــيــر  الــتــحــقــيــقــات  أن  الــعــام 
اغتيال  ألمانيا في عملية  إلى تورط 

سليماني.
الجوية  الــقــوات  قاعدة  أن  وأوضــح 
عن  مسؤولة  ألمانيا  فــي  األميركية 
ــرة األمــيــركــيــة، التي  ــطــائ تــوجــيــه ال
استهدفت موكب سليماني، وتقديم 
للقوات  الطيران  وبيانات  معلومات 

األميركية.
السلطات  أن  ــعــام  ال الــمــدعــي  وأكـــد 
اإليرانية تعمل على مالحقة الشركة 
مطار  أمن  عن  المسؤولة  البريطانية 

بغداد. 
هوية  على  التعرف  “تــم  وأضــاف 
45 شخصية أميركية مسؤولة 
ــي،  ــمــان ــي ــيــــال ســل ــتــ عــــن اغــ
استدعائها  أمـــر  وقــدمــنــا 
 - الدولية  الشرطة  إلى 

اإلنتربول”.

إيران تتهم شركة بريطانية بالتورط في اغتيال سليماني

العموم البريطاني يقر 
صفقة بريكست التجارية

وافق النواب البريطانيون بغالبية ساحقة 
أمس األربعاء على االتفاق التجاري الذي 
لــنــدن وبــروكــســل لتنظيم  تــوصــلــت إلــيــه 
بريكست،  بعد  ما  مرحلة  في  عالقاتهما 
وذلك عشية خروج المملكة المتحدة من 
الموحدة. ووافق 521  األوروبية  السوق 
عــارضــه 73  فــي حين  االتــفــاق  نائبا على 
أن  على  والثالثة،  الثانية  القراءتين  في 
توقعه  أن  اللوردات قبل  يناقشه مجلس 
الــمــلــكــة الــيــزابــيــث الــثــانــيــة لــيــدخــل حيز 

التنفيذ اليوم الخميس.

الحكومة اليمنية الجديدة تصل مطار عدن

عدد من الجرحى في تفجير مطار عدن

لندن ـ أ ف ب
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النسيج تراث ومصدر جذب سياحي
إقامة مصنع للنسيج في قرية بني جمرة كان حلما يسكن ذاكرة األهالي 
منذ عقود طويلة حتى رأى هذا المشـــروع النور وتم االفتتاح قبل أيام 
من قبل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة 
واآلثار التي عّبرت عن ســـعادتها بـــأن الحلم تحول إلى حقيقة، الطموح 
ال يتوقـــف عنـــد هذا الحد لكن أن يصل نســـيج بني جمـــرة إلى العالمية، 
وبفضـــل جهـــود هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار فـــإّن هنـــاك الكثير من 
المواقع أصبحت ضمن ســـجل التراث العالمي، وهذا يعني أنها أصبحت 

بالفعل مصدر جذب سياحي.
اإلشـــارات التـــي يحملها إنشـــاء المصنع عديـــدة من بينها إعـــادة أمجاد 
المهنة وتقدير الدور الذي يقوم به النســـاجون الذين تحدو كل العقبات 
وقدمـــوا كل التضحيـــات حفاظا على مهنة األجـــداد، وكان نهجا حميدا 
ذاك الـــذي دأبت عليه هيئة البحرين للثقافة واآلثار بإشـــراك مؤسســـات 
المجتمـــع بتضافـــر جهودهـــا إلحيـــاء المهـــن والحرف التي توشـــك على 
االندثار، انطالقا من أّن الجميع تقع على عاتقه مســـؤولية الحفاظ على 

الصناعات اليدوية وتراث األجداد. 
كـــم هو محـــزن أّن القرية التي كانت تحتضن قرابة مئة مصنع للنســـيج 
قبيـــل عقـــود مـــن الزمـــن ال تضم اليـــوم إال مصنعـــا واحدا، وبنـــي جمرة 
آخـــر قريـــة صمـــدت فيها حرفة النســـيج بعد أن كانت تمـــارس في قرى 
أخرى مثل أبوصيبع وداركليب والدراز، والمدهش أّنه حتى ابان عقدي 
الســـتينات والســـبعينات وحتى الثمانينات كان الكثير من أبناء الخليج 
يختـــارون المالبـــس الرجاليـــة مـــن بشـــوت وغتـــر والنســـوية أيضـــا من 

عباءات وأوشحة وأردية من صناعتها. 
بإنجـــاز مصنـــع النســـيج فـــإّن هيئـــة البحريـــن تختتـــم عامهـــا الثقافـــي 
المســـتمر رغـــم التحديـــات الكبيرة والعقبات التي ســـببتها أزمة تفشـــي 
وبـــاء كورونـــا، وكمـــا صرحت رئيســـة الهيئة فـــإّن الحفاظ علـــى الحرف 
اليدويـــة والصناعـــات التقليدية هـــو من ضمن أولويـــات الهيئة والرهان 
على المبدعين من أبناء البحرين بتمسكهم بممارسة الصناعات العريقة 
كصناعـــة النســـيج، كم نتمنى لـــو أّن الهيئة أقدمت علـــى ترميم البيوت 
األثريـــة فـــي القـــرى التي توشـــك أن تصبح تحت معاول الهـــدم في أية 

لحظة نظرا لقيمتها التاريخية الكبيرة.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

أخطاء مسرحية من أصحاب خبرة وتاريخ
“تهنئة”

“أتقـــدم بأســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى ســـيدي حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، وإلى ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بمناسبة حلول العام 
الميـــالدي الجديـــد 2021 راجيا مـــن هللا تعالى جعل العـــام الجديد عام 
خير وأمن وســـالم ورخاء على مملكتنا الغالية البحرين ودول وشعوب 

العالم كافة”.
يخطـــئ بعض األصدقاء في الوســـط المســـرحي بشـــأن مفهـــوم الذروة 
فـــي المســـرحية، والحظـــت ذلك في أكثـــر من عرض ومهرجـــان محلي، 
فالمعـــروف أن الـــذروة مـــن صميم بناء المســـرحية، وقد تقـــع في نهاية 
المســـرحية أو في نهاية الفصل أو في موضع آخر، وعندما تأتي الذروة 
فـــي نهايـــة المســـرحية يصعـــب التفريـــق حينهـــا بيـــن الخاتمـــة والفكرة 

الرئيسية والذروة نفسها.
في مســـرحيات الرائع هنريك أبســـن كما يذكر وليد مدفعي نجابه دوما 

أكثر من ذروة، والذروة لدى أبســـن قبل إســـدال الستار لیشارك الجمهور 
الممثل في معاناته ويعيش المعاناة اإلنســـانية كاملة، لكنه حريص عند 
إســـدال الســـتار على وجود مفاجـــأة مذهلة تثير التســـاؤل للفصل الذي 
يليـــه، وهنـــاك أعمـــال أخرى ليوجين أونيـــل وآرثر ميلر عـــن ذروة البناء 
الدرامـــي فـــي المســـرحية، كمـــا في مســـرحية “أنا كريســـتي” التـــي تبهر 
المتلقـــي بالمهـــارة التي حيكـــت بها الذروة، حيث إن المؤلف المســـرحي 
يتمتـــع بحرية تامة فـــي اختيار موقع الذروة في البناء الدرامي وله كل 
الحريـــة فـــي اختيار عدد الذرى التـــي تزين هذا البناء، ولـــه أن يقدم لنا 
بناء فيه متعة على أن تكون الذرى منسجمة ومؤلفة فيما بينها باتساق 

رائع.

العتب على بعض األصدقاء في الوسط المسرحي هو عدم المقدرة على  «
بلوغ ذروة البناء الدرامي بما يتناسب مع تاريخهم وخبرتهم، فنجدهم 

يقدمون مسرحيات باهتة ال تهز مشاعر الجمهور ومحشوة بالرموز ولغة 
مسرحية غريبة تدخلنا في متاهات كثيرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــذا القانـــون الـــذي يمنح مهلة شـــهر واحد لرفـــع كل العقوبات عـــن النظام، 
والتصريحـــات العنتريـــة الفارغة الصادرة عـــن قادة النظـــام اإليراني والتي 
تهدف في خطها العام إلى تحقيق هدفين، األول مساومة وابتزاز خصومهم 
وحصولهم على قدر أكبر من التنازالت التي قد توفر لهم مساحات مناسبة 
مـــن أجل التحرك فيها، والثاني التغطية على خروقاتهم والســـيما مســـتوى 
التخصيـــب الـــذي وصلـــوا لـــه وال ريب إن هـــذا النظـــام الذي قاســـى وعانى 
األمريـــن خـــالل األعـــوام األربعـــة المنصرمـــة، قادر علـــى أن يتحمـــل بضعة 
أشـــهر أخرى وهو يقوم بألعابه ومناوراته هـــذه، خصوصا إذا ما أخذنا بنظر 
االعتبار أنه - أي النظام اإليراني - جعل ويجعل من الشعب اإليراني بمثابة 
كبش فداء ويلقي الثقل األكبر عليه ويســـتخدمه كوسيلة من أجل تخفيف 

الضغط عليه.
إننا نجد من المفيد جدا هنا أن نذكر األميركيين واألوروبيين معا، بما فعله 
وقـــام به نظام الماللي بعد التوقيع علـــى االتفاق النووي، وهل التزم ببنوده 

فعال، بل هل قام بصرف المليارات المجمدة التي أطلقها أوباما على مشاريع 
وأمـــور اقتصاديـــة ومعيشـــية تخفف من وطـــأة األوضاع الســـيئة التي كان 
يعاني منها الشعب اإليراني، أم قام وكما نعلم جميعا بصرفها على تدخالته 

في المنطقة وعلى تجاربه الصاروخية!
واشـــنطن والعواصـــم األوروبية من المهـــم عليهم أن تأخذ الـــدروس والعبر 
مـــن التجـــارب الماضيـــة ومـــن حقيقـــة أن النظـــام اإليراني ال يمكـــن أبدا أن 
ينصاع اللتزاماته الدولية إال وفق سياســـة العصا والجزرة، ألنه ما إن يأمن 
العصـــا حتـــى يعود إلى ســـابق عهده، ومن الخطأ الكبير بـــل القاتل أن ال تتم 
االستفادة مما قام به ترامب من ضغوط قصوى على هذا النظام وتوظيفها 
ضـــده ألن ما قام بـــه ترامب بمثابة ثالثة أرباع دائرة حصـــر الماللي، والربع 
المتبقـــي بعهـــدة بايـــدن واألوروبيين، وهـــذه الدائرة لو اكتملـــت فإن النظام 
اإليرانـــي ســـيكون أمـــام خيارين ال ثالث لهمـــا، إما االستســـالم أو المواجهة، 

وقطعا فإنه وكما أثبتت التجارب سيلجأ للخيار األول. “إيالف”.

نزار جاف

حذار من مسايرة العقرب )2(

منظمـــة الصحـــة العالمية تصدم العالم.. احذروا الوبـــاء القادم، هذه الجملة 
والتـــي قبلها انتشـــرتا بشـــكل كبير خـــالل اليومين الماضيين واســـتخدمتا 
عنوانـــا لنفس الخبـــر الذي يتعلق بتصريحات لمدير منظمة الصحة العالمية 
أدهانـــوم غيبريـــوس، وعندما نقـــرأ بقية الخبر أو باألحـــرى نقرأ تصريحات 
مديـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة نجـــد أن الخبـــر ال عالقة له بالعنـــوان على 
اإلطـــالق، فالعنـــوان مجـــرد جملـــة اجتزئـــت وانتزعت من ســـياقها من قبل 
محرر الخبر كنوع من الجذب الذي يعتمد على التخويف وبث الرعب حول 

فيروس كورونا الذي دمر أعصاب البشر.
وكان مضمون الخبر الذي فرضه صاحبه على الناس فرضا باالســـتفادة من 
أجـــواء فيـــروس كورونـــا كالتالي: أن مديـــر منظمة الصحـــة العالمية يدعو 
الـــدول إلـــى االســـتثمار في مجـــال الصحـــة ألن العالم عندما جـــاء فيروس 
كورونـــا لـــم يكن لديه اســـتعداد لمواجهة هذه الجائحة التي ســـببت الكثير 
من الخسائر. هذا هو سياق الخبر الذي جاءت وسطه جملة قالها المتحدث 
وهي أن التاريخ يؤكد لنا أن هذا الوباء لن يكون األخير، والهدف الواضح 
من وراء هذه الجملة هو جعل العالم يستعد للمستقبل، لكن بالنسبة لمحرر 
الخبـــر كانـــت هـــذه الجملـــة األخيـــرة هي الهديـــة التـــي التقطها لكـــي يقوم 
بتطييـــر هذا الخبر للدنيـــا كلها ويظهر للناس ألول وهلـــة أن الوباء الجديد 

ينتظرهم خلف الباب.
صحيـــح أن العنـــوان مهم لجذب القارئ وســـببا لدى الكثيـــر من الناس لكي 
يتوقفـــوا أمام مادة دون أخرى وســـط هذا الفضـــاء اإلعالمي الذي ال نهاية 
لـــه، لكـــن األمر أصبح ســـيئا فيما يتعلق بتغطية أخبار فيـــروس كورونا وما 
تنتج عنه من تداعيات، العالم كله خائف إلى حد الرعب من هذا الفيروس 
القاتل، وليست هناك ضرورة لزيادة جرعات التخويف التي يسقيها اإلعالم 

للناس ليال ونهارا، والتي تضر أكثر مما تنفع.
ال ننفي أن التخويف مهم حتى يحذر الناس، لكن ليس إلى هذا الحد الذي 
يظهـــر وجـــود فجوة كبيرة بين مـــا يقوله العلم والطب ومـــا يقوله اإلعالم، 
خصوصـــا أن اإلعـــالم يخاطـــب فئـــات ومســـتويات وثقافـــات متباينة. هل 
ينكـــر أحـــد أن االعـــالم كان لـــه دور األســـبوع الماضي في إربـــاك العالم كله 
علـــى خلفية تحور فيروس كورونا وظهور ســـالالت جديـــدة وجعل الدول 
تعلق الطيران مع بريطانيا وجنوب افريقيا وجعل الناس يهرعون إلى ترك 
العاصمـــة البريطانية لندن إلى أماكن أخرى، ثم بعد ذلك تبين أن الفيروس 
المتحـــور موجود في كل مكان. زبـــدة القول: العالم بحاجة للتوعية وليس 

الرعب.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

اإلعالم واستثمار الرعب

من لـ “علياء”؟
بعد أكثر من 35 ســـنة من رعايتها لثالثة من أبنائها المعاقين، ها هي أم 
علياء تناشد الجهات المعنية لتحصل ابنتها علياء على الرعاية والمأوى 
الـــذي يتناســـب مع حالتهـــا الصحيـــة والعقليـــة، خوفًا مـــن أن يختطفها 
المـــوت فجـــأة فال تجد من يتولى رعايتها وهـــي التي تعجز عن الرعاية 
الشـــخصية لنفسها، فوالدتها هي من تلبسها وتحممها وتطعمها وتتولى 

كامل شؤون حياتها.
شـــاء هللا ألم علياء أن تكون أمًا ألبناء معاقين ذهنيًا، فلم تكل وتتذمر 
واحتســـبت أجرهـــا عنـــد هللا، وكان زوجهـــا خيـــر معيـــن لهـــا علـــى تلـــك 
المســـؤولية التـــي تهـــد الجبـــال من ثقلهـــا، إال أنهـــا وبعد أن أخـــذ األبناء 
يكبرون وتزداد مســـؤوليتهم صعوبـــة، طالبت بحق أبنائها في الحصول 
علـــى الرعايـــة وحصلـــت عليها بعد جهـــد جهيد قبل ســـنوات قليلة، لكن 

للذكور منهم فقط! وبقيت علياء تحت كنفها ورعايتها.
زوجهـــا، هو اآلخر بدأت تتدهور صحته، وأصيب بالفشـــل الكلوي وداء 
الســـكري فبترت رجله اليســـرى، وأصابع رجله اليمنى، وبقي عاجزًا على 
كرســـيه المتحرك، بل وأضيفت مســـؤولية رعايته إلى باقي مسؤوليات 
أم علياء، التي تكالبت عليها األمراض من سكري وضغط وكوليسترول 
وقصـــور فـــي الذاكـــرة يجعلها تنســـى أين هي؟ ومـــن تكـــون ابنتها؟ بل 
وتعانـــي اليـــوم من حاالت التشـــنجات والصـــرع، ورغم حاجتهـــا لعملية 
ديســـك في الظهـــر إال أنها لم تقدم عليها، لحاجتها إلـــى فترة نقاهة بعد 

العملية، وكيف سترتاح ووراءها مسؤولية رعاية ابنتها وزوجها؟
ليس هذا فحســـب، قبل أســـبوع فقدت أم علياء أحد أبنائها بوفاته في 
دار الرعايـــة، ودخـــل زوجها قســـم العناية المركزة في اليـــوم التالي في 
فاجعتيـــن فـــي يوميـــن متتاليين، ما جعل قواها تخـــر أكثر وأكثر. وهي 
اليـــوم مطالبـــة بأكثر مـــن 800 دينار كلفـــة بقاء زوجها في المستشـــفى 

بعدما نقل إليه عبر سيارة اإلسعاف بعدما أغمي عليه في المنزل.
عليـــاء ذات الــــ 32 عامـــًا بحاجـــة إلـــى رعايـــة صحيـــة ومـــأوى دائم في 
مستشـــفى الطـــب النفســـي، فوالدتهـــا الخمســـينية لـــم تعـــد تقـــوى على 

رعايتها، فمن لـ “علياء”؟.

ياسمينة: من حق علياء الحصول على مأوى ورعاية صحية كما كفل لها  «
الدستور.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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فتح االتحـــاد البحريني لكـــرة القدم، مجال 
المشـــاركة  فـــي  الراغبـــة  للفـــرق  التســـجيل 
بمنافســـات الـــدوري المفتوح للهـــواة المقّرر 
انطالقه خالل شـــهر فبراير من العام المقبل 

.)2021(
المشـــاركة  فـــي  الراغبـــة  الفـــرق  وبإمـــكان   
اآلتـــي:  الرابـــط  عبـــر  التســـجيل  بالـــدوري، 

https://bit.ly/2WUfUzN، إذ ســـيكون مجـــال التســـجيل مفتوًحـــا حتى 10 
يناير 2021. 

وحـــّدد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم يـــوم 14 ينايـــر 2021 موعـــًدا إلجراء 
مراسم سحب قرعة الدوري، على أن يكون تسجيل الالعبين خالل الفترة 15 
وحتى 25 يناير 2021، إذ سيســـمح لكل فريق بتســـجيل 30 العًبا لمنافســـات 
الـــدوري. والفئـــات المســـموح لهـــا بالتســـجيل فـــي الـــدوري هـــي: األندية غير 
األعضـــاء باالتحـــاد البحرينـــي لكرة القـــدم، مراكـــز تمكين الشـــباب، الوزارات 
والهيئات الحكومية، الشـــركات والمؤسســـات، األكاديميات، الجاليات، عالوة 

على األفراد.
وتأتـــي إقامة الـــدوري المفتـــوح للهواة بعد اعتماد لجنة “اســـتجابة” برئاســـة 
النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
األولمبيـــة البحرينية رئيس لجنة “اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد آل 
خليفـــة، لتصور إقامة المســـابقة، والمقدم مـــن االتحاد البحرينـــي لكرة القدم 
برئاســـة رئيـــس االتحـــاد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفـــة. ويعد 
الـــدوري فرصـــة لجميـــع فئات المجتمـــع لالندماج والتفاعل مـــن خالل فعالية 

كرة قدم رسمية تعّزز من توسيع هرم وقاعدة المشاركة في اللعبة.

فتح باب التسجيل للدوري المفتوح للهواة لكرة القدم

ســـلمان  البحرينـــي  المتســـابق  يمثـــل 
محمـــد مملكة البحرين في رالي داكار 
حـــدث  أكبـــر  يعتبـــر  والـــذي  العالمـــي 
عالمي على مســـتوى بطوالت “الرالي” 
والذي ســـينطلق في المملكـــة العربية 
ينايـــر   15 لغايـــة   3 مـــن  الســـعودية 

المقبل.
ويعتبـــر متســـابق الدراجـــات الناريـــة 
ســـلمان محمـــد أول بحرينـــي يشـــارك 
في هذا الســـباق العالمي بعدما خاض 
العـــام  مطلـــع  فـــي  األولـــى  التجربـــة 
الجـــاري 2020 فـــي الســـعودية ليكرر 
التجربـــة ذاتها في النســـخة الجديدة 
مـــن الســـباق 2021 بعدما لـــم يحالفه 

بســـبب  الســـباق  إكمـــال  فـــي  الحـــظ 
الحادث الذي تعرض له.

 ووصـــل ســـلمان محمـــد إلـــى مدينـــة 
انطـــالق  محطـــة  تعتبـــر  التـــي  جـــدة 
السباق ليشارك بفئة الدراجات النارية 
“عجلتين” من بين 180 متسابًقا بينهم 

متسابق كويتي وسعودي.
“البـــالد  لــــ  محمـــد  ســـلمان  ويقـــول 
سبورت” عن تجربته الجديدة )أتطلع 
لتحقيـــق نتيجـــة ايجابيـــة فـــي ثانـــي 
مشـــاركة لي فـــي رالـــي داكار العالمي 
الذي يعتبر أقوى وأشهر وأخطر رالي 
علـــى اإلطالق ألمثـــل بلـــدي البحرين 

خير تمثيل..(.
وذكـــر بأن مســـار الســـباق ســـيبدأ من 
مدينة جدة ليقطع مسافة تبلغ 7 آالف 

و646 كلـــم، بطـــول وعـــرض صحـــراء 
وتضاريـــس المملكـــة، مـــروًرا ببيشـــة 
ووادي الدواســـر ثـــم الريـــاض وبريدة 
وحائل وســـكاكا ونيـــوم والُعال وينبع، 
وصوالً إلى خط النهاية في جدة مرة 
أخرى فـــي 15 يناير المقبـــل، ويتخلل 
الســـباق يوٌم لراحة الســـائقين والفرق 

المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.
وأضاف ســـلمان محمد بأن رالي داكار 
يضـــم العديـــد مـــن الســـباقات األخرى 
فئـــة  الناريـــة  بالدراجـــات  الخاصـــة 
الثـــالث عجـــالت وســـباق الشـــاحنات 
والســـيارات العادية وهو يضم كوكبة 
مـــن ابـــرز المتســـابقين فـــي مختلـــف 

الفئات.
وأوضح أنه توجه إلى المملكة العربية 

ا بســـيارته الخاصة وقد  الســـعودية برًّ
تم شحن دراجته النارية إلى المملكة.
معســـكًرا  محمـــد  ســـلمان  وخـــاض 

ـــا مكثًفـــا بإمارة دبـــي في دولة  تدريبيًّ
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
بأكاديميـــة دبي مكس رايد اســـتعداًدا 

هـــذا  علـــى  أشـــرف  وقـــد  للمشـــاركة 
العالمـــي  البطـــل  التدريبـــي  المعســـكر 
الدراجـــات  ســـباقات  فـــي  اإلماراتـــي 
النارية والموتوكروس الشـــهير محمد 
البلوشـــي الذي يمتلك باًعا طويالً في 
هـــذه الرياضة حيـــث إنه صاحب لقب 

بطولة العالم للباها عام 2018.

سلمان محمد اثناء مشاركته في 2020

سلمان محمد بقميصه الجديد

الثانيـــة السبــــاق ويخـــوض تجـربتـــه  أول بحــرينــــي يشــــارك فــــي 

سلمـان محمـد يتطّلـع إلنهـاء رالـي داكـار العـالمـي
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ا مع  احتضـــن االتحاد البحريني لكرة الســـلة اجتماًعا تنســـيقيًّ
اتحـــادات األلعـــاب الجماعية )كـــرة اليد، الكـــرة الطائرة وكرة 
القـــدم( وهـــو االجتمـــاع الثاني وترأســـه عضو مجلـــس إدارة 
اتحـــاد كـــرة الســـلة رئيس لجنـــة المســـابقات ســـعود البحري، 
وحضـــره ممثلـــون عن االتحـــادات وهم: عضـــو مجلس إدارة 
المســـابقات  لجنـــة  رئيـــس  القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
عبدالرضـــا حقيقي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس 
لجنـــة المســـابقات علـــي الجوكم، عضـــو مجلـــس إدارة اتحاد 
الكـــرة الطائـــرة رئيس لجنة المســـابقات عبدالرضا عاشـــوري، 

وعضو لجنة المسابقات باتحاد السلة محمد كاظم.
 وفي بداية االجتماع، رّحب سعود البحري بممثلي االتحادات 
الجماعيـــة فـــي اتحـــاد كرة الســـلة، ناقـــالً لهم تحيـــات رئيس 
مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة وليـــد العلوي 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
 وتـــم خـــالل االجتماع االتفاق على الجدول العام لمســـابقات 
االتحادات الرياضية لشـــهر يناير المقبل، إلى جانب مناقشـــة 
مســـودة مباريـــات شـــهر فبرايـــر علـــى أن يتـــم اعتمـــاده فـــي 

االجتماع القادم.

وأكـــد البحـــري، أن االجتمـــاع الثانـــي الـــذي عقد فـــي اإلتحاد 
البحرينـــي لكرة الســـلة جاء تواصالً للتنســـيق بين االتحادات 
الرياضية لأللعاب الجماعية لمناقشة جدول المسابقات للشهر 
المقبـــل، بحيـــث ال تتعارض مـــع بعضها البعض قـــدر اإلمكان، 
األمر الذي سيســـاهم في تحقيق النجاح التنظيمي لمسابقات 
األلعاب الجماعية، مشيًرا إلى أن اإلجتماعات التنسيقية بين 
االتحـــادات الرياضيـــة تشـــكل منطلًقا نحو ترتيـــب المباريات 
لكافـــة المســـابقات، وهو يضمن لها أن تحظـــى بالنقل المتميز 

من قبل قناة البحرين الرياضية لكافة المباريات.

تفتح اليوم )الخميس( منافســـات الجولة 
السادسة من دوري زين ألندية الدرجة 

األولى لكرة الســـلة بإقامة مباراتين، 
األولـــى ســـماهيج  فـــي  يلتقـــي  إذ 
مع ســـترة فـــي تمام الســـاعة 5.30 
مســـاًء، وتعقبهـــا المبـــاراة الثانيـــة 
بمواجهـــة البحرين بنظيره المنامة 

عند الساعة 7.45 على صالة اتحاد 
اللعبة بأم الحصم.

وتســـتكمل المباريات يوم غـــٍد بمباراتّي 
االتحاد ومدينة عيســـى والحالة مع المحرق، 

على أن تختتم يوم السبت بمواجهات النويدرات والرفاع 
والنجمة يواجه األهلي.

سماهيج وسترة

لقاء سماهيج وسترة يعتبر لقاء التعويض لكالهما بعدما 
تجرعـــا الخســـارة بالجولتين الســـابقتين. األول يمتلك )8 

وخســـارتين،  انتصـــارات  بثالثـــة  نقـــاط( 
واآلخـــر لديـــه )6 نقـــاط( مـــن فـــوز و4 
عطًفـــا  الفنـــي  المســـتوى  هزائـــم. 
يعتبـــر  الماضيـــة  الجـــوالت  علـــى 
متكافئ بينهما اليوم ونسبة الفوز 

متساوية.

البحرين والمنامة

قـــد يكـــون هـــذا اللقـــاء امتحاًنـــا آخر 
لكتيبـــة زعيم الكـــرة البحرينيـــة المنامة 
حينمـــا يواجـــه البحريـــن المنتشـــي مـــن فوزه 
األول بالجولة الســـابقة. األخير يمتلـــك )6 نقاط( بانتصار 
و4 هزائـــم، والمنامـــة لديـــه )4 نقاط( مـــن انتصارين. على 
الـــورق تبـــدو كفـــة المنامـــة هي األرجـــح لوجـــود العناصر 
المميـــزة وفـــارق الخبرة، إال أنه متوقـــع أن يظهر البحرين 
بعناصـــره الشـــابة والحيويـــة بمســـتوى أفضل ممـــا قدمه 

سابًقا.

جانب من االجتماع

االجتمــاع التنســيقي الثاني الــذي احتضنه اتحاد الســلة الجولـــة السادســـة مـــن دوري زيـــن للســـلة افتتـــاح 

األلعاب الجماعية تتفق على الجدول العام ليناير سماهيج يلتقي سترة والبحرين يواجه المنامة
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فقط ســـاعـــة   48 بــــ  ــا  ــه ــات ــس ــاف ــن م انـــطـــاق  ــل  ــب ق

“زووم” ــج  ــام ــرن ب ــر  ــب ع ــي  ــ ــارات ــ اإلم ــاد  ــحـ االتـ نــّظــمــهــا 

ثالثة أندية تنسحب من “تنشيطية اليد”

ا “رماية الداخلية” تحرز المركز األول خليجيًّ

تقدمت أندية األهلي وتوبلي والنجمة 
بطلـــب انســـحاب مـــن المشـــاركة فـــي 
البطولة التنشيطية لكرة اليد للموسم 
والمقـــرر   2021/2020 الرياضـــي 

انطالقها يوم السبت المقبل.
والنجمـــة  وتوبلـــي  األهلـــي  فناديـــا 
أرسال رســـائلهما الرسمية إلى االتحاد 
تتعلـــق  التـــي  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
بانســـحابهما وعـــدم مشـــاركتهما فـــي 
مختلفـــة.  ألســـباب  ذاتهـــا  البطولـــة 
وبحسب معلومات “البالد سبورت” أن 
ســـبب اتخاذ األهلي لقرار االنســـحاب 
يتمثـــل في عـــدم رضـــاه للتغيير الذي 
حـــدث في جـــدول المباريات ووضعه 
فـــي اليوم األول من المنافســـات وهو 
الداخليـــة  للوائـــح  مخالًفـــا  يـــراه  مـــا 
عـــدد  لوجـــود  باإلضافـــة  لالتحـــاد، 
مـــن العبيـــه فـــي صفـــوف المنتخبات 

الوطنية وعدد آخر مصابين.
ونادي توبلي بحســـب مـــا قاله رئيس 
النـــادي مكي أمـــان لـ “البالد ســـبورت” 
أن فريقـــه لم يصـــل للجاهزية البدنية 
والفنية للمشـــاركة في هـــذه البطولة، 
بعـــد  اتخـــذ  االنســـحاب  قـــرار  وأن 

مشاورة الجهازين اإلداري والفني.
وبّيـــن مكـــي أن فريقـــه لـــم يتـــدرب 

بشـــكل جماعي حتـــى اآلن، وخوض 
مباريات البطولـــة بهذه الحالة، يعني 
أن العبيه معرضيـــن لإلصابات، وهو 

في غنى عن ذلك.
رئيـــس  فأكـــد  النجمـــة،  فريـــق  أمـــا   
جهـــاز كـــرة اليـــد فهـــد بوشـــعر أنهـــم 
فـــي صـــدد إرســـال خطابهـــم الثانـــي 
التفصيلـــي لقـــرار انســـحابهم، حيـــث 

لديهم ما يفـــوق 15 العًبا متواجدين 
فـــي صفـــوف المنتخبـــات الوطنيـــة، 
وهذا بحد ذاته ســـبًبا في عدم تمكن 
الفريـــق من المشـــاركة وخصوًصا أن 
اتحـــاد اللعبـــة قـــد بّين التـــزام العبي 
المنتخبيـــن الشـــباب والناشـــئين مـــع 
األجهـــزة الفنيـــة للمنتخبيـــن طـــوال 

فترة البطولة.

حقـــق فريق الرماية بـــوزارة الداخلية 
المركـــز األول فـــي منافســـات بطولـــة 
الخليـــج للرمايـــة عبـــر برنامـــج زووم 
والتي نظمها اتحـــاد االمارات للرماية 
ضغـــط  والبندقـــة  المســـدس  لرمـــاة 

والتي استمرت لمدة ثالثة أيام.
 وقد تمكن العريف حسين عبدالجبار 
من الفوز بالمركز االول في مسابقة 10 
متر)رجـــال( فيما حقق الفريق المكون 
مـــن العريـــف ســـارة راشـــد الدوســـري 
وعريف نوف خليل الدوســـري المركز 

االول 10 متر )سيدات(.
 وبهـــذه المناســـبة، تقـــدم العقيد خالد 
عبدالعزيـــز الخيـــاط رئيـــس االتحـــاد 
بالتهانـــي  العـــام  لألمـــن  الرياضـــي 
والتبريـــكات إلـــى الفريـــق أول وزيـــر 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
الرياضـــي  اإلنجـــاز  بهـــذا  خليفـــة  آل 
الخليجـــي الـــذي جعـــل الفريـــق علـــى 
لـــم يكـــن  التتويـــج، والـــذي  منصـــات 
ليتحقـــق لـــوال دعـــم ومســـاندة وزيـــر 
بشـــكل  الفريـــق  ألعضـــاء  الداخليـــة 
خاص وللرياضة فـــي وزارة الداخلية 

بشكل عام.

 ونـــّوه الخياط بحرص وزير الداخلية 
علـــى النهـــوض بالرياضـــة البحرينيـــة 
مـــن خالل رفع كفـــاءة الرياضيين من 
خـــالل التأهيـــل البدني والمعســـكرات 
المدربيـــن  واســـتقطاب  التدريبيـــة 
المحترفين في جميـــع األلعاب، معرًبا 
عن بالغ شـــكره وتقديره لرئيس األمن 
العـــام على متابعته المســـتمرة لجميع 
الفـــرق بوزارة الداخليـــة وتوفير كافة 
فـــي  االحتياجـــات ممـــا ســـاهم ذلـــك 
تحقيـــق االنجازات ورفـــع علم مملكة 
البحريـــن عالًيا في مختلـــف المحافل 

الرياضية.

اللجنة اإلعالمية

علي مجيد

فهد بوشعر مكي أمان

حسن علي

علي مجيد



اتحاد الريف بطال لبطولة العيد الوطني

توج فريق اتحاد الريف بطال لبطولة العيد الوطني للكرة الطائرة الشــاطئية 
بعد تغلبه على داركليب 2/0، في المباراة النهائية التي أقيمت على المالعب 
الرمليــة يوم الثالثاء الماضــي، بحضور عضو مجلس اإلدارة ورئيس مجلس 
الشــواطئ عبدالجليــل فتيــل وعضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة الحــكام 

راشد جابر اللذان حضرا مراسم التتويج.

ونـــال فريـــق داركليـــب المركـــز الثانـــي، 
بينمـــا فـــاز فريـــق النصر )ب( علـــى النصر 
)أ( بنتيجـــة 2/0؛ نظرا لتخلف األخير عن 
الحضور ليحصـــد النصر )ب( على المركز 

الثالث.
الشـــواطئ  مجلـــس  رئيـــس  وعبـــر 
عبدالجليـــل فتيـــل عـــن ســـعادته بنجاح 
الجولة الشـــاطئية التي أقيمت بمناســـبة 

العيـــد الوطني المجيـــد جريا على العادة 
السنوية، مؤكدا أن عدد الفرق المشاركة 
بلـــغ 8 فـــرق يمثلـــون 7 أنديـــة، رغـــم أن 
االتحـــاد كان يتطلـــع لمشـــاركة أكبـــر من 

األندية.
وأضاف “كنا نتمنى مشاركة أكبر من قبل 
األنديـــة، ولكن بحكـــم الظـــروف الحالية 
وعلى رأســـها جائحـــة كورونـــا )كوفيد – 

19( واســـتمرار بطوالت الـــدوري المحلي 
لفئـــة الرجـــال فإننـــا راضـــون عـــن حجم 
المشـــاركة ونأمـــل تزايـــد أعـــداد األندية 

المشاركة في النسخ المقبلة..”.

وذكر فتيل أن مســـابقات الكـــرة الطائرة 
علـــى  تقتصـــر  ال  أن  يجـــب  الشـــاطئية 
بطولة الدوري فقط، وإنما يجب أن تقام 
جـــوالت شـــاطئية باســـتمرار علـــى مدار 

الموســـم، متطلعـــا ألن تســـنح الظـــروف 
األنديـــة  بتعـــاون  األمـــر  ذلـــك  لتطبيـــق 
وبجهود مجلس الكرة الطائرة الشاطئية 
للســـعي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  ودعـــم 

لتطوير الكرة الطائرة الشـــاطئية بصورة 
أكبـــر ومضاعفة شـــعبيتها في األوســـاط 
المحلية، بما يســـهم فـــي بروز العديد من 

المواهب لرفد المنتخبات الوطنية.

فريق اتحاد الريف البطل عبدالجليل فتيل

ُتوج نجم آســـيا وبطل العرب يوســـف فالح بلقب 
بطولـــة العيـــد الوطنـــي المجيـــد للبولينـــج والتي 
أســـدل الستار عليها مســـاء الثالثاء الماضي على 
صالـــة أرض المـــرح بحضـــور غازي عبـــدهللا ناس 
وأعضـــاء  للبولينـــج  البحرينـــي  االتحـــاد  رئيـــس 

مجلس إدارة اتحاد.
وتصدر يوسف فالح نتائج اليوم الختامي بعد أن 
تنافس الـ 12 العًبا المتأهلين في الجوالت الســـت 
ونجح فالح في كســـب الصـــدارة واعتالء المركز 
األول بعـــد ان حصـــد 1506 نقطة بمعـــدل 251.0 
وأســـفرت باقي نتائج الترتيـــب العام عن احتالل 
أحمد فريد للمركز الثاني بعدما حقق 1377 نقطة 
بمعـــدل 229.5 بينما احتـــل المركز الثالث الالعب 
“ايمرســـون” بعدمـــا حصـــد 1323 نقطـــة بمعـــدل 
220.5 واحتـــل الالعب أحمد القعود المركز الرابع 
برصيـــد 1302 نقطـــة وبمعـــدل 217.0 بينما حقق 
الالعـــب أحمـــد العوضـــي المركـــز الخامـــس فـــي 

الترتيب 1273 نقطة وبمعدل 212.2.
 وكان الخمســـة األوائـــل قـــد التقـــوا وجًهـــا لوجـــه 
بنظـــام الســـلم حيـــث تقابـــل “ايمرســـون” وأحمـــد 
فريـــد وأحمد القعود وأســـفرت النتيجـــة عن فوز 
ايمرســـون بنتيجـــة 246 ليلتقي أمـــام أحمد فريد 
 161/  192 بنتيجـــة   الفـــوز  األخيـــر  واســـتطاع 
وتواجـــه فـــي النهائـــي أمـــام يوســـف فـــالح الذي 

كسب المواجهة بنتيجة 229 / 152 وتوج بالمركز 
األول.

وعقب الختام قـــام رئيس االتحاد بتتويج البطل 
يوســـف فـــالح بـــكأس البطولـــة وجميـــع الالعبين 

االثنى عشر المتأهلين للدور النهائي.
وشـــهدت البطولة نجاًحا متميـــًزا في التنظيم من 
قبـــل االتحاد البحريني للبولينـــج في ظل تطبيق 

كافـــة اإلجـــراءات الصحيـــة اإلحترازيـــة للوقايـــة 
من فايروس “كورونا – 19” والمشـــاركة الواســـعة 
والمنافســـة القويـــة من العبـــي والعبـــات األندية 
الوطنيـــة والحضـــور الرســـمي الجيـــد والمتابعـــة 
االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  المســـتمرة 
والجهـــود البارزة للجنة المســـابقات برئاســـة علي 

الحلو.

وخـــالل حفـــل الختام ألقـــى نائب رئيـــس االتحاد 
صالـــح البوفالح كلمة رحب فيها بالحضور، ورفع 
بالنيابـــة عنهم أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 
وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولي العهـــد رئيس الوزراء بمناســـبة العيد 
الوطني المجيد وذكرى تولي جاللة الملك مقاليد 

الحكم في البالد.
كمـــا توّجه البوفالح بخالص الشـــكر والتقدير إلى 
اللجنة األولمبية البحرينية برئاســـة ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة لدعمها الكبير 
لإلتحاد وإقامة مســـابقة العيد الوطني الســـنوية، 
كما قدم شـــكره لعادل راســـتي مديـــر صالة أرض 
المـــرح على تعاونه، وهنـــأ جميع األبطال اصحاب 
المراكـــز الثالثـــة األولـــى متمنيا للبقيـــة حظا أوفر 

في باقي المنافسات.

المنامة - االتحاد البحريني للبولينج

فالح يتّوج ببطولة العيد الوطني للبولينج

غازي ناس يتوسط المشاركين في البطولة لقطات من التتويج
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الجولة الثانية لدوري كرة الطاولة

الشباب يسقط بالثالثة والخالدية ينتصر بالخمسة

ــي  ــ ــالـ ــ ــرق ســـــــــار واالتـــــــــفـــــــــاق وعـ ــ ــ ــف ــ ــ ــارات ل ــ ــ ــصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ

ــدم ــق ــة لـــكـــرة ال ــي ــان ــث ــدوري الـــدرجـــة ال ــ ــ ــوم 3 مـــبـــاريـــات ب ــيـ الـ

حققــت فرق ســار واالتفاق وعالي االنتصارات فــي الجولة الثانية لدوري العموم 
لكــرة الطاولــة على حســاب توبلي وســماهيج وباربار في المباريــات التي أقيمت 
علــى صالــة االتحــاد بالرفــاع والتي شــهدت تخلــف البســيتين عن مواجهتــه أمام 

البحرين.

 وجاء فوز سار حامل اللقب على توبلي 
)3/صفر(، حيث فاز قائد ســـار أنور مكي 
على فاضل عباس بثالثة أشواط مقابل 
شوط بواقع )11/2 و11/4 و11/3( فيما 
فـــاز فاضل عباس بشـــوط واحـــد بواقع 
)11/7(، وفاز إلياس الياسي على جاسم 
عبـــدهللا بثالثـــة أشـــواط نظيفـــة بواقع 
)11/4 و11/2 و11/3(، وفـــاز علي رضي 
على صالح حســـن بثالثة أشواط مقابل 
و116(،  و11/6   11/5( بواقـــع  شـــوط 
حســـن  صالـــح  توبلـــي  العـــب  وتفـــوق 

بشوط واحد بواقع )11/5(.

 وتمكن االتفاق من الفوز على سماهيج 
)3/صفـــر(، حيث فـــاز عبدالفتاح حســـن 
بثالثـــة  كاظـــم  محمـــود  الســـيد  علـــى 
و11/2   11/4( بواقـــع  نظيفـــة  أشـــواط 
علـــى  محمـــد  مجاهـــد  وفـــاز  و11/2(، 
بواقـــع  نظيفـــة  بثالثيـــة  حســـين جابـــر 
)11/6 و11/3 و11/6(، وفاز زاهد محمد 
على حســـين علي بثالثية نظيفة بواقع 

)11/8 و13/11 و11/8(.
 واســـتطاع عالـــي من الفوز علـــى باربار 
)3/1(، حيـــث فـــاز ســـلمان محمـــد علـــى 
محمـــود مهـــدي بثالثـــة أشـــواط نظيفة 

وعلـــي  و11/3(،  و11/4   11/5( بواقـــع 
عبدالرســـول على عباس عبدهللا بثالثة 
 11/7( بواقـــع  شـــوط  مقابـــل  أشـــواط 
و11/4 و12/10( وتفـــوق العـــب باربـــار 
عبـــاس عبـــدهللا بشـــوط واحـــد بواقـــع 
)13/11(، فيمـــا فـــاز علـــي عبدالرســـول 

علـــى محمـــود مهـــدي بثالثيـــة نظيفـــة 
وتفـــوق  و11/5(،  و11/3   11/5( بواقـــع 
باربـــار بشـــوط واحـــد عـــن طريـــق فـــوز 
صادق جعفـــر على محمود نـــادر بثالثة 
أشـــواط مقابـــل شـــوطين بواقـــع )11/9 

و11/8 و13/11(.

ســقط فريق الشــباب أمام نظيره الحالة بثالثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مســاء األربعاء على اســتاد النادي األهلي 
ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وأحـــرز أهـــداف الحالـــة البرازيلـــي برونو 
هدفيـــن  حســـن  ومكـــي   )25( بالدقيقـــة 
فـــي الدقيقتيـــن )29 + 71(، وبذلـــك حقق 
الحالة انتصاره الثالث بالمسابقة وأصبح 
رصيده )9 نقـــاط( مزاحًما فـــرق المقدمة، 
فيما الشـــباب تجـــرع الخســـارة الثانية له 

وتجمد رصيده عند )6 نقاط(.

مجريات المباراة

وقـــدم فريـــق الحالة مبـــاراة قوية بســـط 
من خاللها أفضليتـــه بأرضية الميدان من 
حيـــث االنتشـــار الصحيـــح واالســـتحواذ 
علـــى الكـــرة وشـــن الغـــارات علـــى منطقة 
ومرمـــى الشـــباب، الـــذي ظهـــر بمســـتوى 

ولعـــب  األول  بالشـــوط  للغايـــة  ضعيـــف 
بتراجـــع كبير في منطقتـــه دون أن تكون 
له مبـــادرات هجومية. الحالة ومن إحدى 
فرصـــه الهجوميـــة تمكـــن مـــن اســـتغالل 
ســـوء التغطية الدفاعية لنظيره الشـــباب 
بأقـــدام  شـــباكه  وهـــز  المنطقـــة  داخـــل 
وواصـــل   .)25( برونـــو حســـن  البرازيلـــي 
الحالـــة علـــى نهجه الهجومـــي وتمكن من 
تعزيز النتيجة بهـــدف ثاٍن بنفس الصورة 

وهذه المرة عن طريق مكي حسن )29(.
وفي الشـــوط الثاني، ســـعى الشـــباب في 
بدايتـــه للتقـــدم لألمـــام وتســـجيل هـــدف 
الســـبق إال أنـــه عانى من تباعـــد الخطوط 
وافتقاده للمســـات الصحيحة في األمتار 

األخيـــرة، بخـــالف الحالـــة الـــذي عـــزز من 
حضوره بهجمـــات متتاليـــة وتمكن العبه 
مكـــي حســـن مـــن إحـــراز هدفـــه الثانـــي 
شـــخصًيا والثالث لفريقه )71(، كما أضاع 
الحالة فرًصا كانت كفيلة للخروج بنتيجة 

أكبر مما انتهت عليها المباراة.

الخالدية والتضامن

حقق فريق الخالدية انتصار عريض على 
التضامـــن بنتيجـــة 5 أهـــداف دون رد في 
المبـــاراة التـــي أقيمت على اســـتاد مدينة 

خليفة الرياضية.
كاليتـــون  الخالديـــة  أهـــداف  وأحـــرز 
بالدقيقـــة )47(، إبراهيـــم مبـــارك بالدقيقة 

 ،)65( بالدقيقـــة  إبراهيـــم  محمـــود   ،)63(
ســـليم اكعابـــا بالدقيقـــة )75( محمد أوالد 
فـــي  الخالديـــة  نجـــح  وبذلـــك   ،)1+90(
تحقيق الفوز الثاني له بالمســـابقة ليصبح 
رصيـــده )7 نقـــاط(، فيمـــا التضامـــن نـــال 
الخســـارة الرابعـــة على التوالـــي ورصيده 

خاٍل من النقاط.

مباريات اليوم

تختتم اليوم )الخميس( منافسات الجولة 
بإقامة 3 مباريات تنطلق في تمام الساعة 
6 مساء، إذ يلتقي البحرين )نقطة واحدة( 
مـــع االتحـــاد )4 نقاط( على ملعـــب مدينة 
حمـــد، ويواجـــه قاللـــي )4 نقـــاط( نظيـــره 
النـــادي  اســـتاد  علـــى  نقـــاط(   7( االتفـــاق 
األهلـــي، فيمـــا يالعـــب ســـترة )9 نقـــاط( 
نظيره مدينة عيســـى )نقطة واحدة( على 

ملعب الرفاع.

جانب من المنافسات

الرفاع - اتحاد الطاولة:

“البـــالد  لــــ  موثـــوق  مصـــدر  أكـــد 
ســـبورت” أن العـــب فريـــق توبلـــي 
األول لكـــرة اليد أحمـــد الغزال بات 
علـــى أعتاب االنتقال لنادي االتفاق 

بالموسم الرياضي 2021/2020.
الغـــزال  أن  إلـــى  المصـــدر  وأشـــار 
قـــد تحصـــل فـــي األيـــام الماضيـــة 
علـــى عرضيـــن مـــن ناديـــي االتفاق 
فّضـــل  الالعـــب  أن  إال  والبحريـــن، 
اللعـــب فـــي صفـــوف االتفـــاق بعـــد 
التوافـــق الـــذي حصـــل بينـــه وبيـــن 

مسؤولي النادي.
وبيـــن المصدر أن نـــادي توبلي في 
بـــادئ األمر لم يكـــن مقتنع بالعرض 
المـــادي لنـــادي االتفاق إلتمـــام هذه 
الصفقـــة، إال أن االجتمـــاع الذي دار 
بيـــن إدارة توبلـــي والغـــزال مســـاء 
الثالثـــاء قد حّل اإلشـــكال الحاصل 

في هذه النقطة.
ومـــن المؤمل أن تبتعث إدارة نادي 
توبلـــي لنظيرتهـــا باالتفـــاق خطاب 
قبول العرض في الساعات المقبلة، 
بشـــكل  العقـــود  وتوثيـــق  لتوقيـــع 

رسمي بينهما.

الغزال يقترب من نادي االتفاق

فتيل: نسعى إلقامة المزيد من الجوالت الشاطئية
حسن علي

علي مجيد

أحمد الغزال

علي مجيد

لقاء الخالدية والتضامن

لقاء الحالة والشباب



أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وليد المانع ضرورة تجنب التجمعات في عطلة رأس 
السنة الميالدية حفاًظا سالمة كافة المواطنين والمقيمين مع المواصلة بحذر بااللتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
كي ال نشهد زيادة في أعداد الحاالت القائمة مع بداية العام الجديد، منوًها بأن الجميع مسؤولون عن الزيادة والنقصان في أعداد 

الحاالت القائمة وبمواصلة االلتزام بحذر والوعي المسؤول من قبل الكل يمكن الحد من انتشار الفيروس حتى القضاء عليه.

 جـــاء ذلـــك أثناء المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد - 19( ظهر امس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
الوطنيـــة  الحملـــة  مســـتجدات  وعـــن 
للتطعيم، أوضح المانع أن الحملة مستمرة 
حســـب المخـــزون المتبقـــي مـــن الكميـــات 
التـــي وصلت لمملكـــة البحرين حتى اآلن، 
وما تم طلبه من تطعيمات منذ أغســـطس 
الماضـــي من قبـــل المملكة يفـــوق المليون 
تطعيم وذلك من قبل عدة شركات حسب 
المتابعـــة المســـتمرة لتطـــورات التجـــارب 

المتعلقة باللقاحات عالمًيا.
وأكـــد المانع أن مملكـــة البحرين من أوائل 
الـــدول التي تقدمت بطلـــب اللقاحات من 
الشـــركات المنتجة لها، والتنســـيق مستمر 
مـــع هذه الشـــركات حـــول مواعيد وصول 
الدفعات الجديدة حسب خطط الشركات 
لتوزيـــع وتوفيـــر إمداداتها مـــن اللقاحات، 
موجًها الشـــكر لجميع األفـــراد ممن بادروا 
بأخـــذ اللقـــاح حمايـــًة ألنفســـهم وأســـرهم 

والمجتمع.
 ونـــوه وكيـــل وزارة الصحـــة أن الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
يتـــم  عليهـــا  وبنـــاًء  المســـتجدات  يتابـــع 
تحديد مسار التعامل مع الفيروس، حيث 
بلغ متوســـط عدد الحاالت المستجدة من 
نســـبة الفحوصـــات اليومية في األســـابيع 
الثالثة األولى من شـــهر ديسمبر ما يقارب 
1.5 %، لترتفـــع بعدهـــا إلى متوســـط 2.4 
%، كما ارتفع متوســـط الحـــاالت اليومية 
خـــالل الفتـــرة مـــن 24 إلـــى 28 ديســـمبر 
أســـابيع  بالثـــالث  مقارنـــًة   %  34 بنســـبة 
األولى من شـــهر ديســـمبر الجاري، مشـــيًرا 
إلى أن هذه الزيادة تستوجب من الجميع 
مضاعفة الجهـــود والمواصلة بحذر خالل 

المرحلة الحالية.
 وشـــدد المانـــع علـــى أن الحـــذر مطلـــوب 
مـــع وجـــود الخطر، ومـــن الضـــروري عدم 
التراخي والتهاون والتســـاهل في تطبيق 
والتعليمـــات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الصادرة من الجهات المعنية، إذ من المهم 
اســـتمرار اختصار التجمعات على األســـرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطـــاق المعتاد والمحـــدود، واألماكن 
الخارجيـــة المفتوحة بدل المغلقة، إضافة 
إلـــى االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

الفيروس.
أعـــداد  إجمالـــي  المانـــع  واســـتعرض   
اإلشـــغال في مراكز العـــزل والعالج، حيث 
تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية لمراكـــز العـــزل 

والعالج 6078 ســـريًرا، يبلغ اإلشـــغال منها 
540 ســـريًرا مـــا يمثل 8.9 % مـــن الطاقة 
الحـــاالت  عـــدد  أن  مبيًنـــا  االســـتيعابية، 
القائمـــة التـــي تم تطبيـــق العـــزل الصحي 
المنزلـــي االختياري عليهـــا بلغ 1474 حالة 
لعدم ظهور األعراض، أما نسبة المتعافين 
مـــن إجمالـــي الحـــاالت القائمة فقـــد بلغت 
97.43 % مـــن الحـــاالت القائمة، في حين 
بلغت نسبة الوفيات 0.38 % من الحاالت 

القائمة.

39 % من اإلصابات جراء المخالطة

 مـــن جانبـــه، شـــدد استشـــاري األمـــراض 

المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري وعضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني 
علـــى أهميـــة تجنب التجمعـــات في عطلة 
رأس الســـنة الميالديـــة للحـــد من انتشـــار 
الفيـــروس، مؤكًدا على ضـــرورة المواصلة 
بحـــذر للتقـــدم نحـــو تحقيـــق مزيـــد مـــن 
االنخفـــاض فـــي عـــدد الحـــاالت القائمة ال 

ازديادها.
 ونوه القحطاني بوجوب مواصلة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والتعليمات الصادرة مـــن الجهات المعنية 
للحد من انتشـــار الفيروس حمايًة لألفراد 
وأســـرهم ومجتمعهم، مشـــيًرا إلى أنه من 
الضروري اختصار التجمعات على األسرة 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
المعتـــاد والمحـــدود واألماكـــن الخارجيـــة 

المفتوحة بدل المغلقة.
 وأوضـــح القحطانـــي أن آليـــة تتبـــع أثـــر 
المخالطين أظهرت أن 39 % من الحاالت 
نتيجـــة  لهـــا  الفيـــروس  انتقـــل  القائمـــة 
المخالطـــة في محيـــط العائلة فـــي الفترة 
من 1 - 28 ديســـمبر الجاري، مشـــدًدا على 
ضـــرورة اختصـــار التجمعات فـــي محيط 
األســـرة الواحـــدة قـــدر اإلمـــكان وتجنبهـــا 
في محيط العائلة األكبر للحد من انتشـــار 

الفيروس في أكثر من أسرة مختلفة.
 وذكر القحطاني أن النسبة المرتفعة التي 
تـــم الوصول إليها من الحاالت القائمة في 
العائلـــة الكبيـــرة تعكـــس أهميـــة مواصلـــة 
اإلجـــراءات  بكافـــة  وااللتـــزام  الحـــذر 
األوقـــات  مختلـــف  فـــي  االحترازيـــة 
واألماكن، وعدم التســـاهل بها في النطاق 
األســـري الممتد خاصة مع ضرورة التقليل 

من التجمعات قدر اإلمكان.
 ووجـــه القحطانـــي الشـــكر للقائميـــن على 
لجهودهـــم  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع  آليـــة 
المســـتمرة لتتبع الحاالت، إذ أسهمت هذه 
الجهـــود فـــي الحد مـــن انتشـــار الفيروس 
والوصول للحاالت المحتمل إصابتها قبل 
ازديـــاد عـــدد المخالطيـــن للحالـــة التي تم 

اكتشافها أواًل.
 علـــى صعيـــد متصـــل، قـــال القحطانـــي: 
إننـــا تابعنـــا جميًعـــا ما أحاطت بـــه منظمة 
عـــن ظهـــور متغيـــرات  العالميـــة  الصحـــة 
جديـــدة متعلقـــة بتغييـــرات جينيـــة علـــى 
ســـلوك الفيروس في عدد من دول العالم، 
وفي هـــذا الصـــدد؛ يقوم الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
الخاصـــة  المســـتجدات  بمتابعـــة  المعنيـــة 

بالساللة الجديدة للفيروس.
 وبيـــن القحطاني أنه بناًء على التطورات 
والمتغيرات ووفق تنســـيق مســـبق سيتم 
اتخاذ اإلجراءات المناســـبة حول الساللة 

الجديدة للفيروس بما يصب في مصلحة 
الوطن والمواطن والمقيم.

 وأشـــار القحطاني إلى أن مملكة البحرين 
أدارت تحـــدي جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
باقتدار بتكاتف الجميع، متمنًيا المواصلة 
بحـــذر حتـــى الوصـــول للهـــدف المنشـــود 
بالحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس والقضـــاء 
يتـــم  الـــذي  األساســـي  فالمرتكـــز  عليـــه 
التعويـــل عليه هو وعي المجتمع والتزامه 
المسؤول وحسه الوطني المدرك لعواقب 
التهـــاون والتراخي بااللتـــزام باإلجراءات 

االحترازية.
 وجـــدد القحطاني التأكيد على أن الحملة 
الوطنيـــة للتطعيم مســـتمرة، والتطعيمات 
متاحـــة ويتـــم تحديـــد مواعيـــد التطعيـــم 
حســـب المخـــزون المتبقي لحيـــن وصول 
دفعـــات جديـــدة، ذاكـــًرا أن البحرين كانت 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي تقدمـــت بطلـــب 
التطعيمـــات مـــن الشـــركات المنتجـــة لهـــا 
حيـــث طلبت ما يفوق المليون تطعيم من 
قبل شـــركات عدة منذ أغســـطس الماضي 
لتطـــورات  المســـتمرة  المتابعـــة  حســـب 
التجارب المتعلقة باللقاحات عالمًيا ووفق 
مـــا هو مخطـــط له ضمن الحملـــة الوطنية 
للتطعيم.  وكشـــف القحطاني عن أن عدد 
الحاصليـــن على التطعيم بلـــغ 56041 من 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين 
في 13 يوما فقط من بدء عملية التطعيم، 
إلقبالهـــم  األفـــراد  لكافـــة  الشـــكر  موجًهـــا 
وحرصهم على أخـــذ التطعيم والمحافظة 

على صحة وسالمة الجميع.
وحـــول التطعيـــم، أضـــاف القحطانـــي أن 
المناعة االستجابية تختلف من فرد آلخر، 
وقـــد ال تتكـــون المناعـــة الكافيـــة للحماية 
التطعيـــم  لكـــن  بالفيـــروس  مـــن اإلصابـــة 
يؤمـــن الحمايـــة مـــن اإلصابة المتوســـطة 
إلـــى الشـــديدة، لـــذا علـــى الحاصلين على 
التطعيـــم المواصلـــة بحـــذر فـــي االلتـــزام 
باإلجـــراءات االحترازية حمايًة ألنفســـهم 
وأسرهم والمحيط المجتمعي، إلى جانب 
االلتـــزام بكافـــة التعليمـــات الصـــادرة مـــن 
الجهـــات المعنيـــة ومنهـــا معاييـــر التباعـــد 

االجتماعي وارتداء الكمامات.
 وشـــدد القحطاني على ضرورة المواصلة 
بحـــذر مـــن أجـــل البحريـــن لخفـــض عـــدد 
الحـــاالت بما يمهد للقضـــاء على الفيروس 

دون العـــودة لمراحل ســـابقة مـــن التعامل 
مـــع الجائحـــة والتـــي كانـــت فيهـــا نتيجة 
التهـــاون والتراخـــي منعكســـة علـــى عـــدد 
الحـــاالت القائمـــة بالزيـــادة ما قـــد يعرض 
المجتمع لمعدالت انتشـــار أكبـــر، فكل فرد 
يســـتطيع أن يساهم في انحســـار األعداد 

بداًل من انتشارها وزيادتها.

 التراخي تسبب بازدياد الحاالت

استشـــارية  جـــددت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي عضـــو الفريـــق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
التأكيـــد علـــى ضـــرورة  الســـلمان  جميلـــة 
المواصلـــة بحـــذر فـــي هـــذه المرحلـــة من 
التعامل مع الفيـــروس، راجيًة من الجميع 
االلتزام بتفـــادي التجمعات في احتفاالت 
اتبـــاع  الميالديـــة وضـــرورة  الســـنة  رأس 
وارتـــداء  االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر 

الكمامات في كل األوقات واألماكن.
مـــن  مزيـــًدا  أن  الســـلمان  وأوضحـــت   
االلتـــزام  خـــالل  مـــن  بحـــذر  المواصلـــة 
بالتعليمـــات الصـــادرة هـــو المنشـــود لدعم 
ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الوطنيـــة  الجهـــود 
الحد من انتشـــار الفيروس وحفظ سالمة 
الجميع، حيث أنه رغم اإلقبال الكبير على 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم التـــي تعكـــس 
وعًيـــا بأهميـــة الوقايـــة من الفيـــروس، إال 
أن معـــدل انتشـــار الفيـــروس فـــي ازدياد، 
ممـــا يدل على تهاون البعض وتراخيه في 

االلتزام باإلجراءات االحترازية.
الخطـــط  جميـــع  إن  الســـلمان:  وقالـــت   
مواجهـــة  فـــي  مســـتمرة  االســـتباقية 
الفيـــروس، لكننا بحاجة إلـــى دعم الجميع 
وعـــدم  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  باتبـــاع 
التســـاهل فيها، لكن مجـــدًدا نحتاج لوعي 
الجميع بخطورة التهاون في أية تعليمات 

صادرة من الجهات المعنية.
 وأضافـــت الســـلمان أن التطعيـــم وســـيلة 
لتكوين أجســـام مضادة لمحاربة فيروس 
كورونـــا، والمناعة المكتســـبة من التطعيم 

تختلف من شخص آلخر بطبيعة الحال.
 وأكـــدت الســـلمان ضـــرورة االبتعـــاد عـــن 
األســـرة  علـــى  واختصارهـــا  التجمعـــات 
الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي 
في النطاق المعتـــاد والمحدود، ومواصلة 

االلتزام بمعايير التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامـــات خـــارج المنزل فـــي كل األماكن 
واألوقات، إلى جانـــب لبس الكمامات في 
نطاق األسرة الواحدة عند مقابلة أفرادها 
ممن لديهم أمراض وظروف صحية كامنة 

أو كبار السن المعرضين أكثر للخطر.
 وأوضحـــت الســـلمان أن مواصلة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية في هذه المرحلة 
تستدعي عزم الجميع وعزيمتهم لتحقيق 
الهدف المنشـــود، فكل مـــا تحقق من جهد 
وإنجـــاز بـــروح الفريق الواحد يســـتوجب 
مـــن كل فـــرد فينـــا باختـــالف موقعـــه أن 
يجدد همته؛ من أجل البحرين حتى نصل 
بأمـــان، مبينـــًة أن مملكـــة البحريـــن تحتل 
مراتـــب متقدمـــة جـــًدا عالمًيـــا في نســـب 
الفحـــص لـــكل ألف شـــخص، كما أن نســـبة 
الشفاء من الفيروس تعد أيًضا من النسب 

األعلى عالمًيا.
الجميـــع  بوعـــي  إن  الســـلمان:  وقالـــت   
ســـنواصل تحقيق اإلنجـــازات ونرجو في 
الوقـــت ذاتـــه أالّ نشـــهد زيـــادة فـــي عـــدد 
أو  مقصـــود  اســـتهتار  بســـبب  الوفيـــات؛ 
تساهل ال مقصود، فالخطر مازال موجوًدا 
والحذر مطلوب لصحة وســـالمة الجميع، 
لـــذا علـــى كل فـــرد انطالًقـــا مـــن واجبـــه 
الوطنـــي أن يبـــدأ بنفســـه ويحـــث أفـــراد 
أســـرته المباشـــرة ومحيطـــه االجتماعـــي 
على المواصلة بحذر بااللتزام باإلجراءات 

والتدابير الوقائية.
الوضـــع  الســـلمان  اســـتعرضت  بعدهـــا   
الصحي للحاالت القائمة بفيروس كورونا، 
وبينـــت أن عـــدد الحـــاالت القائمـــة تحـــت 
العنايـــة بلـــغ 10 حـــاالت، وبلغـــت الحاالت 
تلقـــي  الصحـــي  وضعهـــا  يتطلـــب  التـــي 
العالج 25 حالة قائمة، في حين إن 2004 
حاالت وضعها مستقر من العدد اإلجمالي 
للحـــاالت القائمـــة الـــذي بلـــغ 2014 حالـــة 
قائمـــة، فـــي حيـــن تعافـــت 89804 حاالت 

من الفيروس.
 وختاًمـــا، دعت الســـلمان الجميـــع مجدًدا 
الحـــاالت  أعـــداد  إن  إذ  بحـــذر  للمواصلـــة 
متأرجحـــة بين الزيـــادة والنقصان، إضافة 
إلـــى الحـــرص علـــى التقيـــد باإلجـــراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصـــادرة حتـــى 
نشهد انخفاًضا للحاالت في األيام المقبلة 

ونصل مًعا لهدف القضاء على الفيروس.

المنامة - بنا

المانع: حذاِر من التجمعات برأس السنة... وأنتم مسؤولون عن التفشي واالنحسار
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المنامة - وزارة الصحة

عمليـــة  أن  الصحـــة  وزارة  أكـــدت 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا 
)كوفيد19( مســـتمرة وفـــق الحملة 

الوطنية للتطعيم.
تحديـــد  أن  الـــوزارة  وأفـــادت 
فـــي  للراغبيـــن  التطعيـــم  مواعيـــد 
ا حســـب  الحصـــول عليـــه يتم حاليًّ
الكميـــات  مـــن  المتبقـــي  المخـــزون 
التي وصلت لمملكة البحرين حتى 
اآلن. وأضافـــت الـــوزارة أن مـــا تـــم 
طلبه من تطعيمات منذ أغســـطس 
الماضـــي من قبـــل مملكـــة البحرين 
يفوق المليون تطعيم من قبل عدة 
شركات حســـب المتابعة المستمرة 
المتعلقـــة  التجـــارب  لتطـــورات 
باللقاحـــات عالمًيـــا ووفـــق مـــا هـــو 
مخطط لـــه ضمن الحملـــة الوطنية 
مـــن  البحريـــن  تعتبـــر  إذ  للتطعيـــم 
أوائـــل الـــدول التي تقدمـــت بطلب 
اللقاحـــات مـــن الشـــركات المنتجـــة 

لها.
والمتابعـــة  التنســـيق  أن  وذكـــرت 
المنتجـــة  الشـــركات  مـــع  مســـتمرة 

الدفعـــات  حـــول مواعيـــد وصـــول 
الجديـــدة حســـب خطط الشـــركات 
المصنعـــة لتوزيع وتوفير إمداداتها 

من اللقاحات.
أن  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
عـــدد الحاصلين علـــى التطعيم بلغ 
56041 من المواطنيـــن والمقيمين 
 13 خـــالل  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
يوًمـــا فقط من بدء عملية التطعيم 
وهو مـــا يعكـــس الوعي المســـؤول 
الذي يتمتع بـــه المجتمع البحريني، 
األفـــراد  كافـــة  الـــوزارة  شـــاكرة 
أخـــذ  علـــى  وحرصهـــم  إلقبالهـــم 
التطعيـــم والمحافظـــة علـــى صحة 

وسالمة الجميع.

ربط تحديد مواعيد التطعيم 
بالمخزون المتبقي

دعـــا أعضـــاء الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا “كوفيد 19، 
الجميـــع إلى ضـــرورة مواصلـــة االلتزام 
لمواجهـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
انتشـــار الفيروس، مؤكدين أن التهاون 
وعـــدم االلتـــزام مـــن بعض األفـــراد في 
المجتمـــع أدى الـــى تزايـــد عـــدد حاالت 

اإلصابة في المرحلة الماضية.
وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وصـــرح 
المانـــع، في رده على ســـؤال لــــ “البالد”، 
بشـــأن اســـتعداد البحريـــن لمواجهة أي 
ســـاللة جديـــدة للفيـــروس، بـــأن لديهـــا 
كافـــة اإلمكانـــات المطلوبـــة للمواجهة، 
موضحـــا أن آليـــة الفحـــص والمتابعـــة 
يوميـــة  وبصـــورة  مســـتمرة  والترصـــد 
ومتواصلة لمتابعة أي تطورات جديدة 
ومـــن خـــالل فـــرق متخصصـــة، ولديها 
الالزمـــة  واإلمكانـــات  األدوات  جميـــع 

ألداء مهامها بأفضل صورة.
وفي ذات السياق، أكد المانع أن مملكة 

البحرين لم ترصد أي حاالت للســـالالت 
الجديـــدة، مؤكـــدا أن الفريـــق الوطنـــي 
يراقبـــون  والمتابعـــة  الترصـــد  وفـــرق 
أي تطـــورات أو تغييـــرات قـــد تحـــدث 

بالفيروس.
تواصـــل  علـــى  البحريـــن  أن  وأوضـــح 
مـــع الجهـــات المعنية كمنظمـــة الصحة 
المختصـــة،  والمنظمـــات  العالميـــة 
وتواصل متابعتها للبحوث والدراسات 
والمعلومـــات فـــي الـــدول التـــي تشـــهد 
فـــي  طفـــرات  أو  التحـــور  أو  التغييـــر 
المعلومـــات  الستســـقاء  الفيـــروس 
الصحيحـــة منهـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن 

الساللة موجودة من عدة شهور.
الفيـــروس شـــهد تغييـــرات  وأردف أن 
وصلـــت للمئـــات، الفتا، ونحـــن قادرون 
البحريـــن علـــى مواجهـــة ورصـــد  فـــي 
رقابـــة  ولدينـــا  تغييـــرات  أي  وفحـــص 
وإجـــراءات، ونقـــوم بتغييـــر وتجديـــد 
الخاصـــة  البروتوكـــوالت  وتحديـــث 
بالفحـــص والمتابعـــة فـــي كل المرافـــق 
وحســـب  جديـــدة  حـــاالت  أي  لرصـــد 

المعايير المتبعة، ولكن لم يتم رصد أي 
حالة من الساللة الجديدة.

وفـــي موضـــوع ذي صلة، أشـــار المانع، 
إلى أن وجود التطعيم واللقاح، ال يغني 
عن إجراء فحص الـ “بي سي آر”، مبينا، 
مازلنا حاليا بمراحل مبكرة التخاذ مثل 
هـــذا اإلجـــراء؛ ألن االلتـــزام والحذر ما 
زاال مطلوبيـــن، وحتـــى تكـــون المعايير 
والنتائـــج فـــي البحرين ممتـــازة من ثم 
نســـتغني عن فحص المسحة بالمرحلة 

قادمة.
وبيـــن بـــأن البحريـــن وفـــرت أكثـــر من 
مليـــون تطعيم للمواطنيـــن والمقيمين، 
منوهـــا، لقـــد تـــم تطعيـــم 12 ألـــف فـــرد 
خـــالل يـــوم واحـــد، داعيا الجميـــع الى 

التوجه من أجل التطعيم.
تعـــد  البحريـــن  بـــأن  المانـــع،  واختتـــم 
المنطقـــة،  وفـــي  خليجيـــة  دولـــة  أول 
تتمكن من تقديـــم كل هذه اإلعداد من 
اللقاحـــات، مردفا لقد وصلنا إلى ضعف 
مـــا تـــم تقديمـــه خليجيـــا مـــن جرعات 
فـــي  تتمثـــل  التحديـــات  وأن  اللقـــاح، 

تأمين وصول اللقاح بســـبب الشـــركات 
المنتجـــة للقـــاح، والتـــي قـــد تتأخر في 

تسليمه.
األمـــراض  استشـــاري  قـــال  بـــدوره، 
المعدية بالمستشـــفى العسكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا المقـــدم طبيب مناف 
القحطانـــي أن التغيـــرات التـــي تحصل 
إلـــى حـــدوث  وتـــؤدي  الفيـــروس  فـــي 
بروتينيـــة  تغييـــرات  هـــي  الطفـــرات 
على ســـطح الفيـــروس، مؤكـــدا نجاعة 
التطعيمـــات علـــى مواجهـــة الفيروس، 
مبينا أنه لم تثبت أن هناك أي مشكالت 
مع الســـاللة الجديدة بالنسبة للقاحات، 
أي  لمواجهـــة  موجـــودة  الحلـــول  وأن 

مستجدات.
وختاما اســـتعرض القحطانـــي، التطور 
والتحـــور الـــذي مـــر ويمـــر بـــه فيروس 
التـــي  الجديـــدة  والســـالالت  كورونـــا 
داعيـــا  األخيـــرة،  الفتـــرة  فـــي  ظهـــرت 
الجميـــع إلى التعـــاون من أجل التصدي 

النتشار الفيروس.

بدور المالكي

ا ومتأهبون ألي تطور المانع: ال وجود للساللة الجديدة محليًّ
ــتجدات ــول ألي مسـ ــدة وحلـ ــخة الجديـ ــى النسـ ــة علـ ــات فعالـ اللقاحـ



الشيخ: القطاع االقتصادي يشهد نهضة ملحوظة
أكد رجل األعمال، وعضو مجلس االعمال البحريني السعودي، إبراهيم 
عبــدهللا الشــيخ، أن “القطــاع االقتصادي متفائل بعــام جديد حافل بنمو 
إيجابي وفرص كبيرة واعدة”، مشيرًا إلى أن “الفرص الواعدة موجودة 

بأيدي شباب البحرين من خالل المشاركة في سوق العمل”.

ونوه إلى “ضرورة استغالل الشباب 
البحرينـــي اإلنجـــازات الكبيرة التي 
تنعـــم بهـــا المملكـــة فـــي ظـــل العهد 
الزاهـــر لعاهل البالد حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، وجهـــود الحكومـــة في 
تحفيز االقتصاد برئاسة ولي العهد، 
نائب القائـــد األعلى، رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة”.
وشـــدد على أن “البحريـــن ينتظرها 
مســـتقبل واعـــد تحـــت قيـــادة ولي 
العهـــد، نائـــب القائد األعلـــى، رئيس 

مجلـــس الـــوزراء، صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، حيـــث سيشـــهد االقتصـــاد 

البحريني نهضة ملحوظة”. 
وقـــال إن “شـــباب البحرين هم أمل 
والركيـــزة  نهضتهـــا  وســـر  المملكـــة 
التطـــور  عجلـــة  لدفـــع  األساســـية 
والنمـــو فـــي ظـــل مـــا يمتلكـــون من 
وطاقـــة  وخبـــرة  وعزيمـــة  إصـــرار 
كبيـــرة تســـهم بشـــكل مباشـــر فـــي 
تحســـين جودة وكفـــاءة الخدمات 
االقتصادية وفق أفضل التطبيقات 
العالميـــة،  اإلداريـــة  والممارســـات 

وتسريع وتيرة التنمية االقتصادية 
والشراكة التجارية”.

البحريـــن  “شـــباب  أن  وأوضـــح 
لديهـــم الرؤية اإليجابيـــة والطموح 
والطاقـــة واألفـــكار الملهمـــة لحلول 
إبداعيـــة تحقـــق النمـــو االقتصادي 

واالجتماعي”.
ولفت إلـــى “ضرورة اعتماد شـــباب 
البحريـــن علـــى التكنولوجيا لتبادل 
األفـــكار واآلراء ومناقشـــة أفضـــل 
الســـبل لمواجهة التحديات باعتبار 

أنهـــا الوســـيلة األمثـــل ألخـــذ زمـــام 
المبادرة وطـــرح الحلول”. وقال إن 
“شباب البحرين قادر على مواجهة 
تحديات العمـــل التجاري، والجميع 
يدعـــم الكفـــاءات البحرينيـــة، ألنها 
اســـتمرار  فـــي  الفعالـــة  األدوات 

تحقيـــق المكتســـبات مـــن أجل دفع 
عجلـــة التجارة والنهـــوض بالقطاع 
االقتصادي وتطوير حركة السوق”.

واعتبـــر أن “شـــباب البحريـــن قـــادر 
علـــى اقتنـــاص الفـــرص واالنخراط 
فـــي ســـوق العمل من أجـــل تحقيق 
النجاحـــات مـــن خـــالل التحالفـــات 
فـــي  تصـــب  التـــي  واالندماجـــات 
صالـــح االقتصـــاد البحرينـــي والتي 
تؤدي بشـــكل مباشـــر إلى اكتســـاب 
الخبرات من خالل ممارســـة العمل 

على أرض الواقع”.
الكبـــرى  “المشـــروعات  أن  وذكـــر 
والفرص االســـتثمارية يتم اإلعالن 
عنهـــا بيـــن فتـــرة وأخرى ومـــن هذا 
المنطلق البد من استغاللها من قبل 
الشـــباب”، معتبـــرًا فـــي الوقت ذاته 
يستشـــعر  البحرينـــي  “الشـــباب  أن 

مـــدى الفـــرص المتاحة في الســـوق 
المحلية”.

ونـــوه إلـــى أن “رجـــال األعمـــال في 
المملكـــة لديهـــم الثقـــة التامـــة فـــي 
أبنـــاء البحريـــن الذيـــن يتســـلحون 
والتكنولوجيـــا  والمعرفـــة  بالعلـــم 
ولديهـــم اإلصـــرار علـــى تقديـــم كل 
ما لديهم الســـيما وأن ســـوق العمل 
التـــي  الواعـــدة  بالفـــرص  ملـــيء 
يحـــرص الشـــباب البحرينـــي علـــى 

استغاللها”.
وخلص إلى أن “القطاع االقتصادي 
متفائـــل بعـــام جديـــد حافـــل بنمـــو 
واعـــدة”،  كبيـــرة  وفـــرص  إيجابـــي 
مشـــيرًا إلـــى أن “الفـــرص الواعـــدة 
سوف تتحقق على أرض الواقع من 
خالل الشباب البحريني عن طريق 

مشاركتهم في سوق العمل”.

إبراهيم الشيخ

الفرص الواعدة 
موجودة بأيدي 

شباب البحرين
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

المعهـــد الســـعودي البحرينـــي  نظـــم 
للمكفوفين، ضمن احتفاالت المملكة 
وذكـــرى  المجيـــد  الوطنـــي  بالعيـــد 
تولـــي جاللة الملـــك مقاليـــد الحكم، 
مســـابقة وطنية عن بعد عبر تطبيق 
 Microsoft االفتراضيـــة  الفصـــول 
teams بعنـــوان هـــذا تاريخي والتي 
اســـتهدفت جميع الطلبة المكفوفين 
بمملكة البحرين تم ارسال المسابقة 
ديســـمبر   27 الموافـــق  األحـــد  يـــوم 
 Microsoft تطبيـــق  عبـــر   2020
forms لالجابة عن أســـئلة المسابقة 

لتوافقه مع البرامج الناطقة.
فـــاز بالمركـــز األول الطالـــب جاســـم 
عـــادل أحمـــد بالصـــف الخامـــس من 
مدرســـة الطبـــري االبتدائيـــة للبنيـــن 
الطالبـــة  الثانـــي  بالمركـــز  وفـــازت 
إيمـــان حبيـــب محمد بالصـــف األول 
الثانوي من مدرســـة غازي القصيبي 
تكريـــم  وســـيتم  للبنـــات.  الثانويـــة 
الطلبـــة الفائزيـــن اليـــوم الموافق 31 
ديســـبر2020 من قبل قســـم التربية 
اإلسالمية )االستاذ أحمد المريسي(.

االســـتاذ  المعهـــد  مديـــر  وأكـــد 

أن  الخيـــاط  محمـــد  عبدالواحـــد 
المعهد يحرص دائما من االســـتفادة 
مـــن التكنولوجيا المتوفرة لتســـهيل 
وفـــق  التعلميـــة  التعليميـــة  العمليـــة 
الظروف الحالية والمشاركة الدائمة 
في المحافل والمســـابقات اإلقليمية 

والدولية.

السعودي البحريني للمكفوفين ينظم “هذا تاريخي”

“الرفاع فيوز” تستضيف معرًضا للفنون باآلفنيوز
ــا” ــورونـ ــوط األمــامــيــة لــمــكــافــحــة “كـ ــط ــخ لــلــعــامــلــيــن فـــي ال

اســـتضافت مدرســـة الرفـــاع ڤيوز 
الدولية معرًضـــا للفنون في مجمع 
اآلڤنيـــوز احتفـــاًء بالعامليـــن فـــي 
الخطـــوط األمامية الذيـــن يبذلون 
للمحافظـــة  جهودهـــم  قصـــارى 
على ســـالمة البحرين وســـائر دول 
العالـــم خـــالل األزمـــة الناجمة عن 
المســـتجد  كورونـــا  وبـــاء  انتشـــار 
المعـــرض  واحتـــوى  )كوفيـــد19-(. 
علـــى أكثـــر مـــن 60 مشـــاركة مـــن 
طلبة مدرسة الرفاع ڤيوز الدولية 
الدراســـية  المراحـــل  جميـــع  فـــي 
مـــن األولـــى إلـــى المســـتوى الثاني 
عـــن  الطلبـــة  فيهـــا  جســـد  عشـــر، 
عميـــق امتنانهم ألعضاء الجهازين 
الطبـــي والتمريضـــي والمدرســـين 

والمدرســـات والعاملين في عدد ال 
يحصـــى مـــن المهن األخـــرى الذين 
يخدمون وطننا البحرين كل يوم.

وقـــد أعربـــت اآلنســـة فاطمـــة آل 
الفنـــون بمدرســـة  خليفـــة، معلمـــة 
وواحـــدة  الدوليـــة  ڤيـــوز  الرفـــاع 
مـــن المشـــاركين فـــي تنظيـــم هـــذا 
الشـــكر  خالـــص  عـــن  المعـــرض، 
لســـعادة الشـــيخة هال بنـــت محمد 
الثقافـــة  عـــام  مديـــر  خليفـــة،  آل 
والفنـــون بهيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار، على انضمامهـــا إلى لجنة 
التحكيـــم يوم االثنين 14 ديســـمبر 
أمنـــاء  مجلـــس  لمســـاعدة   2020
مدرســـة الرفاع ڤيوز الدولية على 
اختيـــار الفائزين بالمعـــرض، قائلًة 

“يشـــرفنا بهذه المناسبة أن نرحب 
بالشـــيخة هـــال آل خليفـــة في هذا 
المعـــرض الـــذي تمكنت مـــن خالله 
أسرة مدرسة الرفاع ڤيوز الدولية 
من التعبير عـــن عرفانها وتقديرها 
للعامليـــن فـــي الخطـــوط األمامية 

الذين ال يألون جهًدا في المحافظة 
على ســـالمتنا من هذا الوباء، وقد 
أتـــاح هذا المعرض الفرصة لطلبتنا 
لإلعـــراب عـــن شـــكرهم مـــن خالل 
أعمالهـــم الفنية وأرادوا المشـــاركة 

بها مع الجميع في المملكة”.

حصـــل حديًثا خالد الحمادي، 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ديفيدنـــد جيت كابيتال، على 
لقـــب أفضـــل رئيـــس تنفيذي 
إلدارة األســـهم الخاصـــة مـــن 
Global Business Out-  قبل

 2020 لعـــام   look Awards
حيث تم منحه الجائزة نظير 
بارتقاء  المتواصله  مساهمته 
قيمـــة  األســـهم وخلـــق  إدارة 
مبتكـــره في تكويـــن محفظة 

اســـتثمارية متميـــزة وإدارتهـــا.  كمـــا تمّكنـــت 
ديفيدنـــد جيـــت كابيتـــال بالحصـــول علـــى 3 
جوائـــز عالميـــة أخرى خالل عـــام 2020 وهي، 
محفظـــة االســـتثمار األكثـــر تنوًعـــا وابتـــكاًرا - 
البحريـــن 2020، أفضـــل محفظـــة اســـتثمارية 
البحريـــن  والمتوســـطة-  الصغيـــرة  للشـــركات 
ا -  2020، شـــركة األســـهم الخاصة األســـرع نموًّ

البحرين 2020.
“يســـعدنا  الحمـــادي  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه   
الحصـــول علـــى هـــذه الجوائـــز، ويأتـــي ذلـــك 
مـــن خـــالل فريـــق عمل يتكـــون من أشـــخاص 

ملتزميـــن ومطالبين باتخاذ 
القـــرارات التـــي تؤثـــر علـــى 
وتنفيـــذ  الشـــركة،  نجـــاح 
حلول ناجحة واستراتيجية 
للحفاظ على تقدم الشـــركة 

في االتجاه الصحيح”.
يذكـــر أن الحمادي شـــخص 
مـــّر بالكثيـــر مـــن التجـــارب 
الشـــريك  فهـــو  والدراســـات 
والرئيـــس  المؤســـس 
التنفيـــذي لشـــركة ديفيدنـــد 
جيـــت كابيتال منذ عـــام 2017 وعضو مجلس 
إدارة فـــي أكثـــر مـــن مؤسســـة فـــي البحريـــن 
والخليـــج كمـــا يملـــك خبـــرة عملية مســـتدامة 
لحوالي خمسة عشر عاًما في مجال االستثمار 
عالقـــات  وتكويـــن  الماليـــة  المـــوارد  وتنميـــة 

ا. ا ودوليًّ استراتيجية محليًّ
حظـــت ديفيدند جيت على مكانة متقدمة في 
ادارة االستثمارات في مختلف القطاعات عبر 
تقديم خدمات استثنائية لشركائها وتأتي هذه 
الجوائـــز تقديـــًرا لجهـــود فريق عمـــل ديفيدند 

جيت كابيتال وجهودهم المتفانية.

الحمادي أفضل رئيس تنفيذي إلدارة األسهم

المنــزل لبــاب  المشــتريات  وتوصيــل  اإلنترنــت  عبــر 

الزياني: مضاعفة الجهود للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية

“لولو”: عروض تسوق ضخمة لمدة 12 ساعة

رعاية الملك للشباب الحافز األكبر للبذل والعطاء

فـــي  ماركـــت،  هايبـــر  لولـــو  ســـيودع 
خـــالل  مـــن   2020 عـــام  ديســـمبر،   31
الترحيـــب باالتجاهـــات الجديـــدة لعام 
اإلنترنـــت(  عبـــر  )تســـوق  ببيـــع   2021
بقيمـــة أعلـــى لمـــدة 12 ســـاعة. يمكـــن 
للمتســـوقين ببســـاطة تنزيـــل تطبيـــق 
التســـوق الشهير لمجموعة لولو، إذا لم 
تحملـــه من قبل وتصفـــح من العروض 
المذهلـــة للهايبـــر ماركـــت المفضل في 
العالـــم وأنت في منزلك بـــكل أريحية. 
اطلـــب عبـــر اإلنترنـــت وســـيقوم لولـــو 

بتوصيل مشـــترياتك إلـــى باب منزلك. 
الراغبيـــن  المتســـوقين  لـــدى  ســـيكون 
في اختيـــار صفقات اللحظـــة األخيرة 

خيـــارات ال حصـــر لهـــا في لولـــو حيث 
ســـيكون كل شـــيء متوفر لدينـــا بدًءا 
العالمـــات  ذات  اإللكترونيـــات  مـــن 

التجاريـــة الكبـــرى والهواتـــف الذكيـــة 
واألجهزة المنزلية ومســـتلزمات أخرى 

بأسعار منخفضة للغاية.
سيســـتمر البيـــع عبـــر اإلنترنـــت لمـــدة 
12 ســـاعة مـــن الســـاعة 12 ظهـــًرا في 
31 ديســـمبر 2020 إلـــى منتصف الليل 
)12 صباًحـــا( في 1 ينايـــر 2021. هناك 
العديـــد مـــن العـــروض الحصريـــة فـــي 
جميـــع الفئات - قم بتســـجيل الدخول 
 www.luluhypermarket.com إلـــى 

والتسوق بكل أريحية من منزلك!

المســـتقبل  جمعيـــة  رئيـــس  ثمـــن 
الرحمـــن  عبـــد  الشـــبابية،صباح 
كلمـــة  مضاميـــن  عاليـــا  الزيانـــي، 
صاحـــب  حضـــرة  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة خالل حفل إعالن الفائزين 
بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
مؤكـــدا  الثالثـــة،  نســـختها  فـــي 
الزيانـــي أن دعـــم ورعايـــة جاللـــة 
الملـــك المفـــدى للشـــباب البحريني 
يمثـــل الحافـــز األكبر للشـــباب على 
مواصلة البذل والعطاء ومضاعفة 
مســـيرة  فـــي  للمســـاهمة  الجهـــود 
التنمية الوطنية في ظل المشروع 
صاحـــب  لحضـــرة  اإلصالحـــي 

الجاللة الملك.
وقال الزياني إن كلمة جاللة الملك 
واضحـــة  طريـــق  خارطـــة  ترســـم 
المعالم أمام تفعيل طاقات الشباب 
حول العالم وزيادة مساهمتهم في 

فـــي  المســـتدامة خاصـــة  التنميـــة 
ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي 
يعيشـــها العالـــم والحاجـــة الماســـة 
لكل جهد من أجل ســـرعة التعافي 
االجتماعـــي واالقتصـــادي، منوهـــا 
الزياني بتأكيد جاللة الملك المفدى 
في كلمته على أهمية أن يتاح أمام 
الشـــباب المزيد من الفرص العلمية 
والمعرفيـــة ليتمكنـــوا من اإلســـهام 

في تطوير الشأن التنموي.
ســـمو  بجهـــود  الزيانـــي  نـــوه  كمـــا 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك المفدى لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، مشيرا 
إلـــى أن ســـموه تمكـــن مـــن ترجمة 
الرؤيـــة الثاقبـــة لجاللـــة الملك من 
خـــالل إطـــالق مبادرات ومشـــاريع 
مبتكـــرة أســـهمت على الـــدوام في 

تفعيل طاقات الشباب البحريني.
وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن مواصلـــة 
تنظيـــم جائزة الملـــك حمد لتمكين 

الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة فـــي نســـختها الثالثـــة 
التـــي  الكبيـــرة  التحديـــات  رغـــم 
فرضتها جائحة كوفيد19- تعكس 
عزيمة وإصرار ســـمو الشيخ ناصر 
ة على تحقيق اإلنجاز تلو اإلنجاز، 
وليعـــزز مكانتـــه الراســـخة كقـــدوة 
يحتذى بها حول العالم لكل شـــاب 

ووطنـــه  قيادتـــه  يخـــدم  أن  أراد 
ومجتمعه.

وأكد أن الشباب البحريني يستلهم 
توجيهـــات وتوجهـــات ســـموه في 
إطالق المبـــادرات وتنفيذها ضمن 
األطـــر الوطنيـــة للبنـــاء والتنميـــة، 
الدعـــم  منظومـــة  مـــن  مســـتفيدا 
الشـــاملة والمتكاملة التـــي توفرها 
مملكـــة البحريـــن للشـــباب، والتـــي 
اســـتطاع الشـــباب البحرينـــي مـــن 
خاللهـــا الوصـــول للعالميـــة وإلهـــام 
جـــذوة  وإشـــعال  العالـــم  شـــباب 

حماسهم وعطائهم.
تصريحـــه  فـــي  الزيانـــي  وأشـــاد 
بالجهود المخلصة التي يبذلها أيمن 
المؤيـــد وزيـــر الشـــباب والرياضـــة 
على جميع األصعدة، وقدرته على 
إتاحـــة مســـارات جديـــدة مبتكـــرة 
لدعم وتشجيع الشـــباب البحريني 
فـــي إطار توجيهات ســـمو الشـــيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة.

خالد الحمادي

صباح الزياني
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“أحزان ال نهائية”.. توقعات نوستراداموس المخيفة في 2021
تشغل تنبؤات المنجم الفرنسي الشهير 
نوســتراداموس بــال كثيرين، خصوًصا 
كان  والــذي   ،2020 العــام  انتهــاء  مــع 
مختلــف  علــى  للعالــم  بالنســبة  صعًبــا 
األصعــدة. وكتــب نوســتراداموس فــي 
حياتــه 6338 توقًعــا، غّطــت الســنوات 
حتى العام 3797، إال أن ما ذكره بشأن 
الســنة المقبلــة 2021، لــن يّســر كثيرين 
صــن”  “ذا  صحيفــة  ذكــرت  حســبما 
البريطانية في تقرير سّلط الضوء على 
نبــوءات االســم المثيــر للجــدل، والقلق 
بســبب توقعاتــه العابــرة لألزمــان، التي 
تحقــق بعضهــا.  وفــي إحــدى نبوءاتــه 
للعام 2021، يقول نوســتراداموس، إن 
ا ينتج  روســيا ستطّور ســاًحا بيولوجيًّ
فيروســات قادرة على تحويل البشرية 
أفــام  فــي  “الزومبــي”  يشــبه  مــا  إلــى 

الخيال العلمي، أي “نصف أحياء”.  
 كذلك ذكر نوســتراداموس في نبوءة: 
“ســيموت اآلباء واألمهات من أحزان ال 

نهائية، وسيعم الحداد..”. ووفق نبوءة 
ســتتعّرض  لنوســتراداموس،  أخــرى 
العــام  خــال  جســيمة  ألضــرار  األرض 
عواصــف  ستشــهد  حيــث  المقبــل، 
شمســية كبيرة. وتوقع المنجم الشــهير 
يقتــرب  أو  األرض  مذنــب  يضــرب  أن 
ا من كوكبنا، وهو ما سيسبب زالزل  جدًّ
وكــوارث طبيعيــة، حيــث قال: “ســنرى 

في السماء ناًرا وشرارات عديدة”.

وقــال نوســتراداموس أيًضا في إحدى 
نبوءاتــه الســلبية لعــام 2021، إن زلزاالً 
والتــي  كاليفورنيــا،  ســيضرب  كبيــًرا 
وصفهــا بـ”األراضــي الغربيــة فــي العالم 

الجديد”، وفق الصحيفة البريطانية.
وحــّذر العــّراف مــن أن 2021 ســيكون 
أكثــر خطــورة مــن الســنة الجاريــة، إذ 
كبيــرة،  مشــكلة  مواجهــة  “بعــد  قــال: 

سيواجه العالم أخرى أخطر.

قــام أنطونيــو بــراون، البالغ مــن العمر 
11 عاًمــا، بإنقاذ أخيه، البالغ من العمر 
10 ســنوات، عندمــا اشــتعلت النيــران 
فــي شــقته، كمــا نجــا بعــد القفــز مــن 

نافذة الطابق الثاني.
ممفيــس  مدينــة  مــن  بــراون  وقــال 
فــي واليــة تينيســي األميركيــة لقنــاة 
علــى  اســتيقظ  إنــه  نيــوز”،  “فوكــس 
رائحــة الدخــان وفكــر بســامة أخيــه 

على الفور.
وروى الصبــي يــوم 23 ديســمبر: “لقد 
أيقظتــه وفتحــت البــاب وطلبــت منه 

الخروج من المنزل”.
بــراون  إيقــاظ شــقيقه، ركــض  وبعــد 
الشجاع إلى الجزء الخلفي من الشقة 
لمحاولــة إيقاظ والده، لكن الباب كان 
ا. وأدرك الصبــي أن عليــه  ســاخًنا جــدًّ
النافــذة  فكســر  الشــقة  مــن  الخــروج 

وقفز من الطابق الثاني.

صبي ينقذ أخاه من 
الحريق ويقفز من 

الطابق الثاني
واليــة  فــي  الســجون  مصلحــة  قالــت 
أوهايــو األميركيــة، إن ســجيًنا، كان قــد 
نجــا مــن اإلعــدام بالحقنــة القاتلــة فــي 
2009، توفي من مضاعفات كوفيد19-.

 وحســبما ذكرت المتحدثة بقسم إعادة 
التأهيــل فــي مصلحــة الســجون، ســارة 
فرينــش، فــإن روميــل بــروم، البالــغ مــن 
العمــر 64 عاًمــا، قد توفي مــن تداعيات 
المســتجد،  كورونــا  بفيــروس  إصابتــه 

الفتــة إلــى أن 124 نزيــا آخريــن لقــوا 
حتفهــم مــن جــّراء إصابتهــم بالفيروس 
التاجــي. وكان بــروم يبلــغ مــن العمر 53 
بالحقنــة  باإلعــدام  عليــه  حكــم  عندمــا 
إلغــاء  تــم  أنــه  إال   ،2009 فــي  الســامة 
اإلعــدام  منفــذو  عجــز  بعدمــا  الحكــم 
عــن العثــور علــى الوريد المناســب لمدة 
“ذا  ذكــرت صحيفــة  ســاعتين، حســبما 

غارديان” البريطانية.

صارت األرجنتين أمس األربعاء واحدة 
مــن الــدول القليلة في أميــركا الاتينية 
إقــرار  عقــب  اإلجهــاض  تشــّرع  التــي 
الكونغرس مشــروع قانون أثار انقساًما 

عميًقا لدى الرأي العام.
وبعدما اعتمد النواب في 11 من الشهر 
اإلجهــاض  يجيــز  الــذي  النــص  الحالــي 
حتى األســبوع الرابع عشــر مــن الحمل، 
فجــر  عليــه  الشــيوخ  مجلــس  صــّوت 

األربعــاء وأقــره بغالبيــة 38 صوًتــا فــي 
مقابــل رفــض 29 وامتنــاع واحد، وذلك 
بعــد عاميــن مــن ســقوط محاولــة أولــى 
كانــت قــد أثــارت بدورهــا االنقســام في 
المجتمــع. وفي ختام نقاش دام حوالى 
مجلــس  رئيســة  أعلنــت  ســاعة،   12
الرئيســة  كيرشــنر  كريســتينا  الشــيوخ 
الســابقة للبــاد، “لقــد صــار قانوًنــا وهــو 

اآلن بيد السلطة التنفيذية”.

ينجو من اإلعدام بحقنة سامة.. ويقتله كورونا

األرجنتين تقّر قانوًنا يشّرع اإلجهاض

فلسطينيان يزينان كعكات احتفالية بالعام 
الجديد وعيد المياد في مخبز في خان 

يونس جنوب قطاع غزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يواجه مصمم األزياء الشــهير ألكسندر 
وانــغ تهًمــا تتعلــق بارتكابــه اعتداءات 
جنســية بحــق عارضــات أزيــاء، وذلــك 

بعد تخديرهن.
ووفــق تقريــر نشــرته مجلــة “ومنز وير 
ديلــي”، فقــد وصفــت عارضــات أزيــاء 
عاًمــا   37 العمــر  مــن  البالــغ  المصمــم 

بـ”المفترس الجنسي”.
وادعــت بعــض العارضــات أن وانغ قام 
بوضــع مادة مخــدرة في مشــروباتهن، 

ذكــر  حســبما  الحًقــا،  عليهــّن  ليعتــدي 
موقع “إنسايدر”.

هــذه  علــى  التعليــق  المصمــم  ورفــض 
مــن  بعضهــا  جــاء  التــي  االدعــاءات 
هوياتهــم  عــن  يكشــفوا  لــم  أشــخاص 

الحقيقية.
مواقــع  رواد  مــن  كبيــر  عــدد  وحــّث 
التواصــل االجتماعي ممن تعاطفوا مع 
قصص عارضات األزياء، على مقاطعة 

العامة التجارية الخاص بوانغ.

الرئيــس  يجســد  تمثــال  أزيــل  األميركيــة،  بوســطن  مدينــة  وســط  مــن 
األميركــي األســبق أبراهــام لنكولــن مع عبد محــرر يبدو وكأنــه يجثو عند 
قدميه، المشهد الذي أثار اعتراضات في خضم سخط وطني إزاء الظلم 

العنصري.

التــذكاري  “النصــب  عمــال  أزال 
باســم”  أيًضــا  المعــروف  للتحــرر”، 
و”نصــب  التحــرر”  جماعــة  تمثــال 
فريدمان التذكاري”، من حديقة تقع 
قرب متنزه بوســطن كومون، حيث 

ظل قائما منذ العام 1879.
وافــق مســؤولو المدينــة فــي أواخر 

يونيــو الماضــي علــى إزالــة النصــب 
التذكاري بعد شــكاوى ونقاش مرير 

حول التصميم.
مارتــي  المدينــة  عمــدة  واعتــرف 
والــش في ذلك الوقت بــأن التمثال 
الســكان والــزوار علــى حــد  يجعــل 

سواء “غير مرتاحين”.

بوسطن تزيل تمثال عبد يجثو أمام الرئيس لنكولنتهم “االعتداء الجنسي” تحاصر مصمم أزياء شهيرا

نازك العلي، راقصة باليه كردية سورية تبلغ من العمر 21 عاًما، تؤدي 
رقصة صامتة في مدينة القامشلي ذات األغلبية الكردية في محافظة 

الحسكة شمال شرق سوريا )أ ف ب(
كذلك أصدرت منظمة “موديل ألينس” المدافعة عن العاملين في عالم الموضة، بيانا لدعم 

ضحايا وانغ جاء فيه: “متضامنون مع الذين وجهوا اتهامات لوانغ باالعتداء الجنسي. إن افتقار 
صناعة األزياء للشفافية والمساءلة يعرض العامالت بها لسوء المعاملة”.

اشــتعلت النيران في شعر المغنية 
أصــل  مــن  المشــهورة  اإلنجليزيــة 
إســباني صوفيا إيار عشــية رأس 
تســجيل  أثنــاء  الجديــدة  الســنة 

مقطع فيديو.
حصــل ذلك، عندما قــّررت المغنية 
اإلنجليزية المشــهورة عشية رأس 
الســنة الجديــدة إرضــاء معجبيهــا 
فيليــز  ألغنيــة  غــاف  وتقديــم 

نافيداد.
لــم يكــن الفيديو، الذي شــارك فيه 
صديــق الفتــاة، الموســيقي ألفــارو 

سولير، سها لضعاف القلوب.
الصديقــان  يغنــي  الفيديــو،  فــي 
يتــم  حيــث  موســيقية  مقطوعــة 
تثبيــت شــجرة عيــد الميــاد فــي 
الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية، 

وُتضاء الشموع أيًضا.
ألقت الفتاة رأســها للخلف، وسقط 

شعرها في ألسنة اللهب.
صوفيــا  صرخــت  إلهــي!”  “يــا 
اســتجاب  ذلــك،  ومــع  وانطلقــت. 
صديقهــا بســرعة لحالــة الطــوارئ 

وأطفأ النار في شعرها بيديه.

بشكل غير متوّقع... النيران 
تشتعل في شعر مغنية مشهورة

قـــــّدمـــــت روبـــــــوتـــــــات مــن 
بــــوســــطــــن ديـــنـــامـــيـــكـــس 
ــا  ــًعـ رقـــصـــتـــهـــا األولـــــــــــى مـ
الجديد.  بــالــعــام  لاحتفال 
اثنين  “المجموعة”  وضّمت 
الشبيهة  ــات  ــوتـ ــروبـ الـ مـــن 
ــوت  وروب “أطــلــس”،  بالبشر 
كلب “سبوت” ونموذًجا آخر 

على عجات.
لقد أتقنت الروبوتات بالفعل العديد من األعمال، منها الجري وفتح األبواب 

وغسل األطباق، واليوم تظهر قدرتها على الرقص باحترافية.
للرقص. وأشار ممثلو   وتم اختيار أغنية “هل تحبني” كخلفية موسيقية 
الشركة إلى أنهم اجتمعوا لاحتفال ببداية العام الجديد، معربين عن أملهم 

في أن يكون هذا العام القادم أسعد من الحالي.

روبوتات ترقص باحترافية بمناسبة السنة الجديدة

حظيت نبوءات نوستراداموس المدرجة بكتابه Les Propheties بشعبية
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