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

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Jamada-2  1442 77 جمادى اآلخرة
Jan 2021 2020 يناير

Year: 13السنة
No:4481العدد
WEDاألربعاء

بحارة لـ “^”: نقــدر دور الحكومة باإلفراج عن زمالئنا
االنتهاكات القطرية عمليات “قرصنة”

أشــاد صيادون وبحارة بحرينيون بكل الخطوات الســامية والجليلة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ولولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وللحكومة 
ولوزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل خليفــة، والتوجيهات الســامية التــي تكللت باإلفراج عــن عدد من 

البحارة والصيادين المسجونين بالسجون القطرية .

للعمـــل  الجهـــود  بـــكل  ونوهـــوا 
علـــى تعويضهـــم عمـــا أصابهـــم من 
خســـائر وأضرار بســـبب االنتهاكات 
واإلســـاءات من الدوريات البحرية 
المتواصـــل  واالهتمـــام  القطريـــة، 
بجميـــع ملفـــات وقضايـــا الصيادين 

الحديـــث  أن  مؤكديـــن  الشـــائكة، 
عـــن االنتهـــاكات القطرية مـــن قبل 
دوريـــات أمـــن الســـواحل والحدود 
القطريـــة هو تاريخ طويل ومتكرر، 
فاعتداءاتها متكررة على الصيادين 
بالعديـــد  وتتمثـــل  البحرينييـــن، 

ســـحبهم  منهـــا  الممارســـات  مـــن 
وســـفنهم من البحر وحبســـهم لمدد 
ماليـــة  غرامـــات  وفـــرض  طويلـــة 
كبيـــرة عليهـــم، وتوقيـــف قواربهم، 
ومصـــادرة معداتهم وقطـــع مصدر 

رزقهم الوحيد.

“األحمر” يتأهل للدور 
الرئيس لمونديال “الفراعنة”
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تلقى مصـــرف البحرين 
الربـــع  فـــي  المركـــزي 
األخير من العام 2020، 
ما مجموعه 43 شكوى 
ضـــد مؤسســـات ماليـــة 
بنوك وشـــركات  ضمنها 
قبـــل  مـــن  تأميـــن 

المستهلكين.

43 شكوى ضد بنوك وشركات تأمين
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ً 9:00
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أعرب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عن بالغ شكره وتقديره لرئيس 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة دونالد ترامب على 
منح جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى.

للرئيـــس  بعثهـــا  رســـالة  فـــي  جاللتـــه،  وأبـــدى 
األميركـــي، تقديره للتطور المتميـــز للعالقات بين 
مملكـــة البحرين والواليـــات المتحـــدة األميركية، 
منطقـــة  أن  األميركـــي  للرئيـــس  جاللتـــه  مؤكـــًدا 

الشـــرق األوســـط اليوم أكثر أماًنا واســـتقراًرا مما 
كانت عليـــه، متطلًعا لتعاون جميـــع دول المنطقة 

لمواجهة التحديات ومن أجل بناء مستقبل واعد 
يعمه الســـالم. وأضاف جاللته أن مملكة البحرين 
باعتبارها حليًفـــا وثيًقا وقديًما للواليات المتحدة 
األميركية لتفخر بالعمل مع األصدقاء األميركيين 
في شتى المجاالت، مشيًرا جاللته إلى أن تصنيف 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لمملكـــة البحريـــن 
كشـــريك إستراتيجي رئيس يجّسد هذه الشراكة، 
ويؤّســـس لعالقات أكثر قوة ومتانة لتعزيز األمن 

ونشر السالم في المنطقة والعالم.

سنواجه التحديات لمستقبل واعد يعّمه السالم
جاللة الملك يشــكر ترامب: المنطقة اليوم أكثر اســتقرارا مما كانت عليه

المنامة- بنا

دونالد ترمبجاللة الملك

علي الفردان

)16(لقاء البحرين والكونغو

المنامة - بنامحرر الشؤون المحلية

صـــرح الوكيل المســـاعد للمنافـــذ والبحث 
والمتابعـــة بأنه ســـبق التوضيـــح أنه ليس 
هنـــاك مانع من دخول مواطني دولة قطر 
إلـــى مملكـــة البحرين، حيث يتم الســـماح 

لهم بذلك ألسباب إنسانية.
وأضاف أن األشخاص القطريين الذين تم 
اســـتيقافهم أمس على منفذ جســـر الملك 
فهـــد، لـــم يتبعـــوا اإلجـــراءات التنظيميـــة 
المطلوبـــة عنـــد الدخـــول والمتمثلـــة فـــي 
الحصـــول علـــى الموافقـــة عبر التســـجيل 

في الموقع اإللكتروني المخصص لذلك.

“الداخلية”: القطريون 
الموقوفون لم يتبعوا 

اإلجراءات التنظيمية

سنستمر في 
الوقوف لجانب أميركا 

نحو تعزيز األمن



صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب 
ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفـــة، أعـــرب فيها عـــن خالص 
التهانـــي والتبريـــكات إلى جالة 
جالتـــه  منـــح  بمناســـبة  الملـــك 
وســـام االســـتحقاق بدرجة قائد 
أعلـــى من فخامة الرئيس دونالد 
ترامب رئيس الواليات المتحدة 

األميركية.
 وأكـــد ســـموه أن منـــح جالتـــه 
هذا الوســـام الرفيع يأتي تقديرا 
المشـــهودة  جالتـــه  لجهـــود 
وقيادتـــه الحكيمـــة التـــي عززت 
بيـــن  البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة 
األمـــم، وأصبحت موضع التقدير 
مـــن قبـــل األشـــقاء واألصدقـــاء، 
التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد  وجـــاءت 
والنماء لمملكة البحرين ومعززة 

لألمن واالستقرار والسام.

سمو الشيخ محمد بن مبارك: جهود كبيرة

جاللة الملك يتلقى تهنئـة سمـو ولـي العهـد رئيـس الـوزراء

التكريم يبعث في نفوسنا الفخر

تلّقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقية تهنئة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، رفـــع ســـموه فيها إلى 
خالـــص  الســـامي  جالتـــه  مقـــام 
بمناســـبة  والتبريـــكات  التهانـــي 
منـــح جالته وســـام االســـتحقاق 
بدرجـــة قائـــد أعلـــى مـــن رئيـــس 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
دونالـــد ترامـــب، والـــذي يعكـــس 
جالتـــه  لـــدور  الكبيـــر  التقديـــر 
عقـــوٍد  عبـــر  وإســـهاماته  البـــارز 

مـــن الزمـــن فـــي تعزيـــز الشـــراكة 
التـــي  االســـتراتيجية التاريخيـــة 
تجمع مملكـــة البحرين والواليات 

ومســـاعي  األميركيـــة  المتحـــدة 
جالته النبيلة في دعم االستقرار 

اإلقليمي والعالمي.

 وأكـــد ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء فـــي برقيته أن 
“التكريـــم يؤكـــد مـــا يحظـــى بـــه 
جالـــة الملـــك مـــن مكانـــٍة رفيعة 
لـــدى الرئيـــس األميركـــي ويبعث 
فـــي نفوســـنا مزيـــًدا مـــن الفخـــر 
واالعتـــزاز بإســـهامات ومبادرات 
مختلـــف  علـــى  الرائـــدة  جالتـــه 
والســـلم  لألمـــن  تعزيـــًزا  الصعـــد، 
لمبـــادئ  وترســـيًخا  الدولييـــن، 
التسامح واالحترام بين الجميع”، 
سائاً ســـموه المولى عّز وجّل أن 
يديم على جالته موفور الصحة 

والسعادة وطول العمر.

المنامة - بنا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

ــك ــل ــم ال جـــاللـــة  ــات  ــامـ ــمـ ــتـ اهـ رأس  عـــلـــى  ــالم  ــ ــس ــ ال إحــــــالل 

سمو األميرة سبيكة: التكريم تقدير لمواقف جاللته الشجاعة

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
برقية تهنئة من قرينة العاهل رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفـــة، رفعـــت ســـموها فيها إلى 
مقام جالته الســـامي أخلص التهاني 
والتبريـــكات؛ بمناســـبة منـــح جالتـــه 
وسام االســـتحقاق بدرجة قائد أعلى 
مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات المتحدة 

تقديـــرا  ترامـــب  دونالـــد  األميركيـــة 
للـــدور الكبيـــر والمســـاعي المخلصـــة 
والحثيثـــة التـــي يبذلهـــا جالتـــه عبر 
عقود ممتدة لترســـيخ مكانـــة مملكة 
إســـتراتيجي  كحليـــف  البحريـــن 
وشـــريك مؤثـــر فـــي مســـار العاقات 
الدوليـــة بمـــا يحفظ ويعـــزز المصالح 
المشـــتركة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، 
ولمـــا يضمن اســـتقرار وأمـــن المنطقة 
والرخـــاء  واألمـــن  الســـام  لتحقيـــق 
رأس  علـــى  هـــو  الـــذي  العالمـــي 
اهتمامـــات جالتـــه وكما هو مشـــهود 

لجالته على كافة األصعدة. وأعربت 
صاحبـــة الســـمو عـــن مـــدى اعتزازها 
والتقديـــر  التكريـــم  بهـــذا  وســـعادتها 
الذي يســـتحقه جالتـــه نظير جهوده 
الرائـــدة ومواقفـــه الشـــجاعة في هذا 
المجـــال، داعيـــة المولى عـــز وجل أن 
يســـدد خطى جالـــة الملك على درب 
علـــى  يديـــم  وأن  والرخـــاء،  الرفعـــة 
جالتـــه التوفيـــق والســـداد لتحافـــظ 
بادنـــا على نهجهـــا الثابـــت ومكانتها 
المرموقـــة كمهـــد للســـام والتعايـــش 

المتحضر بين شعوب العالم أجمع.

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن وزيـــر الداخليـــة 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
الـــوالء  معانـــي  أســـمى  فيهـــا  رفـــع 
باســـمه  جالتـــه  إلـــى  واإلخـــاص 
ونيابـــة عـــن جميـــع منتســـبي وزارة 
التهانـــي  آيـــات  أجـــل  الداخليـــة، 
مقرونة بأســـمى عبـــارات التبريكات 
وسام االســـتحقاق برتبة قائد أعلى 
مـــن قبل رئيـــس الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة دونالـــد ترامـــب تقديـــرا 
فـــي  المشـــهودة  جالتـــه  لجهـــود 
توطيد عاقات الصداقة والشـــراكة 

الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وأكد وزيـــر الداخلية في برقيته أن 
هـــذا التكريـــم مبعث فخـــر واعتزاز 
رفيعـــا،  دوليـــا  إنجـــازا  ويشـــكل 
ويأتـــي تأكيـــدا علـــى مـــا يحظى به 
جالـــة الملـــك مـــن تقدير بيـــن دول 
العالـــم أجمـــع، انطاقـــا مـــن حـــرص 
فـــي  البـــارز  الدائـــم ودوره  جالتـــه 
تعزيز العاقـــات المشـــتركة إقليميا 
ودوليا ونشـــر قيـــم األمن والســـام 
والتســـامح فـــي المنطقـــة، لتمضـــي 
التقـــدم  نحـــو  البحريـــن  مملكـــة 
والرفعـــة لتكون النمـــوذج الحضاري 
في التنميـــة وبناء مجتمـــع العدالة، 
وفق رؤية حكيمة يســـودها المحبة 

واأللفة والتعايش بين الجميع.

وزير الداخلية: التكريم إنجاز دولي رفيع

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
ركـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، رفـــع فيهـــا إلـــى 
مقـــام جالتـــه الســـامي أســـمى التهاني 
جالتـــه  منـــح  بمناســـبة  والتبريـــكات؛ 
وسام االســـتحقاق برتبة قائد أعلى من 
المتحـــدة األميركيـــة  الواليـــات  رئيـــس 
دونالـــد ترامـــب تقديـــرا لجهـــود جالته 
في توطيد عاقات الصداقة بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية.

وأكد ســـموه في البرقية أن منح جالته 

هذا الوســـام الرفيع مـــن فخامة الرئيس 
األمريكي، يعكس مكانة مملكة البحرين 
الدوليـــة بقيادته الحكيمـــة ولما يحظى 
بـــه جالته مـــن تقديـــر رفيـــع إلنجازاته 
الكبيرة وتقديًرا لجهود جالته الواسعة 
فـــي تعزيـــز أفـــق التعـــاون المشـــترك مع 
الواليات المتحـــدة األمريكية الصديقة، 
بمـــا يحفـــظ األمـــن والســـلم الدولييـــن، 
ويرســـخ االســـتقرار والنمـــاء واالزدهار 
القديـــر أن  العلـــي  العالمـــي، داعًيـــا هللا 
يحفـــظ جالته وأن ينعـــم عليه بموفور 
الصحـــة والســـعادة وطول العمر ســـالما 

موفقا.

رئيس الحرس الوطني: البحرين تتبوأ مكانة دولية

تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقيـــة تهنئة من وزير شـــؤون الديوان 
الملكي سمو الشيخ علي بن عيسى آل 
خليفة، رفع فيها أســـمى آيـــات التهاني 
جالتـــه  منـــح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى من 
رئيـــس الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
دونالـــد ترامب؛ تقديـــرا لجهود جالته، 
فـــي توطيـــد عاقـــات الصداقـــة بيـــن 

مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة. وأعرب ســـموه عـــن عميق 
فخـــره واعتـــزازه بمنـــح جالـــة الملـــك 
هذا الوســـام الرفيع، والذي جاء تأكيدا 
على جهود وإسهامات جالته الحثيثة 
فـــي تعزيز األمن واالســـتقرار وإشـــاعة 
الرؤيـــة  وفـــق  المنطقـــة  فـــي  الســـام 
الحكيمـــة لعاهـــل الباد المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه التي رســـخت المملكة على 

الخارطة الدولية.

علي بن عيسى: جهود إشاعة السالم بالمنطقة
الجالـــة  البـــاد صاحـــب  عاهـــل  تلقـــى 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
تهنئة من ســـمو الشـــيخ حمـــد بن محمد 
بـــن ســـلمان آل خليفة، رفع فيها أســـمى 
بمناســـبة  والتبريـــكات؛  التهانـــي  آيـــات 
منـــح جالته وســـام االســـتحقاق برتبة 
قائد أعلى من رئيس الواليات المتحدة 
األميركيـــة دونالد ترامب تقديرا لجهود 
جالتـــه في توطيـــد عاقـــات الصداقة 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 

األمريكية.
وأكـــد ســـموه أن منح جالـــة الملك هذا 
الوســـام مـــن الرئيـــس األمريكـــي يأتـــي 
تقديـــرا للـــدور المميـــز وجهـــود جالتـــه 
العاقـــات  توطيـــد  فـــي  المشـــهودة 
شـــتى  فـــي  األمريكيـــة  البحرينيـــة 
المجـــاالت والـــدور المميـــز فـــي تعزيـــز 
التعـــاون الثنائـــي والجهـــود الجبارة في 
اإلقليمـــي  االســـتقرار  وترســـيخ  دعـــم 

والدولي.

سمو الشيخ حمد بن محمد: جهود جبارة

تلقـــى عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقية تهنئة من وزير الديوان الملكي 
الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
ورفـــع فيها خالص التهاني بمناســـبة 
منح جالة الملك وســـام االستحقاق 
برتبة قائد أعلى من رئيس الواليات 

المتحـــدة األميركية دونالـــد ترامب. 
وأكـــد وزيـــر الديوان الملكـــي أن هذا 
الوســـام يجيء شـــهادة من الواليات 
الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
بحيويـــة دور مملكة البحرين بقيادة 
جالته في تنميـــة العاقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين.

خالد بن أحمد: تنمية العالقات الثنائية مع أميركا
تلقى عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، رفع فيها إلى جالة الملك أسمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناســـبة منح 
جالته وســـام االســـتحقاق بدرجة قائد 
أعلى مـــن قبل رئيس الواليات المتحدة 
األميركية دونالـــد ترامب، وذلك تقديًرا 

لجهود جالته في دفع مســـيرة التعاون 
ورؤيـــة  المشـــتركة  المصالـــح  وتعزيـــز 
فيـــه  لمـــا  الحكيمـــة  القياديـــة  جالتـــه 

مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
أن  القديـــر  العلـــي  هللا  إلـــى  ضارًعـــا   
يديـــم علـــى جالـــة الملك نعمـــة الصحة 
والســـعادة وطول العمر لتحقيق المزيد 
مـــن الرخـــاء والرفعة واالزدهـــار لوطننا 

الغالي في ظل قيادة جالته الحكيمة.

المشير: دفع مسيرة التعاون مع الواليات المتحدة

تلقـــى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة من 
مستشـــار جالة الملك ســـمو الشيخ خالد 
بن محمد بن ســـلمان آل خليفة، رفع فيها 
أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة 
منـــح جالتـــه وســـام االســـتحقاق برتبـــة 
قائـــد أعلـــى من رئيس الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة دونالد ترامـــب  تقديرا لجهود 
جالتـــه، فـــي توطيـــد عاقـــات الصداقـــة 
بين مملكـــة البحرين والواليـــات المتحدة 

األمريكية.
وقال ســـمو مستشـــار جالة الملك إن هذا 
التكريـــم يعـــد تأكيـــدا علـــى دور جالتـــه 
واالســـتقرار  األمـــن  حفـــظ  فـــي  الرائـــد 
اإلقليمي والعالمي ولمـــا يتمتع به جالته 
أيده هللا من تقدير دولي كبير نظرا للدور 
البـــارز فـــي تعزيـــز ســـبل األمـــن والســـام 
بالمنطقة والعالم أجمع، ســـائا المولى عز 
وجـــل أن يحفـــظ جالتـــه وأن يديم على 

جالته الصحة والعافية وطول العمر.

خالد بن محمد: تقدير دولي بارز
تلقـــى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
برقيـــة تهنئـــة مـــن رئيس ديوان ســـمو 
ولي العهد الشـــيخ خليفة بن دعيج آل 
خليفـــة؛ بمناســـبة منـــح جالته وســـام 
مـــن  أعلـــى  قائـــد  برتبـــة  االســـتحقاق 
رئيـــس الواليـــات المتحـــدة األميركية 
دونالـــد ترامب؛ تقديـــرا لجهود جالته 
فـــي توطيـــد عاقـــات الصداقـــة بيـــن 
مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 

األميركية.
وعبـــر فـــي البرقيـــة عـــن أســـمى آيـــات 
التهانـــي والتبريـــكات وعميـــق فخـــره 
هـــذا  الملـــك  جالـــة  بمنـــح  واعتـــزازه 
تأكيـــدا  جـــاء  الـــذي  الرفيـــع،  الوســـام 
لجهـــود وإســـهامات جالتـــه الحثيثـــة 
في تعزيز األمن واالســـتقرار وإشـــاعة 
الرؤيـــة  وفـــق  المنطقـــة  فـــي  الســـام 
الحكيمـــة لعاهـــل البـــاد التي رســـخت 

المملكة على الخارطة الدولية.

خليفة بن دعيج: وسام رفيع

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
نائـــب رئيـــس  مـــن  برقيـــة تهنئـــة 
خالـــد  الشـــيخ  الـــوزراء  مجلـــس 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رفـــع فيها 
إلى مقام جالته الســـامي أســـمى 
آيات التهانـــي وصادق التبريكات؛ 
وســـام  جالتـــه  منـــح  بمناســـبة 
االســـتحقاق بدرجـــة قائـــد أعلـــى 
من قبـــل رئيس الواليات المتحدة 
األمريكيـــة دونالد ترامـــب تقديرا 
للجهـــود المشـــهودة التي قـــام بها 
جالتـــه لتوطيد عاقات الصداقة 
والشـــراكة الوثيقـــة ودور جالتـــه 

البـــارز فـــي دفـــع مســـيرة التعاون 
الثنائـــي إلى آفاق أرحب  وأشـــمل 
المشـــتركة  المصالـــح  عـــزز  ممـــا 
الصديقيـــن.  والشـــعبين  للبلديـــن 
وأكـــد أن هذا اإلنجـــاز يعد مفخرة 
والـــذي  البحريـــن  أبنـــاء  لجميـــع 
يضاف إلى ســـجل إنجازات جالة 
الملـــك والتـــي تحققـــت فـــي عهد 
جالته الزاهر، والذي كان وال يزال 
أحـــد أهم مرتكزاته حرص جالته 
األخـــوة  عاقـــات  توطيـــد  علـــى 
والصداقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والصديقـــة  الشـــقيقة  والـــدول 

السيما الواليات المتحدة.

خالد بن عبداهلل: مفخرة لجميع البحرينيين

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس محكمة 
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  التمييـــز 
األعلى للقضاء المستشـــار عبدهللا 
بـــن حســـن البوعينيـــن، رفـــع  فيها 
إلـــى المقام الســـامي لجالة الملك 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  المفـــدى 
والتبريكات بمناســـبة منح جالته 
وســـام االســـتحقاق بدرجـــة قائـــد 

أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات 
المتحدة األميركية دونالد ترامب؛ 
جالتـــه  لجهـــود  تقديـــرا  وذلـــك 
الصداقـــة  عاقـــات  توطيـــد  فـــي 
والشـــراكة الوثيقـــة بيـــن البلديـــن 
االســـتقرار  ودعـــم  الصديقيـــن 
اإلقليمي والعالمـــي، داعيا المولى 
عز وجل أن يحفظ جالته ويمده 
بعونـــه وتوفيقـــه لقيـــادة مســـيرة 

النهضة والتقدم واالزدهار.

رئيس محكمة التمييز: شراكة وثيقة بين البلدين

تلقى عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة من رئيـــس مجلس 
البحريـــن  ألمنيـــوم  شـــركة  إدارة 
“ألبـــا” الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة، رفـــع فيها 
إلـــى جالـــة الملـــك أســـمى آيـــات 
بمناســـبة  والتبريـــكات؛  التهانـــي 
منـــح جالته وســـام االســـتحقاق 
بدرجـــة قائد أعلى من قبل رئيس 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لجهـــود  تقديـــرا  ترامـــب  دونالـــد 
عاقـــات  توطيـــد  فـــي  جالتـــه 
الوثيقـــة  والشـــراكة  الصداقـــة 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن ودعـــم 

والعالمـــي  اإلقليمـــي  االســـتقرار 
وتعزيز العاقات التاريخية. وأكد 
أن هذا الوســـام المســـتحق مصدر 
مملكـــة  لشـــعب  واعتـــزاز  فخـــر 
البحريـــن جميعـــا وداللـــة واضحة 
على المكانة البـــارزة التي يحظى 
الصعيديـــن  علـــى  جالتـــه  بهـــا 
اإلقليمي والدولي، ضارعا المولى 
عـــز وجـــل أن يديـــم علـــى جالته 
موفـــور الصحـــة والعافية وطول 
العمـــر وأن يحقق لمملكة البحرين 
وشـــعبها الوفي المزيد من التقدم 
واالزدهـــار فـــي ظل عهـــد جالته 
وأن  الحكيمـــة،  وقيادتـــه  الزاهـــر 

يسدد على طريق الخير خطاه.

دعيج بن سلمان: توطيد الصداقة

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تلقـــى 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
مـــن  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة،  آل 
مســـاعد رئيس ديوان سمو ولي 
العهـــد حمد الرميحـــي، رفع فيها 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
وســـام  جالتـــه  منـــح  بمناســـبة 
االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلـــى 
دونالـــد  الرئيـــس  فخامـــة  مـــن 
ترامب رئيس الواليات المتحدة 
األميركية تقديرا لجهود جالته، 
فـــي توطيـــد عاقـــات الصداقـــة 

بين مملكـــة البحريـــن والواليات 
أعـــرب  األميركيـــة.  المتحـــدة 
مســـاعد رئيس ديوان سمو ولي 
العهـــد فـــي البرقيـــة عـــن فخـــره 
واعتزازه العميقيـــن بمنح جالة 
الملك هذا الوسام الرفيع، والذي 
يأتـــي تأكيدا لجهود وإســـهامات 
جالته الحثيثة في تعزيز األمن 
واالستقرار وإشـــاعة السام في 
المنطقـــة وفـــق الرؤيـــة الحكيمة 
رســـخت  التـــي  البـــاد  لعاهـــل 

المملكة على الخارطة الدولية.

حمد الرميحي: تعزيز االستقرار



تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن وزير الصناعة والتجارة والســـياحة، 
زايـــد الزياني رفع فيهـــا إلى جاللة الملك 
أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة 
منـــح جاللته وســـام االســـتحقاق بدرجة 
قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات 
ترامـــب  دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة 
تقديـــرا لجهـــود جاللته في دفع مســـيرة 
المشـــتركة  المصالـــح  وتعزيـــز  التعـــاون 
ورؤيـــة جاللته القيادية الحكيمة لما فيه 

مصلحـــة البلدين والشـــعبين الصديقين. 
فـــي  الزيانـــي  أعـــرب  المناســـبة  وبهـــذه 
برقيتـــه عن خالص تهانيـــه على حصول 
جاللتـــه هـــذا الوســـام الرفيع الـــذي يعبر 
عن تقديـــر الرئيس األمريكـــي لما تحقق 
علـــى يد جاللته مـــن إنجازات مشـــهودة 
فـــي تعزيز األمـــن واالســـتقرار واالزدهار 
فـــي المنطقـــة والعالم وفـــق رؤى جاللته 
الحكيمة لنشر السالم الدائم بين شعوب 
العالـــم، داعيـــا هللا أن يوفـــق جاللتـــه لما 
من شـــأنه تحقيق الرفعة والعزة لشـــعب 

مملكة البحرين.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقية تهنئة 
مـــن رئيس مجلـــس إدارة نـــادي المحرق 
الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، رفـــع فيها أســـمى آيـــات التهاني 
جاللتـــه  منـــح  بمناســـبة  والتبريـــكات؛ 
وســـام االســـتحقاق برتبة قائد أعلى من 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس 

دونالـــد ترامـــب تقديـــرا لجهـــود جاللته، 
في توطيد عالقات الصداقة بين مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة. وأكد أن 
منـــح جاللتـــه وســـام االســـتحقاق جـــاء 
تقديرا لجهـــود جاللة الملك الحثيثة في 
دعم الســـالم العالمي والتعايش الســـلمي 
والتعـــاون الدولـــي في مجـــاالت التنمية 
المســـتدامة، مما مكـــن البحرين من تبوؤ 

المكانة المتقدمة بين دول العالم.

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة 
مـــن ســـمو الشـــيخ تركـــي بـــن راشـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، رفع فيهـــا إلى جاللة 
الملك أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات؛ 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االستحقاق 
رئيـــس  قبـــل  مـــن  أعلـــى  قائـــد  بدرجـــة 

دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
ترامب تقديرا لجهود جاللته في توطيد 
الوثيقـــة  والشـــراكة  الصداقـــة  عالقـــات 
بين البلدين الصديقين ودعم االســـتقرار 
اإلقليمـــي والعالمـــي، داعيـــا المولـــى عـــز 
موفـــور  جاللتـــه  علـــى  يديـــم  أن  وجـــل 
مســـيرة  لمواصلـــة  والســـعادة؛  الصحـــة 

والتقدم واالزدهار.

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة 
مـــن وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، أعربت 
فيهـــا عن خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
جاللـــة الملـــك بمناســـبة منـــح جاللته وســـام 
االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل رئیس 
الوالیات المتحـــدة األميركية دونالد ترامب، 
والذي جـــاء تقديرا للجھود المشـــھودة التي 
قـــام بهـــا جاللـــة الملـــك فـــي تعزيـــز عالقات 
الصداقـــة والشـــراكة الوثیقة، ودفع مســـیرة 

التعـــاون الثنائي لتعزيز المصالح المشـــتركة 
ومســـاعي  الصدیقیـــن  والشـــعبین  للبلدیـــن 
جاللته النبيلة في نشـــر الســـالم ودعم األمن 

واالستقرار في المنطقة.
كما عبـــرت عن بالغ الفخـــر واالعتزاز بجهود 
جاللتـــه العظيمـــة التـــي مكنـــت من ترســـيخ 
المكانـــة الرفيعة لمملكـــة البحرين منذ عقود 
مـــن الزمن لتكون محـــط أنظار ومحل تقدير 
وإشـــادة الجميع، ســـائلة هللا العلي القدير أن 
يحفظ جاللته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه 

بموفور الصحة والسعادة.

تلقـــى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
المســـتدامة  الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  مـــن 
عبدالحســـين ميرزا رفع فيها أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات؛ بمناسبة منح جاللته 
وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى من 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  رئيـــس 
دونالـــد ترامب تقديرا لجهـــود جاللته في 
بيـــن مملكـــة  الصداقـــة  توطيـــد عالقـــات 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األمريكية. 
وأكـــد رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة أن 

هذا الوســـام يضاف إلـــى إنجازات جاللته 
علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولـــي فـــي 
جميـــع المجـــاالت وباألخـــص فـــي مجـــال 
إرســـاء مبادئ الســـالم والتعايش السلمي 
وتعزيـــز العالقـــات الدبلوماســـية مـــع دول 
العالـــم أجمـــع، وهـــذا ما يدل علـــى المكانة 
العاليـــة التي يحظى بهـــا جاللة الملك لدى 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، داعيا هللا 
جلت قدرته أن يســـبغ على جاللته موفور 
الصحـــة والعافية والســـعادة وطول العمر 
وأن يبقيه ذخرا وسندا وقائدا لهذا الوطن 

المعطاء.

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة من رئيـــس الديوان الملكـــي والمكتب الخاص عبـــدهللا الرميحي، رفع  
فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة منح جاللته وسام االستحقاق 
بدرجة قائد أعلى من قبل رئيس الواليات المتحدة األميركية دونالد ترامب؛ 
وذلك تقديرا لجهود جاللته في توطيد عالقات الصداقة والشـــراكة الوثيقة 

بيـــن البلديـــن الصديقين ودعم االســـتقرار اإلقليمـــي والعالمـــي. وأكد رئيس 
الديـــوان الملكـــي أن هـــذا التكريـــم المســـتحق لجاللتـــه مبعث فخـــر واعتزاز 
لمملكـــة البحريـــن وأبنائهـــا المخلصين ويضاف إلى ســـجل إنجـــازات جاللته 
والتـــي تحققـــت فـــي عهـــده الزاهر ويؤكـــد دور جاللتـــه القيـــادي والبارز في 
تحقيـــق األمن واالســـتقرار علـــى المســـتويين اإلقليمي والعالمـــي، داعيا هللا 

تعالى أن يحفظ جاللته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

عبداهلل الرميحـــي: إضافـــــة لسجــــل اإلنجــــازات
المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
برقيـــة تهنئـــة مـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى الواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة الشـــيخ عبـــدهللا بن راشـــد آل خليفـــة، رفع فيهـــا إلى مقام 
جاللتـــه الســـامي أصـــدق التهانـــي والتبريكات بمناســـبة منـــح جاللته 
وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل رئيس الواليات المتحدة 

األمريكيـــة دونالد ترامب.   وأكد ســـفير المملكـــة أن هذا التكريم جاء 
تقديرا لما يحظى به جاللة الملك في جميع المحافل العربية والدولية 
واإلقليميـــة وثمرة من ثمرات النهضة المباركة في عهد جاللته الزاهر 
باإلنجـــازات لتمضـــي البحرين نحو مـــدارج التقـــدم واالزدهار وتكون 
األنمـــوذج في البناء والتنمية وبناء مجتمع العدالة الذي تســـوده قيم 

التسامح والتعايش بين مختلف األعراق والمذاهب.

عبداهلل بـــــن راشــــد: بنــــــــاء مجتمــــع العدالــــــــة
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
وزير المتابعة بالديوان الملكي الشـــيخ أحمد 
بن عطية هللا آل خليفة، وذلك بمناسبة منح 
جاللته وســـام االســـتحقاق برتبة قائد أعلى 
مـــن رئيـــس الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
جاللتـــه،  لجهـــود  تقديـــرا  ترامـــب  دونالـــد 
فـــي توطيـــد عالقـــات الصداقـــة بيـــن مملكة 

البحرين والواليات المتحدة األمريكية.

 وأعرب في البرقية عن أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات لجاللـــة الملـــك، مؤكـــدا أن منح 
جاللته هذا الوســـام يعد مبعث فخر واعتزاز 
لمملكـــة البحرين وأبنائها األوفياء ويســـجل 
هذا االستحقاق ضمن منجزات جاللته التي 
يشهدها عهده الزاهر ويتجلى به دور جاللته 
الريـــادي والبارز في نشـــر األمن واالســـتقرار 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمي والعالمي، ســـائال 
المولـــى القديـــر أن يحفـــظ جاللتـــه ويمتعـــه 

بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة مـــن وزير النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة، رفع فيها أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملك؛ 
بمناســـبة منح جاللته وســـام االستحقاق 
بدرجـــة قائـــد أعلـــى من رئيـــس الواليات 
دونالـــد  الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
ترامـــب؛ تقديـــرا للجهود الملموســـة التي 
يبذلها جاللته منذ عقود لتعزيز العالقات 
بيـــن  الوطيـــدة  والشـــراكة  التاريخيـــة 

البلدين والشعبين الصديقين.
وأكـــد وزيـــر النفـــط فـــي برقيتـــه أن منح 
جاللـــة الملك الوســـام الرفيـــع يعد مصدر 
فخـــر واعتزاز لمملكـــة البحريـــن وأبنائها 
العاليـــة  المكانـــة  ويعكـــس  المخلصيـــن، 
التـــي يحظى بهـــا جاللته على المســـتوى 
العالقـــات  متانـــة  جانـــب  إلـــى  العالمـــي، 
التاريخية المشتركة بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركية، مشـــيدا 
ومســـاعيه  ورؤيتـــه  جاللتـــه  بإنجـــازات 
النبيلـــة فـــي نشـــر الســـالم وتعزيـــز األمن 

واالستقرار في المنطقة.

أحمد بن عطية اهلل: عهد زاخر بالمنجزات

وزير النفط: مكانة عالية لجاللة الملك عالميا
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المنامة - بنا المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

الزياني: نشر السالم العالمي

أحمد بن علي: مكانة عالمية متقدمة تركي بن راشد: شراكة وثيقة

الصالـــــــــــح: مســـــاع نبيلــــة
ميرزا: إنجاز ملكي جديد

سمو الشيخ علي بن خليفة: التكريم فخر واعتزاز للبحرين
تأكيد المساعي الملكية في إرساء السالم بالمنطقة

تلقى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســـمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفـــة، رفـــع فيهـــا أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات بمناســـبة منح 
جاللته وسام االستحقاق برتبة قائد 

أعلـــى من رئيس الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة دونالـــد ترامـــب؛ تقديـــرا 
لجهـــود جاللته فـــي توطيد عالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الصداقـــة 

والواليات المتحدة األمريكية.
وأكـــد ســـمو نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء أن هذا التكريم بمثابة فخر 
واعتـــزاز لمملكـــة البحريـــن ويصـــب 

فـــي تعزيز العمـــل الدولي المشـــترك 
ويؤكد مساعي جاللة الملك النبيلة؛ 
مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل واعد في 
منطقة الشرق األوسط يعمه السالم 
هللا  ســـائال  واالســـتقرار،  واألمـــان 
العلي القديـــر أن يوفق جاللة الملك 
لتحقيق مزيد من اإلنجازات لمملكة 

البحرين.

المنامة - بنا
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عبدالرحمن بانافع وأبنائه

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

على منح جاللة الملك وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى 
من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األميركية

تقديرًا للجهود المشهودة التي قام بها جاللة الملك المفدى أيده الله لتوطيد عالقات الصداقة 
والشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ودور جاللته البارز في دفع مسيرة التعاون الثنائي مع البلد 

الصديق إلى آفاق أرحب وأشمل بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

سمو الشيخ علي بن خليفة
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سمو الشيخ خالد بن حمد: جاللة العاهل داعم لالستقرار 

محمــد بــن عبداهلل: تكريــس التعايــش

سلمان بن إبراهيم: اعتراف عالمي باإلسهامات الملكية

الرميحي: شهـادة دوليـة جديـدة لجاللتـه

ــا ــ ــزازنـ ــ ــتـ ــ ــا واعـ ــ ــرن ــ ــخ ــ ــل ف ــ ــح ــ وســــــــام االســــتــــحــــقــــاق م

لرئيـــس  األول  النائـــب  رفـــع 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة؛ بمناسبة تقلد جاللته 
وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائد 
أعلى، من قبـــل رئيس الواليات 
دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة 
ترامب تقديرا للدور البارز الذي 
يضطلـــع بـــه جاللتـــه فـــي دعـــم 

االستقرار اإلقليمي والعالمي.
وقال ســـموه: “ُنعرب عن فخرنا 
واعتزازنـــا بتقلـــد ســـيدي الوالد 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
االســـتحقاق  وســـام  خليفـــة، 
برتبـــة قائـــد أعلى مـــن الرئيس 

األميركي”.
وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمد آل خليفة: “إن تقلد جاللة 
الملك لهذا الوسام الرفيع، يؤكد 
على الرؤيـــة الحكيمـــة لجاللته 
فـــي دعـــم الســـالم واالســـتقرار 
بيـــن دول وشـــعوب العالـــم. كما 

أن لهـــذا الوســـام تأكيـــدا كبيـــرا 

على الجهود التي يبذلها جاللته 

لترســـيخ العالقات بيـــن مملكة 
المتحـــدة  البحريـــن والواليـــات 
األمريكية، ودعـــم أطر التعاون 
المشترك بين البلدين في جميع 
المجـــاالت، علـــى الشـــكل الـــذي 
يعـــزز موقـــع البحريـــن كحليـــف 
إســـتراتيجي يعمـــل جنبـــا إلـــى 
جنـــب مـــع الواليـــات المتحـــدة 
داعيـــا  الصديقـــة”،  األمريكيـــة 
ســـموه المولى العلـــي القدير أن 
يحفـــظ جاللتـــه ويســـبغ عليـــه 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
وأن يديمـــه عزا وذخرا وســـندا 

للبحرين وشعبها.

رفـــع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبدهللا آل خليفة أسمى آيات التهاني 
كافـــة  ونيابـــة  باســـمه  والتبريـــكات، 
منســـوبي المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
والقطـــاع الصحـــي فـــي المملكـــة، إلى 
المقام الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، بمناســـبة منح جاللته وســـام 
االســـتحقاق برتبة قائد أعلى من قبل 
رئيس الواليـــات المتحـــدة األمريكية 

دونالـــد ترامـــب. وأكـــد أن منح جاللة 
الملـــك المفـــدى هـــذا الوســـام الكبيـــر 
مبعـــث فخر واعتـــزاز لمملكة البحرين 
وشـــعبها الكريـــم، ودليل علـــى المكانة 
العاليـــة التـــي يحظى بهـــا جاللته لدى 
قيـــادة هـــذا البلد الصديـــق وفي كافة 
فـــي  انعكـــس  مـــا  وهـــو  العالـــم،  دول 
السمعة الطيبة واإلنجازات المشهودة 
والمســـاهمات البارزة لمملكة البحرين 
فـــي مختلف دول العالم. وثمن رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة أّن حـــرص 
جاللـــة الملـــك المفـــدى علـــى تكريس 

واإلخـــاء  والســـالم  التعايـــش  ثقافـــة 
بيـــن كافة الشـــعوب والحضارات، من 
خـــالل المبادرات الرائدة لجاللته على 

الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.
وأشـــار إلى أنَّ إنجازات ورؤية جاللة 
الملك المفدى رعاه هللا، ودعم جاللته 
مبادرات الســـالم واألمن واالســـتقرار 
في المنطقة بات محل إشادة وتقدير 
وجـــل  عـــز  المولـــى  ســـائاًل  دولييـــن، 
أن يحفـــظ جاللتـــه ويرعـــاه ويوفقـــه 
الخيـــر واالزدهـــار  لمواصلـــة مســـيرة 

لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

رفع األمين العام للمجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة أسمى آيات 
التهاني إلـــى عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفة؛  بمناســـبة منح جاللته 
وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد 
أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليات 
دونالـــد  األميركيـــة  المتحـــدة 

ترامب.

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن منـــح جاللـــة الملك 
هذا الوســـام الرفيع تقدير لجهود 
عالقـــات  توطيـــد  فـــي  جاللتـــه 
الوثيقـــة  والشـــراكة  الصداقـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، كما يعكس 
دور جاللته البارز في دفع مسيرة 
البلديـــن  بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون 

الصديقين في شتى المجاالت.

وأشار الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفـــة أن هـــذا الوســـام يمثل 
اعترافـــا عالميا رفيعا باســـهامات 
جاللـــة الملـــك فـــي تعزيـــز األمـــن 
واالســـتقرار فـــي المنطقة والعالم 
وفـــق رؤية جاللتـــه الحكيمة في 
نشـــر قيـــم الســـالم فـــي المنطقـــة 
وترســـيخ جهود مملكـــة البحرين 
فـــي تحقيـــق االمـــن واالســـتقرار 
والســـالم والتعايـــش فـــي العالـــم 

أجمع.

رفـــع وزير اإلعـــالم علي الرميحي أســـمى 
آيات التهاني  والتبريكات إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة؛ بمناســـبة منـــح جاللته وســـام 
االســـتحقاق بدرجـــة قائـــد أعلى مـــن  قبل 
رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد 
ترامـــب تقديـــًرا  لدور جاللته في ترســـيخ 
السالم والتســـامح، ومبادراته الرائدة في 
دعم األمن واالستقرار  اإلقليمي والعالمي. 

وأعـــرب الوزيـــر عن فخـــره وجميـــع أبناء 

باســـتحقاق  صاحـــب  البحرينـــي  الشـــعب 
الجاللة الملك لهذا الوسام رفيع المستوى 
من الرئيـــس األمريكي؛ باعتباره  انعكاًســـا 
واإلســـتراتيجية  التاريخيـــة  للشـــراكة 
الوطيدة والمتناميـــة بين بلدين صديقين 
 وحليفيـــن، وشـــهادة دوليـــة جديـــدة على 
الـــدور القيادي الفاعـــل لجاللته، أيده هللا، 
فـــي دعـــم  الســـالم العـــادل والشـــامل فـــي 
الشـــرق األوســـط، وتعزيز األمن واالزدهار 
قيـــم  والعالـــم،  وإرســـاء  المنطقـــة  فـــي 
التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن جميـــع 

الحضارات والثقافات واألديان. 

وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن  بفضـــل النهـــج 
اإلنســـاني والدبلوماســـي الحكيم لصاحب 
الجاللة الملك، وبدعم من  صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ماضيـــة فـــي تعزيـــز حضورهـــا المشـــرف 
الحضـــاري،  كواحـــة  للتســـامح والتقـــارب 
مســـاندة  فـــي  الفاعـــل  دورهـــا  وتوطيـــد 
الجهـــود اإلقليمية  والدوليـــة في مكافحة 
التطرف واإلرهاب وترسيخ األمن والسلم 
اإلقليمـــي والعالمي، وتعزيـــز  التفاهم بين 
الحضارات والثقافات، وخدمة اإلنسانية. 

المنامة - بنا

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفع الممثل الشخصي لجاللة الملك 
رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
البـــالد صاحـــب  مقـــام عاهـــل  إلـــى 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته وسام 
االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى، من 
رئيس الواليات المتحدة األميركية 
الصديقـــة دونالـــد ترامـــب؛ تقديـــرا 
للدور البارز الذي يضطلع به جاللته 
اإلقليمـــي  االســـتقرار  دعـــم  فـــي 

والعالمي.
وأعرب سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفة عن فخـــره واعتزاز بمنح 
عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
الوالـــد حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
هـــذا الوســـام، الـــذي يؤكـــد التقديـــر 
الكبير الـــذي يحظى به جاللته على 
المستوى العالمي، والرؤى الحكيمة 
والسديدة لجاللته في دعم وتعزيز 
الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة 

وبين دول وشعوب العالم.
جاللتـــه  نيـــل  إن  ســـموه  وقـــال 
للوســـام الرفيـــع يعتبر تأكيـــدا كبيرا 
علـــى الجهـــود التـــي يبذلهـــا جاللته 
لترســـيخ العالقـــات التاريخيـــة بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية في المجاالت كافة، داعيا 
ســـموه المولـــى عز وجـــل أن يحفظ 
جاللـــة الملك ويســـبغ عليـــه موفور 
الصحـــة والســـعادة وأن يديمـــه عزا 
وذخـــرا لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها 

الكريم.

رفـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة 
منح جاللته وســـام االســـتحقاق بدرجة 
قائد أعلى من رئيس الواليات المتحدة 
تقديـــًرا  ترامـــب،  دونالـــد  األميركيـــة 
للجهـــود الملموســـة التـــي يبذلها جاللته 
منذ عقـــود لتعزيز العالقـــات التاريخية 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  والشـــراكة 

والشعبين الصديقين.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب أن نيل جاللة 
الملـــك هـــذا الوســـام الرفيع يعـــد مصدر 
فخـــر واعتزاز لمملكة البحريـــن وأبنائها 
المخلصيـــن، ويعكـــس متانـــة العالقـــات 
مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة  التاريخيـــة 
البحريـــن والواليات المتحدة األميركية 
إلى جانب المكانـــة العالية التي يحظى 

بها جاللته على المستوى العالمي. 
وأشـــار إلـــى أن إنجازات ورؤيـــة جاللة 
الملـــك فـــي دعم جاللتـــه لعمليات نشـــر 
الســـالم وبســـط األمـــن واالســـتقرار في 
المنطقـــة باتـــت محـــل إشـــادة وتقديـــر 
دولييـــن، ســـائاًل المولـــى عـــز وجـــل أن 
يحفظ جاللته ويرعاه ويوفقه لمواصلة 
مسيرة الخير واالزدهار لمملكة البحرين 

وشعبها الكريم.

البحرينـــي  المجلـــس  رئيـــس  رفـــع 
لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان 
بـــن محمـــد آل خليفة، أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة 
منـــح جاللتـــه، وســـام االســـتحقاق 
برتبـــة قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل رئيس 
الواليات المتحدة األميركية دونالد 

ترامب.
وثمن ســـموه عالًيا الجهود المتميزة 
بالعالقـــات  للدفـــع  الملـــك،  لجاللـــة 

الوطيـــدة  األمريكيـــة  البحرينيـــة 
نحو آفـــاق أرحب، بما يعزز عالقات 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  التعـــاون 
والشـــعبين الصديقين، والذي يؤكد 
حـــرص جاللته على ترســـيخ مكانة 
مملكة البحرين كحليف إستراتيجي 
للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، بما 
يســـهم في تعزيز االســـتقرار ونشـــر 
الســـالم العالمـــي، داعيا ســـموه هللا 
عـــز وجل أن يحفـــظ جاللته ويمده 
بموفـــور الصحـــة والعافيـــة ويديمه 

عزا وذخرا للبحرين وشعبها.

رفع نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة 
عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أســـمى آيـــات التهانـــي إلى عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته وســـام 
االســـتحقاق برتبـــة قائد أعلـــى من قبل 
فخامـــة الرئيـــس دونالد ترامـــب رئيس 

الواليات المتحدة األمريكية.
وقـــال ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد 
آل خليفـــة: “إن منـــح صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك هـــذا الوســـام الرفيع جـــاء ليؤكد 
الجهـــود الواضحة التي قـــام بها جاللته 
مـــن أجـــل االرتقـــاء وتوطيـــد العالقـــة 
والشـــراكة الوثيقـــة بيـــن البلديـــن فـــي 
جوانـــب بســـط األمـــن واالســـتقرار فـــي 
المنطقـــة ودعم الجهود المشـــتركة بين 
البلديـــن الصديقين لزيـــادة التعاون في 
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والدفاعية 
واالقتصادية وغيرهـــا، عالوة على دور 
جاللتـــه البارز في دفع مســـيرة التعاون 
الثنائـــي مـــع البلـــد الصديـــق إلـــى آفـــاق 

أرحب وأشمل”.
وأضاف سموه “أن منح حضرة صاحب 

الجاللـــة الملك هـــذا الوســـام الرفيع من 
قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية 
جـــاء ليؤكد بكل وضوح الـــدور العالمي 
والبارز لجاللة الملك في ترســـيخ مكانة 
مملكـــة البحريـــن كحليف إســـتراتيجي 
مع الواليات المتحدة األمريكية، عالوة 
على بناء العالقات البحرينية األمريكية 
وتعزيزهـــا منذ عقود علـــى مبادئ الثقة 
واالحترام المتبادل والحرص المشـــترك 
على تحقيـــق أهداف ومصالـــح البلدين 

الصديقين في مختلف المجاالت”.
ـــن ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد  وبيَّ
آل خليفـــة “إن مملكـــة البحريـــن ووفـــق 
رؤيـــة حكيمـــة من قبل حضـــرة صاحب 
فـــي  ماضيـــة  المفـــدى  الملـــك  الجاللـــة 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  تعزيـــز 
األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
الصديقـــة على مختلف األصعدة خاصة 
العســـكرية والدفاعيـــة  المجـــاالت  فـــي 
والتنســـيق األمني المشـــترك بما يســـهم 
فـــي ترســـيخ ركائـــز األمـــن واالســـتقرار 

والسالم في المنطقة”.

سمو الشيخ عبداهلل بن حمد: دور بارز 
لجاللة الملك في دعم االستقرار العالمي

وزير المالية: جهود ملموسة منذ عقود

سلمان بن محمد: المملكة حليف إستراتيجي لواشنطن

فيصل بن راشد: دفع مسيرة التعاون الثنائي

سمو الشيخ ناصر بن حمد: ترسيخ نهج جاللة الملك في التقارب
ــب ــع أمــيــركــا إلـــى آفـــاق أرح ــاون الــثــنــائــي م ــع ــت دفـــع مــســيــرة ال

رفـــع ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
أســـمى آيـــات التهانـــي إلـــى عاهـــل 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بمناسبة منح 
جاللتـــه وســـام االســـتحقاق برتبـــة 
قائد أعلى من قبل رئيس الواليات 
المتحدة األميركية دونالد ترامب. 
وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة “إن منح صاحب الجاللة 
الملـــك هـــذا الوســـام الرفيـــع جـــاء 
التـــي  الواضحـــة  الجهـــود  ليؤكـــد 
قـــام بهـــا جاللته من أجـــل االرتقاء 
وتوطيد العالقة والشراكة الوثيقة 
بين البلدين الصديقين في جوانب 
فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  بســـط 
المنطقـــة ودعم الجهود المشـــتركة 

لزيـــادة  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 
المجـــاالت  فـــي مختلـــف  التعـــاون 
األمنيـــة والدفاعيـــة واالقتصاديـــة 
وغيرهـــا، عـــالوة علـــى دور جاللته 
البـــارز فـــي دفـــع مســـيرة التعـــاون 
الثنائـــي مع البلد الصديق إلى آفاق 

أرحب وأشمل”.
وأضـــاف ســـموه “إن منـــح جاللتـــه 
هذا الوســـام الرفيع من قبل ترامب 
جـــاء ليؤكـــد بـــكل وضـــوح الـــدور 
العالمـــي والبـــارز لجاللـــة الملك في 
البحريـــن  مملكـــة  مكانـــة  ترســـيخ 
كحليف اســـتراتيجي مـــع الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة عـــالوة علـــى 
بناء العالقات البحرينية األميركية 
وتعزيزهـــا منـــذ عقود علـــى مبادئ 
الثقة واالحترام المتبادل والحرص 
أهـــداف  تحقيـــق  علـــى  المشـــترك 

ومصالـــح البلديـــن الصديقيـــن في 
مختلف المجاالت.

وتابـــع ســـموه “إن مملكـــة البحرين 
بقيـــادة جاللـــة الملـــك ماضيـــة في 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  التعـــاون 
الصديقـــة  والـــدول  األميركيـــة 
والشـــقيقة من أجل تدعيم الجهود 

واألمـــن  الســـلم  إلحـــالل  الدوليـــة 
جاللتـــه  نهـــج  وتأكيـــد  الدولييـــن، 
التســـامح  فـــي  والثابـــت  الراســـخ 
والتقارب، وإرساء السالم العالمي، 
األمـــر الـــذي يســـاهم في اســـتقرار 

المنطقة والعالم”.
وبين ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
البحريـــن  مملكـــة  “أن  خليفـــة  آل 
قبـــل  مـــن  حكيمـــة  رؤيـــة  ووفـــق 
صاحب الجاللـــة الملك ماضية في 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية 
الصديقـــة علـــى مختلـــف األصعدة 
خاصـــة فـــي المجـــاالت العســـكرية 
األمنـــي  والتنســـيق  والدفاعيـــة 
المشـــترك بمـــا يســـهم في ترســـيخ 
ركائـــز األمن واالســـتقرار والســـالم 

في المنطقة”.

المنامة بنا

المنامة بنا

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

المنامة - بنا
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

الشيخ محمد بن عبدالله

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

علي الرميحي

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

الشيخ سلمان بن خليفة
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المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة 
من ســـمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد 
آل خليفـــة بمناســـبة منـــح جاللتـــه وســـام 
االســـتحقاق بدرجـــة قائد أعلـــى من رئيس 
الصديقـــة  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 

دونالد ترامب.
وفي برقيته، رفع ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 

سلمان بن حمد آل خليفة إلى مقام جاللة الملك السامي خالص 
التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، التي تعكس التقدير الكبير 
للدور البارز لجاللة الملك، وإســـهاماته عبر عقود من الزمن في 
تعزيـــز الشـــراكة االســـتراتيجية التاريخيـــة التي تجمـــع مملكة 
البحريـــن والواليـــات المتحـــدة األميركية الصديقة ومســـاعيه 

النبيلة في دعم االستقرار اإلقليمي والعالمي.
الرفيعـــة  المكانـــة  يؤكـــد  التكريـــم  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 

والتقديـــر الكبيـــر لجاللـــة الملك لـــدى الرئيس 
األميركـــي، ويعكس ما وصلـــت إليه العالقات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجية 
والواليـــات المتحدة األميركية في ظل الرؤى 
والتوجيهات الســـديدة لجاللة الملك وحرصه 
الدائـــم علـــى تطويرها بمـــا يحقـــق التطلعات 
مملكـــة  موقـــع  وأن  المشـــتركة،  والمصالـــح 
البحرين قد تعزز في عهد جاللته الزاهر على 
المســـتوى اإلقليمـــي والدولي مـــن خالل إســـهامها في تحقيق 
وإرساء دعائم األمن واالستقرار الدوليين، عبر ما يوليه جاللة 
الملك من حرص على نشـــر قيم الســـالم والتســـامح واستمرار 
المســـاعي الخّيرة مـــن أجل تحقيق كل ما فيـــه الخير للمنطقة 
والعالـــم، داعيـــًا هللا العلـــي القديـــر أن يمـــن على جاللـــة الملك 
بموفـــور الصحة والعافيـــة وطول العمر وأن يحقـــق رؤاه التي 

فيها الخير والسالم للعالم أجمع.

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة برقيـــة تهنئة 
مـــن ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، رفع فيها خالـــص التهاني 
والتبريكات إلى مقام جاللة الملك السامي 
بمناســـبة منـــح جاللته وســـام االســـتحقاق 
بدرجـــة قائـــد أعلـــى مـــن رئيـــس الواليـــات 
المتحدة األميركية الصديقة دونالد ترامب، 

والـــذي يأتـــي تقديًرا إلســـهامات جاللة الملك 
عبـــر عقوٍد مـــن الزمن في تعزيز عالقات الصداقة والشـــراكة 
التاريخية بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية 
وجهـــوده الكبيـــرة فـــي دعـــم االســـتقرار اإلقليمـــي والعالمي، 

ويعكـــس متانـــة العالقـــات االســـتراتيجية 
الثنائية التـــي تجمع البلدين الصديقين في 

ظل عهد جاللة الملك الزاهر.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن هـــذا التكريـــم يؤكد 
المكانـــة الرفيعـــة التـــي يحظـــى بهـــا جاللة 
الملك عند الرئيس األميركي ويغمرنا بمزيد 
مـــن االعتزاز بـــرؤى جاللة الملـــك الحكيمة 
ومساعيه النبيلة التي طالما رسخت مبادئ 
التســـامح والتعـــاون واالحتـــرام، وعززت من 
األمن والســـلم الدولييـــن على مختلف الصعد، ســـائاًل المولى 
عز وجل أن يديم على جاللة الملك موفور الصحة والسعادة 

وطول العمر.

سمو الشيخ عيسى بن سلمان: موقع البحرين تعزز في عهد جاللة الملك

سمو الشيخ محمد بن سلمان: جاللة الملك رسخ مبادئ التسامح

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئة من 
محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفة بن 
علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة؛ بمناســـبة منح 
جاللة الملك وســـام االستحقاق بدرجة قائد 
أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة الصديقـــة دونالد ترامـــب؛ تقديرًا 
للجهـــود الملموســـة التي يبذلهـــا جاللته منذ 

عقـــود لتعزيز العالقـــات التاريخية والشـــراكة 
الوطيـــدة بيـــن البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن. ورفـــع ســـمو 

محافـــظ الجنوبيـــة فـــي البرقيـــة باألصالـــة 
عـــن نفســـه ونيابـــة عـــن أهالـــي المحافظـــة 
الجنوبية، أصدق آيات التهاني والتبريكات 
بهذه المناســـبة، مشـــيًدا بالدعم الالمحدود 
من لدن جاللة الملك من خالل دفع مسيرة 
التعاون الثنائي وتعزيز المصالح المشتركة، 
ومؤكـــدا التزام ســـموه على الـــدوام بتنفيذ 
توجيهـــات جاللة الملك لما فيه خير ورفعة 
وعـــزة ورخـــاء هـــذا البلـــد المعطاء، ســـائال 
المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ جاللـــة الملك 

ويسدد على طريق الخير خطاه.

سمو محافظ الجنوبية: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الملكية

بمزيد من الفخر وباعتزاز وتقدير بالغين
نتشرف بأن نرفع

أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه
عاهل البالد المفدى

على منح جاللة الملك وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى 
من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األميركية

وذلك للجهود الكبيرة والخطوات الشجاعة لجاللة العاهل أيده الله في صياغة السالم وتعزيز األمن واالستقرار العالمي 
ودور جاللته المحوري في رسم عالقة وطيدة وتعاون وثيق بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية والتي غدت 

نموذجا للعالقات الدولية القائمة على االحترام المتبادل.

المنامة - بنا

المنامة -بنا

رفـــع رئيس الهيئة العليا لنادي راشـــد للفروســـية 
وســـباق الخيل ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن عيســـى 
آل خليفـــة، أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة منـــح جاللتـــه 
وســـام االســـتحقاق بدرجة قائد أعلى من رئيس 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة دونالد 
ترامـــب؛ تقديـــرا للجهود الملموســـة التـــي يبذلها 

جاللتـــه منـــذ عقـــود لتعزيـــز العالقـــات التاريخيـــة 
والشراكة الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل خليفـــة أن نيـــل جاللة 
الملـــك هذا الوســـام الرفيـــع يعكس المكانـــة العاليـــة والتقدير الكبير 

الذي يحظى به جاللته على المســـتوى العالمي، 
وكذلك القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لجاللة 
الملـــك في دعـــم جهود وعمليات نشـــر الســـالم 
وبســـط األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة، والتي 
باتـــت محـــل إشـــادة وتقديـــر المجتمـــع الدولي 
لجاللتـــه على جميع المســـتويات. ونوه ســـموه 
بـــأن منـــح جاللـــة الملك الوســـام الرفيع يشـــكل 
مصـــدر فخر واعتـــزاز لمملكة البحريـــن وأبنائها 
المخلصيـــن، ويعكس متانة العالقـــات التاريخية 
المشـــتركة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، سائاًل 
ســـموه المولـــى عـــز وجل أن يحفظ جاللـــة الملك ويوفقـــه لمواصلة 

مسيرة الخير واالزدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

الملـــك  البـــالد صاحـــب الجاللـــة  تلقـــى عاهـــل 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من 
مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان ولـــي العهد 
عيسى الحمادي، رفع فيها أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملك؛ بمناســـبة منح 
جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى من 
رئيس الواليـــات المتحدة األميركيـــة الصديقة 
الملموســـة  للجهـــود  تقديـــرا  ترامـــب؛  دونالـــد 

التي يبذلهـــا جاللته منذ عقـــود لتعزيز العالقات 
التاريخية والشراكة الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين. 
وأكد مستشـــار شؤون االعالم بديوان ولي العهد أن منح الوسام 
الرفيـــع يعكس الدور الكبيـــر والتقدير العالـــي لجاللته في تعزيز 
عالقات مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية التاريخية 

وما وصلت إليه هذه العالقات من مستويات 
مســـارات  مـــن  رّســـخت  ومميـــزة  متقدمـــة 
التعاون االســـتراتيجي المشترك بين البلدين 
الصديقيـــن؛ منوها بـــرؤى وتوجيهات جاللته 
الســـديدة التـــي كان لها األثر البالـــغ في تبوء 
مملكة البحرين للمكانة الرفيعة وجعلها واحًة 
للمحبـــة والخيـــر، ومضرًبا للمثل في الســـعي 
المســـتمر لترســـيخ أســـس األمن واالســـتقرار 
إقليمًيا ودولًيا، ونشـــر قيم التســـامح والسالم 
الـــذي يتطلـــع إليه كل أبنـــاء المنطقة بما يحقق النمـــاء واالزدهار 
للجميع، داعًيا هللا العلي القدير أن يحفظ جاللته للبحرين ولكل 
دول العالم ســـاعًيا في الخير ناشـــًرا للســـالم والتسامح والمحبة 

ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر.

سمو الشيخ خليفة بن علي

سمو الشيخ عيسى بن سلمان

سمو الشيخ محمد بن سلمان

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى

عيسى الحمادي

المنامة - بناالمنامة - بنا

البالد  عــاهــل  تلقى 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة  صــ
ــمــــد بــن  ــــك حــ ــل ــمــ ــ ال
خليفة  آل  عــيــســى 
ــرقــيــة تــهــنــئــة من  ب
رئــــــيــــــس ديــــــــــوان 
رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــن  ــيـ الـــــــــــوزراء األمـ
الـــــــعـــــــام لـــمـــجـــلـــس 

الوزراء حمد المالكي، رفع فيها لجاللة الملك خالص 
وســام  جاللته  منح  بمناسبة  والــتــبــريــكــات  التهاني 
االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل رئيس الواليات 
تقديًرا  ترامب؛  دونالد  الصديقة  األميركية  المتحدة 
الذي يقوم به جاللته في سبيل  المهم والبارز  للدور 
دعم االستقرار والسالم اإلقليمي والعالمي. وأكد أن 
الملك من حرص  التكريم دليل على ما يوليه جاللة 
مملكة  بين  اإلستراتيجية  الــعــالقــات  ترسيخ  على 
الصديقة،  األميركية  المتحدة  والــواليــات  البحرين 
األصــعــدة  على  مميزة  مستويات  إلــى  وصــلــت  الــتــي 
جاللته  على  يديم  أن  وجــل  عز  المولى  سائال  كافة، 

موفور الصحة والسعادة وطول العمر.

أكـــد مستشـــار جاللـــة الملـــك 
الشيخ  الدبلوماسية  للشؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد 
عاهـــل  منـــح  أن  خليفـــة  آل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برتبـــة  االســـتحقاق  وســـام 
قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل رئيس 
الواليات المتحـــدة األميركي 

دونالـــد ترامب هو تقدير رفيع لجهود جاللته المتواصلة في تعزيز 
عالقـــات الصداقة والشـــراكة الوثيقة بين البلديـــن والمضي بجميع 
أوجـــه العمل المشـــترك آلفـــاق أرحب علـــى المســـتويات كافة وبما 
يدعـــم المصالح المشـــتركة للبلدين والشـــعبين الصديقين. وأضاف 
مستشـــار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية أن هذا التكريم المقدر 
والمســـتحق إنمـــا يجســـد المكانة الرفيعـــة لجاللة الملـــك، والتقدير 
البالغ لسياســـاته الحكيمة ونهجه الســـديد وإســـهاماته الجليلة في 
ترســـيخ التفاهم والحـــوار والتقارب بين الدول والشـــعوب، والدور 
الكبيـــر الـــذي يضطلع به جاللته فـــي دعم جهود التقـــدم واالزدهار 
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولـــي وإرســـاء قواعـــد االســـتقرار 
والســـالم فـــي المنطقـــة والعالـــم وبالتعاون مـــع األشـــقاء والحلفاء 

والعمل الجماعي الفاعل في مواجهة مختلف التحديات.

المالكي: التكريم دليل حرص 
جاللة الملك على ترسيخ العالقات

خالد بن أحمـد: جاللة الملك 
يحظى بمكانة رفيعة

الشيخ خالد بن أحمدحمد المالكي

سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى: الوسام مصدر فخر للبحرين

الحمادي: الوسام الرفيع يعكس التقدير العالي لجاللة الملك



استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، البطل 
البحرينــي العالمــي فــي رياضــة كمــال األجســام ســامي الحــداد، والذي 
أفرجت عنه الســلطات القطرية، بعدما كانت قد ألقت القبض عليه في 

عرض البحر بتاريخ 8 يناير الجاري أثناء قيامه برحلة صيد بحري.

وفـــي بدايـــة اللقـــاء، هنـــأ الوزيـــر، 
عنـــه،  باإلفـــراج  الحـــداد  ســـامي 
مثمنـــا عاليـــا االهتمـــام والمتابعة 
البـــاد  لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة 
حمـــد  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ألوضـــاع 
البحـــارة البحرينييـــن الذين كانوا 
لحيـــن  قطـــر  فـــي  محتجزيـــن 
أرض  إلـــى  ســـالمين  عودتهـــم 
الوطن، ومشيدا بجهود الحكومة 
برئاســـة ولي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة 
لإلسراع باإلفراج عنهم وعودتهم 

إلى مملكة البحرين.
وأكد وزير الداخلية حرص مملكة 
أبنائهـــا،  رعايـــة  علـــى  البحريـــن 
انطاقا من أن سامة المواطنين 
وضمـــان حقوقهم أولوية قصوى، 
معربـــا عـــن اعتـــزازه بـــدور البطل 
ســـامي  العالمـــي  البحرينـــي 
الحـــداد والرياضييـــن البحرينيين 
المتميزين في رفع اســـم البحرين 
عاليا، وتسجيلهم إنجازات تضاف 
إلى ســـجل البحرين المشرف في 

المحافل اإلقليمية والدولية.
من جهتـــه، عبر البطـــل البحريني 
العالمي سامي الحداد عن خالص 
الشـــكر واالمتنان لحضرة صاحب 

الجالـــة الملـــك  وصاحب الســـمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
وبقيـــة  بـــه  لمـــا حظـــي  الـــوزراء، 

مـــن  عنهـــم  المفـــرج  المواطنيـــن 
اهتمـــام ورعايـــة، ممـــا كان له بالغ 
األثر في اإلفراج عنهم، مثمنا في 

الوقت ذاته جهود وزارة الداخلية 
الداخليـــة  وزيـــر  رأســـها  وعلـــى 
واتخاذهـــا كافة اإلجـــراءات التي 

للوطـــن  عودتهـــم  فـــي  أســـهمت 
رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر  ســـالمين. 

االتحاد الرياضي لألمن العام.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخليــة: سالمــة المواطنيــن أولويــة قصــوى
ــل تـــقـــديـــر ــ ــح ــ ــك بــــــأوضــــــاع الـــــبـــــحـــــارة م ــ ــل ــ ــم ــ ــة ال ــ ــالـ ــ اهــــتــــمــــام جـ
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وزير الداخلية مستقبال سامي الحداد

أشــاد صيادون وبحارة بحرينيون بكل الخطوات الســامية والجليلة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، ولولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
وللحكومــة ولوزيــر الداخلية الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، والتوجيهات الســامية التــي تكللت باإلفراج 

عن عدد من البحارة والصيادين المسجونين بالسجون القطرية.

للعمـــل  الجهـــود  بـــكل  ونوهـــوا 
علـــى تعويضهـــم عمـــا أصابهـــم 
بســـبب  وأضـــرار  خســـائر  مـــن 
مـــن  واإلســـاءات  االنتهـــاكات 
القطريـــة،  البحريـــة  الدوريـــات 
واالهتمـــام المتواصل بمختلف 
الصياديـــن  وقضايـــا  ملفـــات 
الشـــائكة، مؤكدين أن الحديث 
عـــن االنتهـــاكات القطريـــة مـــن 
قبـــل دوريـــات أمـــن الســـواحل 
والحـــدود القطريـــة هـــو تاريخ 
طويـــل ومتكـــرر، فاعتداءاتهـــا 
الصياديـــن  علـــى  متكـــررة 
البحرينييـــن، وتتمثـــل بالعديـــد 
مـــن الممارســـات منها ســـحبهم 
وســـفنهم مـــن البحر وحبســـهم 
لمـــدد طويلـــة وفـــرض غرامات 
ماليـــة كبيـــرة عليهـــم، وتوقيف 
قواربهـــم، ومصـــادرة معداتهـــم 
وقطـــع مصـــدر رزقهـــم الوحيد. 

وهنـــاك ســـفن وقـــوارب مضـــى 
علـــى توقيفهـــا ســـنوات طويلة 
ولـــم يتســـلمها أصحابهـــا، ومـــن 
يتســـلم قاربه في أكثر األحيان 

يكون تالفا وغير صالح للعمل.

عمليات “قرصنة”

قالـــي  جمعيـــة  رئيـــس  قـــال 
الدخيـــل  محمـــد  للصياديـــن 
واالســـاءات  االنتهـــاكات  “إن 
القطريـــة تعتبر عمليات قرصنة 
جديدة، لم نتعود عليها ســـابقا، 
فقـــد كان الصياديـــن والبحـــارة 
للصيـــد  يذهبـــون  البحرينييـــن 
بأمـــان ويرجعـــون بأمـــان، وفي 
الحقيقـــة نحن نصيد في عمقنا 
البحري، ولكن ما نتعرض له من 
ممارســـات غيـــر إنســـانية، أدى 
إلـــى وجـــود العديـــد منـــا داخل 
الســـجون القطرية فـــي أوضاع 

مأساوية، ال يقبلها أحد”.
وأكـــد الدخيل “نحن نرفض كل 
هـــذه الممارســـات التـــي يواجه 
فيهـــا البحـــارة والصيـــادون في 
أرض هـــي أرضنا ومصدر رزقنا 
الخليـــج  فـــكل  عوائلنـــا،  ورزق 
يعرفون أن الهيرات هي منطقة 
بحرينية، ونتمنـــى أن ترجع لنا 
كل أراضينـــا ومياهنـــا البحرية، 
هـــذه  تتوقـــف  أن  ونتمنـــى 
انتهـــاك  يتـــم  وأال  الممارســـات 
حقـــوق الصياديـــن البحرينيين 
واعتقالهـــم  وماحقتهـــم 
وإهانتهم وقطـــع أرزاقهم، وأن 
تكـــون قمة العا لـــدول مجلس 
التعاون الشـــقيقة هـــي الطريق 
لاتحـــاد  الجديـــد  والفجـــر 
والتعاون في كل شـــيء يصب 
الخليـــج  أبنـــاء  مصلحـــة  فـــي 
الغاليـــة، وأن تكـــون  وأوطاننـــا 

ميـــاه الخليج العربـــي مفتوحة 
أمام كل الصيادين من كل دول 

المجلس”.
ومضـــى الدخيل يقـــول “ونحن 
المســـؤولين  ندعـــو  بالجمعيـــة 
للحفاظ على المـــوارد البحرية، 
األمـــن  منطقـــة  تشـــكل  التـــي 
ولألســـر  للبحريـــن  الغذائـــي 
البحرينيـــة التـــي تعتمـــد عليها 
أعبـــاء  لتغطيـــة  مالـــي  كمـــورد 
الحيـــاة  ومصاريـــف  المعيشـــة 
اليومية، فـــي مهنة ورثناها من 
آبائنـــا وأجدادنا، وتمثـــل تراثنا 

وأصالتنا”.

تجاوز لـ “قمة العال”

النوخـــذة  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
أن  إلـــى  بوعلـــي  علـــي  محمـــد 
الســـلطات القطريـــة ومن خال 
دورياتها البحرية، تمنع البحارة 
اليومـــي  قوتهـــم  كســـب  مـــن 
وقوت عائاتهـــم، مؤكدا أنها ال 
تكتفـــي بهـــذا بل إنهـــا تعتقلهم، 
أن  مؤكـــدا  ســـفنهم،  وتســـحب 
هذا ال يصب في ما أشارت إليه 
قـــرارات قمة العـــا، التي أكدت 

إعـــادة العاقـــات، الفتـــا إلى أن 
الدبلوماســـية البحرينيـــة نالـــت 
كل االحتـــرام من كل العالم في 

تعاملها مع هذا الملف.

قطع لألرزاق

وســـرد بو علـــي قصته بمـــرارة، 
قـــارب  ومالـــك  نوخـــذة  وهـــو 
واضطر إلى التوقف عن النزول 
للبحـــر منـــذ العـــام 2008 ولحد 
اآلن، مبينـــا أنـــه عانـــى األمرين 
في انقطاع رزقه، بعد أن قامت 
بمصـــادرة  البحريـــة  الدوريـــات 
العامليـــن  وســـجن  “الطـــراد“، 
الجنســـية  مـــن  وهـــم  عليـــه، 
إلـــى  وتســـفيرهم  اآلســـيوية 
بادهـــم بعد ســـجنهم، ويضيف 
لـــم  األوضـــاع  هـــذه  “وبســـبب 
أســـتطع تجديد ســـجل طرادي 
منـــذ ســـنتين، وقصـــدت البنوك 
ألخذ قروض لتسديد مصاريف 
عيالـــي  وجامعـــات  عائلتـــي 
ســـيارتي،  أقســـاط  وتســـديد 
القـــروض؛  فوائـــد  لتتضاعـــف 
لعـــدم تمكنـــي مـــن الســـداد في 
والمطلـــوب،  المحـــدد  الوقـــت 

حتـــى أصبحـــت بائع ســـنك في 
بسطة صغيرة ليست لي، وبعد 
أن كنـــت نوخذة وأمتلك طرادا 
وفريقا من العمال والصيادين”.

ضـــرورة  إلـــى  بوعلـــي  ودعـــا 
الحفـــاظ علـــى حقـــوق وأرزاق 
المحترفيـــن  الصياديـــن 
االنتهـــاكات  مـــن  المتضرريـــن 
يجـــب  أنـــه  مردفـــا  القطريـــة، 
أصواتهـــم  إلـــى  االســـتماع 
والتعـــاون معهـــم فـــي الحفـــاظ 
علـــى مصدر رزقهم، مع ضرورة 
فالصيـــادون  دعـــم،  وجـــود 
محرومـــون حتـــى مـــن عـــاوة 
الغاء ودعم “تمكين”، وبعضهم 
قاســـية؛  ظـــروف  مـــن  يعانـــي 
النـــزول  عـــن  توقفهـــم  بســـبب 
للبحـــر الـــذي هو مصـــدر رزقهم 
ورزق عوائلهم األول، معبرا عن 
جل شـــكر الصياديـــن والبحارة 
للقـــاء مع وزيـــر الداخلية، الذي 
قابلهـــم بقلـــب مفتـــوح وناقش 
معهم العديد من المشاكل التي 
يعانونهـــا ووعدهم بعمل كل ما 

بوسعه إليجاد حلول لها.

زمــــائــــنــــا عـــــــن  اإلفـــــــــــــــراج  فـــــــي  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ دور  نــــــقــــــدر 

بحارة لـ “^”: االنتهاكات القطرية عمليات “قرصنة”

محرر الشؤون المحلية

520 مبـــادرة لتطويـــر عمـــل “الخارجيـــة”
رنـــا بنـــت عيســـى: ســـيجري تقييمهـــا بحياديـــة الختيـــار الفائزيـــن

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  أمـــس،  الزيانـــي 
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  للـــوزارة، 
بدراســـة  المعنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
رنـــا  الشـــيخة  المبـــادرات  وتقييـــم 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 

وأعضاء اللجنة.
وفـــي بداية اللقاء، قدمت الشـــيخة 
آل  دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
خليفـــة تقريـــًرا حـــول الجهـــود التي 
قامت بها اللجنة لدراســـة وتصنيف 
جميـــع المبـــادرات المقدمـــة من ِقبل 
منتســـبي وإدارات وزارة الخارجية، 
والتـــي بلـــغ عددهـــا اإلجمالـــي نحـــو 
٥٢٠ مبـــادرة، منوهة بالحرص الذي 
أبداه أعضـــاء اللجنـــة لتقييم جميع 
المبـــادرات بـــكل حيادية وشـــفافية 
واختيار المبادرات الفائزة من بينها.

وخال اللقاء، أشاد وزير الخارجية 
بالجهود الطيبة والبناءة التي بذلتها 

رئيســـة وأعضاء اللجنة، وبقدر عاٍل 
من العناية واالهتمام والمســـؤولية، 
منوًها باألفكار النيـــرة والثرية التي 
قدمها منتســـبو وزارة الخارجية من 
دبلوماســـيين وإداريين والحماســـة 
التـــي أبدوها للمشـــاركة فـــي تقديم 
مبـــادرات بناءة مما يـــدل على روح 
المســـؤولية التـــي يتمتعـــون بها من 
أجـــل اإلســـهام فـــي تطويـــر العمـــل 

بوزارة الخارجية.

اللجنـــة  تواصـــل  أن  أهميـــة  وأكـــد 
التـــي  األهـــداف  لتحقيـــق  مهامهـــا 
أوكلت إليها من خال متابعة تنفيذ 
وتفعيـــل المبـــادرات المتميـــزة التي 
يمكـــن أن تســـهم في تطويـــر األداء 
وتحســـين اإلنتاجية، متمنًيا لرئيس 
وأعضـــاء اللجنـــة المعنيـــة بدراســـة 
وتقييـــم المبـــادرات دوام التوفيـــق 

والنجاح.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الشـــيخة رنـــا 

بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة 
وأعضاء اللجنة عن خالص شكرهم 
وتقديرهـــم لوزير الخارجية على ما 
يوليه من اهتمام ومساندة وحرص 
دائم علـــى تطوير العمل ومخرجاته 
واالرتقـــاء بـــأداء موظفي الـــوزارة، 
علـــى مواصلـــة  مؤكديـــن حرصهـــم 
هذا الجهد؛ من أجل تحقيق أهداف 
وزارة الخارجية والغايات المنشودة 

من هذا المشروع اإلداري الطموح.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
مســـاعد قائد القـــوات البحرية 
اإلقليـــم  لشـــؤون  المشـــتركة 
الشـــيخ  بحـــري  ركـــن  العقيـــد 

مبارك علي الصباح.
ورحـــب الوزيـــر بالعقيـــد ركـــن 
علـــي  مبـــارك  الشـــيخ  بحـــري 
الصباح، منوها إلى دور القوات 

لشـــؤون  المشـــتركة  البحريـــة 
األمـــن  تعزيـــز  فـــي  اإلقليـــم 

اإلقليمي والسامة البحرية.
وتـــم أثناء اللقـــاء، بحث أوجه 
التعـــاون والتنســـيق فـــي عـــدد 
علـــى  والعمـــل  المجـــاالت  مـــن 
تعزيزهـــا، إضافة إلـــى عدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

تنسيق التعاون بين “الداخلية” 
و “القوات البحرية المشتركة”



رصــد 729 مخــالفــة... وغلــق 23 محــال خــالل 4 أيـــام
االحـــتـــرازات تــطــبــيــق  مـــن  لــلــتــحــقــق  ــي  ــاه ــق ــم وال ــم  ــاع ــط ــم وال لــلــمــنــشــآت  ــارة  ــ زيـ  12300

صـــرح الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
عبدالعزيـــز األشـــراف بـــأن إدارة التفتيش 
فيـــروس  جائحـــة  بـــدء  ومنـــذ  بالـــوزارة 
كورونا )كوفيد19-( تعمل بشكل متواصل 
على التحقق من التزام المنشآت التجارية 
باالشـــتراطات  والمقاهـــي  والمطاعـــم 
واإلجـــراءات والتدابيـــر الصحية الصادرة 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  عـــن 
لفيـــروس كورونـــا، والقـــرارات ذات الصلة 
الهادفـــة للحد من انتشـــار فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
ونوه األشـــراف بـــأن إدارة التفتيش ومنذ 
بداية الجائحة نفذت العديد من الحمالت 
مـــع  بالتـــوازي  واإلرشـــادية  التوعويـــة 
الزيـــارات الرقابيـــة وفي كافـــة محافظات 

مملكـــة البحرين؛ للتأكد من ســـريان العمل 
بالقـــرارات المشـــار إليها، حيـــث قامت من 
خـــالل طاقـــم مأمـــوري الضبـــط القضائي 
محـــال   12300 مـــن  أكثـــر  بزيـــارة  لديهـــا 
تجاريا، منها على سبيل المثال 871 زيارة 
للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ 
البيـــع للتأكـــد مـــن عـــدم التالعب بأســـعار 
المعقمات والكمامات، ونتج عن ذلك غلق 
بعـــض الصيدليـــات والمحـــالت المخالفـــة 

غلقا إداريا. 
كمـــا تم التحقـــق من تطبيق قـــرارات غلق 
بعـــض المنشـــآت احترازًيا عبـــر زيارة أكثر 
مـــن 5000 محـــل تجـــاري، فيما تـــم زيارة 
1345 مطعما؛ للتأكد من التزامهم بقرارات 
اقتصـــار خدمات المطاعـــم على التوصيل 
والطلبات الخارجية فقـــط. هذا باإلضافة 

إلى زيارة الســـوق المركزية بشكل يومي؛ 
لالطالع على توافر السلع الضرورية ورفع 
التقارير بشـــأنها للعمل على حل المعوقات 

التي تحول دون تدفق السلع.  
وأضـــاف أنـــه حين تم الســـماح لمحال بيع 
األطعمـــة والمشـــروبات بتقديـــم خدماتها 
 437 اإلدارة  نفـــذت  الخارجيـــة  باألماكـــن 
زيـــارة في هـــذا الشـــأن؛ للتأكد مـــن التزام 
تلك المحال باالشـــتراطات المطلوبة منها، 
كمـــا كان إلدارة التفتيش دورا بارزا عندما 
صـــدر قـــرار اســـتئناف محـــالت الحالقـــة 
حيـــث  التجاريـــة،  ألنشـــطتها  والتجميـــل 
تـــم زيـــارة 3275 صالونا رجاليا ونســـائيا، 
وهنـــاك العديد من الزيـــارات األخرى التي 
تمـــت وترمـــي جميعهـــا لنشـــر التوعويـــة 
الالزمـــة بخصـــوص تطبيق االشـــتراطات 

واإلجـــراءات والتدابيـــر الصحيـــة. وبّيـــن 
التفتيـــش حضـــور  إلدارة  بـــأن  األشـــراف 
فاعـــل أثنـــاء عطلة رأس الســـنة الميالدية 
تواجـــد  كثفـــت  حيـــث   ،2021 الجديـــدة 
فـــي  لديهـــا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري 

 293 المملكـــة، والذيـــن زاروا  محافظـــات 
محـــال تجاريـــا نتـــج عنهـــا غلـــق 23 محال 
تجاريـــا خالل 4 أيـــام لمخالفتهم للقرارات 

واإلجراءات االحترازية.
وبين األشـــراف بأنه ومن خـــالل الزيارات 

الميدانيـــة المختلفـــة التـــي تمـــت، فقد تم 
رصـــد 792 مخالفـــة وجـــرى فيهـــا اتخـــاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بشـــأنها منها 
اإلجـــراءات اإلداريـــة والتحويـــل للنيابـــة 

العامة وصوال إلى الغلق اإلداري.
كمـــا أكـــد األشـــراف أن الـــدور اإلرشـــادي 
ال ينفـــك عـــن الـــدور الرقابـــي فـــي أعمـــال 
إدارة التفتيـــش، وفـــي هذا الشـــأن يجري 
وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال 
التجاريـــة  المجمعـــات  وإدارة  التجاريـــة 
التســـوق  تنظيـــم حركـــة  أســـاليب  حـــول 
خصوصـــا أثنـــاء التخفيضـــات بمـــا يضمن 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  تطبيـــق 
وحثهم علـــى توزيع المنشـــورات الخاصة 
بتحفيـــز المجتمـــع بأخذ التطعيـــم المضاد 

لفيروس كورونا. 

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

حمالت تفتيشية
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حميدان للشركات: أولوية التوظيف للبحرينيين
“ســـنحول تحـــدي إطـــاق البرنامـــج الوطنـــي خـــال الجائحـــة إلـــى نجـــاح”

 أشـــاد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميل حميـــدان بالدعم الالمحدود لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، للمواطنيـــن وحرصـــه 
الدائـــم على تســـخير المـــوارد االقتصادية 
كافـــة لالرتقاء بالمســـتوى المعيشـــي لهم، 
العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  وســـعي 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
تقديـــم  فـــي  جاللتـــه  تطلعـــات  لتحقيـــق 
أفضـــل الخدمات للمواطنين، وفي مقدمة 
ذلـــك توفير بيئة اســـتثمارية جاذبة تخلق 
المزيـــد من فـــرص العمـــل النوعيـــة ألبناء 

الوطن.
توجيهـــات  الســـياق  هـــذا  فـــي  وأثنـــى 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء بإطالق النســـخة الثانية 

مـــن البرنامج الوطنـــي للتوظيـــف، والذي 
يســـتهدف خلق 25 ألـــف وظيفة في العام 
2021 وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية بما 
يجعل البحريني الخيار األفضل للتوظيف 

لدى أصحاب العمل.
وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة، أكـــد 
حميـــدان أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف 
توظيـــف  وتيـــرة  تســـريع  فـــي  يســـهم 
المواطنين فـــي القطاع الخاص، خصوصا 
أنـــه يمنـــح العديـــد مـــن المزايـــا ألصحاب 
العمـــل والمتوظفيـــن، معربا عن اســـتعداد 
الـــوزارة التـــام لتنفيذ النســـخة الثانية من 
البرنامـــج، وذلـــك بالتعـــاون مـــع األطراف 
وزارة  مقدمتهـــا  وفـــي  العالقـــة،  ذات 
الداخليـــة وصندوق العمل “تمكين” وهيئة 
تنظيم ســـوق العمل، منوهـــا بأهمية تعزيز 
الجهود الوطنية المشتركة لجعل المواطن 

البحريني هـــو الخيار األول للتوظيف في 
الشركات والمؤسســـات الخاصة في إطار 
مـــن التنافســـية العادلـــة التـــي تصـــب في 
مصلحـــة المواطـــن البحرينـــي فـــي المقام 
األول، وتطويـــر بيئـــة العمـــل بمـــا يخـــدم 
اســـتقرار ونمـــو ســـوق العمـــل الـــذي يعـــد 
المحور األساســـي والمحرك لوتيرة عجلة 

النمو االقتصادي في مملكة البحرين.

النســـخة  إطـــالق  أن  إلـــى  الوزيـــر  ولفـــت 
الثانيـــة للبرنامج الوطنـــي للتوظيف يأتي 
في ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها 
العالـــم بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيـــد19-(، ومـــا فرضتـــه مـــن تحديات 
علـــى الصعيد االقتصادي مما يحتم اتخاذ 
مبـــادرات خالقـــة لمواجهة هـــذه الظروف 
والتغلب عليهـــا وتحويلها إلى فرص تامة 
للنجـــاح، مؤكـــدا في هـــذا الســـياق حرص 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى االســـتثمار األمثل 
لجميع المـــوارد المتاحة بمـــا يحافظ على 

قوة وتماسك ونمو سوق العمل.
للتوظيـــف  الوطنـــي  البرنامـــج  ويرتكـــز 
في نســـخته الثانيـــة على ثـــالث مبادرات 
أساســـية تتمثل في استئناف كافة برامج 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” والتركيـــز على 

دعم توظيف البحرينيين.

جميل حميدان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

شـــارك وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة رئيس هيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض زايـــد الزياني في اجتماعات الدورة الــــ 113 للمجلس التنفيذي 
لمنظمـــة الســـياحة العالميـــة التابعة لألمـــم المتحدة والمقامـــة في العاصمة 
مدريد. وخالل أعمال االجتماع تم استعراض آخر مستجدات األزمة التي 
يمر بها القطاع الســـياحي على المســـتوى العالمي بســـبب تداعيات تفشـــي 
فايروس كورونا المســـتجد، باإلضافة إلى طرح مجموعة من الموضوعات 
المتعلقة بالســـياحة ومنظمة الســـياحة العالمية وإجراءات المتبعة إلنعاش 
القطـــاع الســـياحي العالمـــي وتخفيف اآلثـــار المترتبة لهذه األزمـــة العالمية 
ورســـم الخطط وأولويات للنهوض بهذا القطاع من جديد، كما جرى خالل 
جلســـات االجتمـــاع التصويت على منصـــب األمين العام لمنظمة الســـياحة 
العالمية، حيث كانت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 

محمد آل خليفة ضمن المترشحين لهذا المنصب.

استعراض تداعيات الجائحة على السياحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

 )STC( اجتمـــع وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمي مـــع الرئيس التنفيذي لشـــركة
البحريـــن لالتصـــاالت نزار بانبيلـــه، وذلك عبر االتصال المرئي، إذ قدم الوزير شـــرًحا 
موجـــًزا عـــن جهود الوزارة فـــي توفير الخدمـــات التعليمية واســـتخدام المنظومات 
اإللكترونيـــة في مجـــال التعليم في مختلف المراحل الدراســـية، خصوًصا في فترة 
الجائحة، واهتمام الوزارة المتزايد بهذه المنظومات وتطويرها وتعزيز اســـتخدامها 
وتوظيفهـــا فـــي الحاضر والمســـتقبل. وعلى صعيـــد متصل، قدم الرئيـــس التنفيذي 
عرًضا عن نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة، والمشاريع التي تنفذها في مملكة 
البحريـــن، وتـــم االتفـــاق على تشـــكيل فريق مشـــترك لتطويـــر التعاون بيـــن الوزارة 

والشركة في المستقبل.

زيادة المنظومات اإللكترونية في التعليم

سمو محافظ الجنوبية: خدمات “ذكية” لمواكبة التطور
ــي” ــم ــرق ــتـــحـــول ال ــار “الـ ــإطـ ــة بـ ــراكـ ــشـ ــواصـــل والـ ــتـ ــز الـ ــزي ــع ت

اســـتقبل محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة، صبـــاح أمس، مديـــر إدارة 
تقنيـــة المعلومات والنظم اإللكترونية بوزارة الداخلية 
أحمـــد بوخـــوة. وخالل اللقـــاء، أكد ســـمو المحافظ أن 
المحافظـــة حريصـــة علـــى مواصلـــة جهودهـــا لتقديـــم 
أفضل الخدمـــات اإللكترونيـــة للمواطنين وذلك ضمن 
التـــي  الخدمـــات  الرقمـــي” وتحويـــل  “التحـــول  إطـــار 
تقدمهـــا المحافظة إلـــى خدمات إلكترونيـــة، كالمكتب 
الذكـــي والمجلـــس االفتراضي وكذلك تنظيم سلســـلة 
من اللقاءات االفتراضية وباقات التواصل اإللكتروني.

كمـــا بحـــث ســـموه إمـــكان تبنـــي المبـــادرات الرقميـــة 
التـــي تهـــدف لالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المميـــزة 
والمعامـــالت التي تقدمها المحافظة، والتي من شـــأنها 
تعزيـــز التواصل والشـــراكة المجتمعية مـــع العديد من 
الجهات الحكومية واألجهزة األمنية بما يلبي تطلعات 

األهالـــي في دفع عجلـــة التقدم والتنميـــة في مختلف 
المجاالت.

مـــن جهته، تقدم مديـــر إدارة تقنية المعلومات والنظم 
اإللكترونيـــة بخالـــص الشـــكر والتقدير لســـمو محافظ 

الجنوبيـــة علـــى حرصـــه الدائـــم فـــي مواصلـــة الجهود 
الراميـــة للتحول الرقمـــي، مؤكدا التعـــاون في المجال 
التقنـــي بمـــا يواكـــب رؤى المحافظـــة المشـــهودة فـــي 

التطور والتواصل اإللكتروني.

المنامة - وزارة الداخلية

آثار سلبية سببهـا التعليـم عـن ُبعـد لألمهـات
أصـــدر مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
األمـــم  وبرنامـــج  )دراســـات(  والطاقـــة  والدوليـــة 
 )UNDP( المتحـــدة اإلنمائـــي في مملكـــة البحرين
تقريـــًرا بعنوان “الصحـــة البدنية والنفســـية ودور 
التطبيـــب عن بعد خالل جائحـــة كوفيد - 19 في 
مملكة البحرين”، يتضمـــن تحلياًل لتأثير الجائحة 
على الحياة المعيشـــية اليوميـــة والصحة البدنية 
والنفســـية، وفائدة اســـتخدام آليات التطبيب عن 
بعـــد “telemedicine” في األزمة وســـبل تطويره 
مســـتقباًل. واعتمـــد التقرير على مقابـــالت معمقة 
مختلفـــة  تخصصـــات  فـــي  األطبـــاء  مـــن  لعينـــة 
ومســـتخدمي التطبيـــب عـــن بعد؛ للوقـــوف على 
التحـــول  وفوائـــد  لفاعليـــة  ورؤاهـــم  تجاربهـــم 
للتطبيب عن بعد كاســـتراتيجية مكملة للحصول 
علـــى خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة الوطنية خالل 
الجائحـــة، وكشـــف أوجه القصـــور والنقـــاط التي 

تحتاج إلى معالجتها لتحســـين وتطوير مســـتوى 
التطبيب عن بعد في المملكة.

بدورهـــا، قالـــت زميلـــة أبحـــاث بمركز “دراســـات” 
والباحثة الرئيسة في فريق إعداد التقرير فاطمة 
السبيعي “توفر نتائجنا فهًما أفضل لآلثار النفسية 
للجائحة على سكان مملكة البحرين، واإلجراءات 
الضروريـــة في هـــذا الســـياق، وتوصيـــات تطوير 

التطبيب عن بعد من أجل المصلحة العامة”.
وبيـــن التقريـــر أن الســـكان فـــي البحريـــن مـــروا 
بتغيرات ملحوظة في الســـلوك ونمط الحياة، بما 
في ذلك عادات الرياضة واألكل والنوم، ما أثر على 
قـــدرة بعض المرضى علـــى العناية الذاتية وإدارة 
مرض الســـكر، إذ لوحظت زيادة زيارات المرضى 
مـــن األعمار 18 إلـــى 45 عاًما إلـــى عيادات مرض 
السكري أثناء المراحل األولى للجائحة، وإن قلت 
عموًمـــا زيارات المرضى إلى المستشـــفيات خوًفا 

من العدوى، واكبه ارتفاع في اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، وفي اإلشـــراف على تعلم 
األطفـــال نظـــًرا للتحـــول إلـــى التعليـــم عـــن بعـــد.  
ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الجائحة 
فـــي الحياة العامة للمجتمع، كانت فئة الراشـــدين 
بالقلـــق  تأثـــًرا  األكثـــر  ســـنة(   36  –  18( الشـــباب 
النفســـي واالكتئاب الناجميـــن عن صعوبة التأقلم 
مـــع األوضـــاع ومواصلـــة العالقـــات االجتماعيـــة 
واألنشـــطة بالنمـــط الذي قيدتـــه الجائحة.  عالوًة 
على ما ســـبق، أضـــاف التعلم عن بعد واإلشـــراف 
على تعليـــم األطفال مســـؤوليات وتحديات على 
عاتـــق األمهات العامالت، ما أدى إلى ظهور بعض 

اآلثار السلبية على الصعيدين الجسدي والنفسي، 
وهو ســـبب إضافـــي للتركيـــز على وضـــع الحلول 
للمحافظة على صحة الناس الجســـدية والنفسية 
بغـــض النظر عـــن الفئـــة العمريـــة.  وأفـــاد التقرير 
أن تحـــول مملكة البحرين إلـــى التطبيب عن بعد 
خـــالل جائحـــة فيروس كورونا المســـتجد ســـاعد 

فـــي الحفـــاظ علـــى ســـالمة المراجعيـــن واألطقم 
الطبية ومنع تعطل الخدمات الطبية الحيوية في 
المستشـــفيات وإيصال الرعايـــة الصحية الالزمة 
لجميع الحـــاالت. وصادفت تجربـــة التطبيب عن 
بعـــد عدة تحديـــات خـــالل الجائحة، على رأســـها 
غيـــاب التأمين الصحي عنـــد بعض مزودي خدمة 
التطبيب عـــن بعد في القطـــاع الخاص، وصعوبة 
المرضـــى  بعـــض  علـــى  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
وأفـــراد الطاقـــم الطبـــي، والقيـــود علـــى وصفـــات 
وأوصـــى  للرقابـــة.  الخاضعـــة  النفســـية  األدويـــة 
التقريـــر بضـــرورة االهتمام بتطويـــر التطبيب عن 
بعـــد وتنميتـــه كصناعـــة مســـتقبلية ذات فوائـــد 
اجتماعية واقتصادية، ووضع المعايير المدروسة 
والفعالة لممارســـة هذا المجال بأحدث األســـاليب 
والتقنيات، وتوظيـــف التطبيقات الرقمية الذكية 
بشـــكل أوســـع في الرعايـــة والخدمـــات الصحية، 
والتفاعل والتعاون المســـتمرين بين كافة أطراف 

قطاع الرعاية الصحية.

الرفاع - دراسات

“دراسات”: عادات األكل 
والرياضة تغيرت لدى 

البحرينيين



أكد عدد من المســؤولين وأعضاء من الســلطة التشريعية أن منح 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسام 
االســتحقاق برتبــة قائــد أعلــى مــن قبــل رئيــس الواليــات المتحدة 
األميركيــة دونالد ترامب، تقدير مســتحق وبجــدارة لجاللة الملك، 
فــي إطــار مــا يضطلــع بــه جاللتــه مــن أدوار عظيمة ســاهمت على 
امتــداد الســنوات الماضيــة فــي ترســيخ مكانــة البحريــن وتعزيــز 
فــي مواقــع  الحليفــة والصديقــة، ويضعهــا  الــدول  مــع  عالقاتهــا 
متقدمــة علــى الخارطة الدولية، ودعم جهود الســالم في المنطقة 

والعالم.

وأشاروا إلى أن البحرين تحت قيادة 
جاللـــة الملك حققت نهضـــة عمرانية 
وتنمويـــة شـــاملة بوأتها مـــن تحقيق 
المكانـــة المتميزة بيـــن دول المنطقة، 
والتي أسهمت بشكل فعال في جعلها 
مقصـــًدا وواحـــة لألمـــن واالســـتقرار 
وجذب العديد من االستثمارات إليها؛ 
بفضـــل مـــا تتمتـــع بـــه من تســـهيالت 
انعكســـت إيجابا على رفع المســـتوى 

االقتصادي للمملكة.
وأضافـــوا أن نهـــج جاللـــة الملك ترك 
بصمـــة واضحة في تعزيز االســـتقرار 
العالمـــي، ومكـــن البحريـــن من رســـم 
مـــع  عالقـــات صداقـــة إســـتراتيجية 
الواليـــات  خصوصـــا  العالـــم،  دول 
تمثـــل  التـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
حليًفـــا اســـتراتيجيا لمملكة البحرين، 
وشريكا دائما في نشر السالم وتعزيز 

السلم الدولي.

رؤية ثاقبة

مـــن جهتهـــا، قالـــت رئيســـة مجلـــس 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل 
يعـــد  المســـتحق  الوســـام  هـــذا  إن 
تأكيدا للدور القيـــادي البارز لصاحب 
الجاللة الملك فـــي دعم قيم ومبادئ 
والتســـامح  والســـالم،  االســـتقرار 
والتعايـــش علـــى المســـتوى اإلقليمي 
والعالمـــي، وتعزيز العالقـــات الثنائية 
مـــع  الوثيـــق  والتعـــاون  الوطيـــدة، 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة عبـــر 
عقـــود مـــن الزمـــن، وترســـيخ موقـــع 
مملكة البحرين كحليف اســـتراتيجي 
إلـــى جانـــب  ثابـــت، وشـــريك يعمـــل 

الواليات المتحدة األميركية.
وأعربـــت زينـــل عـــن فخـــر واعتـــزاز 
الحكيمـــة  للقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
والرؤيـــة الثاقبـــة لجاللـــة الملك، في 
الدبلوماســـية  السياســـة  ترســـيخ 
واالهتمـــام  والحـــرص  الرفيعـــة، 
والتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية، في 
دعـــم كل ما من شـــأنه خير ومصلحة 
واإلســـهامات  والمواطنيـــن،  الوطـــن 
البارزة والمبادرات الحضارية لجاللة 
الملـــك في تعزيـــز األمن واالســـتقرار 

واالزدهار والنماء في المنطقة.

نشر السالم

أمـــا رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
الصالح، فأشـــاد بالـــدور البارز لجاللة 
التعـــاون  مســـيرة  دفـــع  فـــي  الملـــك 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــع  الثنائـــي 
األميركيـــة الصديقة إلى آفاق أرحب 
وأشـــمل، ما عزز المصالح المشـــتركة 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  للبلديـــن 
وأســـهم فـــي ترســـيخ موقـــع مملكـــة 
البحرين كحليف اســـتراتيجي ثابت، 
وشـــريك يعمـــل إلى جانـــب الواليات 
المتحدة األميركيـــة في تعزيز األمن 

واالستقرار في العالم.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أَن 
إنجازات ورؤيـــة جاللة الملك، ودعم 
جاللته لعمليات نشـــر الســـالم وبسط 
المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن 
بـــات محـــل إشـــادة وتقديـــر دوليين، 
مؤكـــًدا أن منـــح جاللـــة الملـــك لهـــذا 
الوســـام الرفيـــع داللـــة علـــى المكانـــة 
العالية والتقديـــر الكبير الذي يحظى 
بهـــا جاللتـــه أيـــده هللا لـــدى الواليات 

المتحدة األميركية.

رجل السالم

المحـــرق  محافـــظ  رفـــع  ذلـــك،  إلـــى 
ســـلمان بـــن هنـــدي برقيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات مـــن أهالـــي المحافظـــة 
بجميـــع مدنهـــا وقراهـــا إلـــى المقـــام 
السامي بمناســـبة منح جاللته وسام 

االستحقاق، مؤكدا دور جاللته البارز 
فـــي دفـــع مســـيرة التعـــاون الثنائـــي 
مـــع البلـــد الصديـــق إلى آفـــاق أرحب 
وأشـــمل، ما عزز المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
مســـاعي  أن  الـــى  المحافـــظ  وأشـــار 
وجهـــود جاللتـــه في تحقيق الســـالم 
الصعيـــد  علـــى  الوطنييـــن  واألمـــن 
تقديـــر  محـــل  والدولـــي  اإلقليمـــي 
أن  مؤكـــدا  أجمـــع،  العالـــم  واهتمـــام 
التاريخ سيســـطر بحـــروف من ذهب 
مواقـــف البحريـــن ومليكهـــا المفـــدى 
في مسيرة السالم والتسامح الديني 
والتآخـــي بيـــن األعـــراق كافـــة، ومـــا 
تحملـــه من مضاميـــن عظيمة وأمثلة 

صادقة لرسائل السالم والمحبة.
أهالـــي  أن  المحـــرق  محافـــظ  وأكـــد 
مدينـــة اآلبـــاء واألجـــداد والمدرســـة 
الوطنيـــة قلدوا جاللته وســـام الحب 
واإلخـــالص والوالء المطلـــق كما قلد 
آبائهـــم وأجدادهـــم ذلك الوســـام منذ 
الكـــرام،  الســـنين آلل خليفـــة  مئـــات 
مطلقيـــن علـــى جاللته رجل الســـالم 

والحكمة الرصينة.

حليف استراتيجي

من جهته، لفت رئيس اللجنة النوعية 
الدائمة لحقوق اإلنسان عضو اللجنة 
الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني 
بمجلس النـــواب عمار البنـــاي إلى أن 
هذا الوســـام تأكيد لدور جاللة الملك 
عمليـــة  إدارة  فـــي  والفعـــال  البـــارز 
الســـالم في المنطقة، وشـــجاعته في 
التصـــدي للتطرف ونبـــض الصراعات 
في سبيل تحقيق االستقرار لشعوب 

المنطقة العربية والعالم أجمع.
تـــرك  الملـــك  جاللـــة  نهـــج  أن  وأكـــد 
بصمـــة واضحة في تعزيز االســـتقرار 
العالمـــي، ومكـــن البحريـــن من رســـم 
عالقـــات أخويـــة وإســـتراتيجية مـــع 
الواليـــات  خصوصـــا  العالـــم،  دول 
تمثـــل  التـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
حليًفـــا اســـتراتيجيا لمملكة البحرين، 
وشريكا دائما في نشر السالم وتعزيز 

السلم الدولي.
وأضـــاف البنـــاي أن صاحـــب الجاللة 
جعـــل مـــن الدبلوماســـية البحرينيـــة 
نموذجا حضاريـــا متميزا في تحقيق 
الشـــعوب،  بيـــن  والتآخـــي  الســـالم 
لتتبـــوأ  اإلنســـان،  لحقـــوق  ومنبـــرا 
البحريـــن بذلـــك مكانـــة مرموقة بين 
األمم؛ بفضل المبادرات واإلســـهامات 
والتـــزام  الملـــك،  لجاللـــة  الجليلـــة 
المملكة بالمواثيق والقوانين الدولية.

مكانة مرموقة

إلـــى ذلك، قالت النائب فاطمة عباس 
القطـــري إن منـــح جاللـــة الملـــك هذا 
الوســـام الرفيـــع الـــذي يمنـــح للقـــادة 
الـــدول  مـــن  والممیزیـــن  البارزیـــن 
الحلیفة للوالیات المتحدة األميركیة، 
كداللـــة واضحة لمـــا يتمتع به جاللته 
مـــن مكانة دوليـــة مرموقـــة، وحكمة 
ورؤية ثاقبة نالت ثقة وإعجاب قادة 

األمم والشعوب.

 تعزيز التعايش

وعبـــر النائـــب أحمد الســـلوم بالقول 
إن تقلـــد جاللـــة الملـــك المفـــدى هذا 
الوسام الرفيع الذي تقدمه الواليات 
المتحدة األميركية للقـــادة البارزين 
بهـــا  يحظـــى  التـــي  المكانـــة  يؤكـــد 
والتقدير المستمر إلسهامات جاللته 
في شـــتى المجاالت ومن بينها نشر 
الســـالم بالمنطقـــة، وتأكيـــد مفهـــوم 
التعايش بين مختلـــف األديان على 
أرض مملكتنـــا الغاليـــة، ومـــا إنشـــاء 
مركز الملك حمـــد للحوار والتعايش 
الســـلمي إال تأكيـــد لهـــذه المســـاعي 

المبذولة.
بيـــن  العالقـــات  تعزيـــز  أن  وأكـــد 
المملكـــة ودول العالم، والذي يتضح 
جلًيـــا مـــن خالل انتشـــار الســـفارات 
والقنصليـــات في هـــذه الدول، يأتي 
علـــى  التســـهيل  أجـــل  مـــن  كذلـــك 
المواطنين الموجودين فيها وتقديم 
والحـــرص  الالزمـــة  التســـهيالت 
علـــى رعايتهـــم وتقديم العـــون لهم، 
باإلضافة الى الســـعي المســـتمر إلى 
تعزيـــز عالقـــات التعـــاون والصداقة 

مع مختلف دول العالم.
قيـــادة  تحـــت  البحريـــن  أن  وذكـــر 
نهضـــة  حققـــت  الملـــك  جاللـــة 
عمرانية وتنموية شـــاملة بوأتها من 
تحقيـــق المكانة المتميـــزة بين دول 
بشـــكل  أســـهمت  والتـــي  المنطقـــة، 
فعـــال فـــي جعلهـــا مقصـــًدا وواحـــة 
لألمـــن واالســـتقرار وجـــذب العديد 
مـــن االســـتثمارات إليهـــا بفضـــل مـــا 
مـــن تســـهيالت، والتـــي  بـــه  تتمتـــع 
انعكســـت إيجابا على رفع المستوى 

االقتصادي للمملكة.
ولفت النائب الســـلوم إلـــى أن إبرام 
ووزارة  األميركيـــة  التجـــارة  وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
أخيـــرا  تفاهـــم  مذكـــرة  بالمملكـــة 
تهـــدف لتعزيـــز التجـــارة األميركيـــة 
البحرينيـــة من خالل إنشـــاء منطقة 
البحريـــن  فـــي  أميركيـــة  تجاريـــة 
الثنائيـــة  العالقـــات  اســـتمرار  يعـــزز 
المشتركة ويســـاهم في الدفع قدًما 
بتنمية العوائد االقتصادية على كال 

البلدين.

نشعر بالفخر

وقال النائب عمار قمبر إن “التكريم 
يضـــاف إلى سلســـلة األوســـمة التي 
استحقها قائد مسيرتنا طوال عمله 
الدؤوب وعطائه غير المحدود للعالم 
أجمع، وإننا نشـــعر بالفخر واالعتزاز 
بانتمائنـــا لهذا الوطن المعطاء تحت 
قيـــادة جاللتـــه”، مضيفـــا أن جميـــع 
األوســـمة التي استحقها جاللته هي 
تأكيـــد لدوره القيـــادي البارز ودعمه 
ومبـــادئ  قيـــم  لتحقيـــق  المســـتمر 
االســـتقرار والســـالم على المســـتوى 

اإلقليمي والعالمي.

إشاعة المحبة

وأعـــاد النائـــب أحمـــد العامـــر تأكيد 
بالدفـــع  لجاللتـــه  الريـــادي  الـــدور 

بعملية الســـالم في الشـــرق األوسط 
والعالـــم، ودعوتـــه للقيـــم اإلنســـانية 
العريقة، وإيمانه الراسخ في إشاعة 
المحبة والسالم واأللفة بين الجميع 
وبث روح التســـامح والتعايش بين 
علـــى  والحـــث  الســـماوية  األديـــان 
الســـالم واحترام اآلخـــر، وأصبحت 
هـــذه القيـــم الرفيعة واقًعا ملموًســـا 
االجتماعيـــة  العدالـــة  قيـــم  بنشـــر 

والتسامح واالعتدال.
الرئيـــس  اهتمـــام  أن  إلـــى  وأشـــار 
األميركـــي بمنح جاللة الملك وســـام 
منطلـــق  مـــن  يأتـــي  االســـتحقاق 
والشـــراكة  الراســـخة  العالقـــات 
الوثيقـــة التي تجمـــع البلدين وتمتد 
ألكثـــر مـــن 120 عاًمـــا من التنســـيق 
والتعـــاون بهـــدف تحقيـــق المصالح 
المشـــتركة علـــى المســـتويات كافة، 
ترســـيخ  فـــي  البلديـــن  وإســـهامات 
دعائـــم األمن واالســـتقرار والســـالم 
الدولـــي، وحرصها علـــى التعاون مع 
البحرين بهدف البناء على ما تحقق 
مـــن إنجـــازات وتحقيـــق مزيـــد مـــن 

االزدهار والتقدم.

ترسيخ الحريات

وقال النائـــب الثاني لرئيس مجلس 
النـــواب علـــي زايـــد إن منح صاحب 
الجاللـــة الملـــك وســـام االســـتحقاق 
الـــدور الكبيـــر لجاللتـــه، إذ  يعكـــس 
أكد جاللته موقـــف البحرين الثابت 
فـــي دعم ومســـاندة جميع مســـاعي 
تعزيز األمن واالســـتقرار ونشر قيم 
الصعيديـــن  علـــى  الســـالم  ومبـــادئ 
أن  مؤكـــًدا  والدولـــي،  اإلقليمـــي 
البحريـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 
والواليات المتحدة األميركية تقوم 
على خدمة قضايا األمن واالستقرار 
فـــي المنطقـــة ونشـــر ثقافة الســـالم 

والتسامح.
وأشـــار النائـــب علـــي زايـــد إلـــى أن 
جاللـــة الملـــك ومن خالل مشـــروعه 
ترســـيخ  مـــن  تمكـــن  اإلصالحـــي 
وحقـــوق  والحريـــات  الديمقراطيـــة 
اإلنسان وحكم القانون والدفع بمبدأ 
الســـالم اإليجابـــي اســـتناًدا لمبـــادئ 
جاللتـــه  ويبـــذل  الدولـــي،  التعـــاون 
مجهـــوًدا كبيًرا لتعزيـــز العالقات مع 
جميـــع دول العالـــم ومنهـــا الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة لما يعـــود على 
األمن واالستقرار وتحقيق تطلعات 

الشعوب.

فرص واعدة

الـــذوادي  عبـــدهللا  النائـــب  وشـــاطر 
زمالءه النواب الـــرأي، قائال إن منح 
جاللـــة الملـــك الوســـام يؤكـــد دوره 
الريادي في نشر قيم السالم، ودفعه 
لنمو العالقات االستراتيجية الوثيقة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحـــدة األميركية، والتي اتســـمت 
عبـــر  المتميـــز  التاريخـــي  بطابعهـــا 
لهـــا  كان  مـــا  المختلفـــة،  المحطـــات 
التعـــاون  تعزيـــز  فـــي  األثـــر  عظيـــم 
المشترك بين البلدين الصديقين في 

العديد من المجاالت الحيوية.

البلديـــن تجمعهمـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 
أمـــن  تجـــاه  ثابتـــة  أهـــداف 
واســـتقرار المنطقـــة ويتـــم ترجمتها 
التفاهـــم  ومذكـــرات  باالتفاقـــات 
المتبادلـــة  والزيـــارات  المشـــتركة 
واتســـاع العالقـــات علـــى المجاالت 
االستراتيجية والتجارية والدفاعية 
واالقتصادية وهي تقوم على أسس 
مشـــتركة  ومبـــادئ  وقيـــم  راســـخة 
تفتـــح آفـــاق جديـــدة تواصـــل رفـــد 
القطاعات التنموية المتنوعة بمزيد 
من الفـــرص الواعدة لخيـــر وازدهار 

البلدين والشعبين الصديقين.

داعم رئيس

كمـــا أكـــد النائـــب عيســـى القاضـــي 
دور جاللـــة الملك البارز وإســـھاماته 
الكبیرة في تعزیز األمن واالستقرار 
الحكيمـــة  رؤيتـــة  وفـــق  واالزدھـــار 
لنشـــر الســـالم فـــي المنطقـــة، الفتـــا 
إلى أن جاللته ينشـــر قيم التســـامح 
والتعايش والسالم واحترام اآلخر.

يأتـــي  الوســـام  أن  القاضـــي  وذكـــر 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن  تقديـــًرا 
ودوره  الملـــك  لجاللـــة  األميركيـــة 
البـــارز فـــي الدفـــع بمســـيرة التعاون 
الثنائي، وكون البحرين داعًما رئيسا 
لجميـــع الجهـــود الدوليـــة الســـاعية 
إلى تعزيـــز التنمية واالســـتقرار عبر 
مختلـــف  فـــي  الفاعلـــة  مشـــاركاتها 
التحالفـــات الدولية واإلقليمية التي 
والســـلم  األمـــن  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن 
مـــع  المشـــترك  والعمـــل  الدولييـــن، 
الدول الحليفة الشـــقيقة والصديقة 

لتأمين أمن المنطقة.

قائد بالفطرة

الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الخارجية والدفـــاع واألمن الوطني 
المهنـــدس محمد البوعينين صاحب 
الجاللـــة الملك بأنه قائد بالفطرة، إذ 
أوجد فلســـفة في الحكم ســـتدرس 
لألجيـــال مـــن خالل مســـيرة طويلة 
مـــن االنجـــاز الراســـخ والحكيم مما 
الذيـــن  العظـــام  القـــادة  مـــن  جعلـــه 
سيسطر التاريخ أســـمائهم بحروف 

من ذهب.
وأكـــد أن وســـام االســـتحقاق برتبـــة 
قائد أعلى هو وســـام نادر ومرموق، 
ويأتـــي اعتراًفـــا بالجهـــود العظيمـــة 
الـــذي  الكبيـــر  والـــدور  والدؤوبـــة 
يضطلـــع بـــه صاحب الجاللـــة عاهل 
البالد في المنطقة والعالم وتتويًجا 
لعالقات الشراكة التاريخية الطويلة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والمتميـــزة 
والواليـــات المتحدة األميركية التي 

امتدت على مدى عقود.
هـــذا  أن  إلـــى  البوعينيـــن  وأشـــار 
التكريـــم رفيـــع المســـتوى يأتي بعد 
أيـــام من إعـــالن البيـــت األبيض عن 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  تصنيـــف 
اإلمارات العربية المتحدة “شريكين 
أمنيين رئيســـين” للواليات المتحدة 
األميركيـــة، األمـــر الذي يؤكـــد الدور 
الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب  الكبيـــر 
الـــذي أســـهم عبـــر عقـــود مـــن الزمن 

في ترســـيخ موقع مملكـــة البحرين 
كحليف اســـتراتيجي ثابت وشريك 
يعمل إلى جانـــب الواليات المتحدة 

األميركية.
وشدد على ما جاء في كلمة الرئيس 
األميركـــي، التـــي أكد فيها شـــجاعة 
جاللـــة الملـــك وما يتمتع بـــه جاللته 
من شـــخصية سياســـية اســـتثنائية 
تخطت حكمتهـــا وقيادتها محيطها 
اإلقليمي إلى العالمية؛ لتكون فاعلة 
في صنع الســـلم واألمـــن المجتمعي 

لدى دول وشعوب العالم أجمع.
وأكـــد أن تقلـــد جاللـــة الملـــك ھـــذا 
الوســـام الرفیـــع الـــذي يمنـــح للقادة 
الـــدول  مـــن  والممیزیـــن  البارزیـــن 
المتحـــدة  للوالیـــات  الحلیفـــة 
األميركیة، داللة على المكانة العالیة 
يحظـــى  التـــي  الحكيمـــة  والرؤيـــة 
بھا جاللتـــه لدى الواليـــات المتحدة 
والتقديـــر  الصديقـــة،  األميركيـــة 
الكبیـــر لمقـــام جاللتـــه الســـامي لمـــا 
قـــام به، من أدوار بارزة وإســـهامات 
كبيـــرة في تعزيز األمن واالســـتقرار 
واألزدھـــار وفق رؤية حكيمة لنشـــر 
الســـالم فـــي المنطقـــة، خصوصا أن 
وغيـــر  متفـــردة  جاللتـــه  إنجـــازات 
مســـبوقة ولجاللتـــه أولويـــات علـــى 
مســـتوى المنطقة والعالم، معبًرا عن 
عظيـــم فخره واعتـــزازه باإلنجازات 
العظيمة والمتفردة وغير المسبوقة 
لجاللته، التي رفعت اســـم البحرين 
لتصبح في مصاف الدول المتقدمة 

على مستوى المنطقة والعالم.

خدمة األمن

أمـــا النائـــب غـــازي آل رحمـــة، فقال 
إن صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، يحظـــى بمكانة 
مرموقـــة دوليـــا من خالل مســـاعيه 
ومبادراته الرائدة في إرساء قواعد 
األمن ونشـــر الســـالم في العالم عبر 
التعاون والعمل المشـــترك مع الدول 

الكبرى الشقيقة والصديقة.
وأكـــد الـــرؤى الثاقبـــة التـــي يتمتـــع 
بها جاللـــة الملـــك واهتمامـــه الدائم 
بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
والعمل الدوؤب على ترسيخ ثقافة 
العيـــش المشـــترك وبـــث روح الوئام 
والســـالم، مشـــيرا إلـــى العديـــد مـــن 
المبـــادرات التـــي تقـــدم بهـــا جاللـــة 
الملـــك فـــي محافـــل دوليـــة كثيـــرة 
والبرامـــج النوعية الرائدة لتجســـيد 
روح الســـالم والمحبـــة والعمل على 
األمـــن  فـــي خدمـــة  يصـــب  مـــا  كل 

والرخاء.
ولفـــت إلى أن المشـــروع اإلصالحي 
الرائـــد لجاللـــة الملـــك والـــذي شـــق 
طريقـــه منذ ســـنوات وما يـــزال في 
طريـــق التنميـــة الشـــاملة والنهضـــة 
يؤكـــد  إنمـــا  المتقدمـــة،  الحضاريـــة 
حرص العاهـــل على تحقيـــق النماء 
واالزدهار لشـــعبه على طريق الخير 
واإلصـــالح، وما واكب ذلـــك من مد 
جسور العالقات الطيبة مع مختلف 
التعـــاون  أوجـــه  وترســـيخ  الـــدول 
والتبـــادل الحضـــاري بمـــا فيـــه خير 

ومصلحة جميع الشعوب.

جاللة الملك... قائد استثنائي شجاع
ــام االســـتـــحـــقـــاق ــ ــوس ــ ــون يـــهـــنـــئـــون الـــعـــاهـــل ب ــيـ ــعـ ــريـ ــون وتـــشـ ــ ــؤول ــ ــس ــ م

عمار البنايسلمان بن هندي

فاطمة القطريعبدالله الذوادي عيسى القاضي

أحمد العامرمحمد البوعينين
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رئيسة مجلس النواب

ــدي ــل ــب ــابــي وال ــي ــن ــل ــم الـــتـــرشـــح ل ــ ــادة رس ــ ــ ــض زي ــ رف
“النواب” يوافق على دعم الكهرباء لحين انتهاء “كورونا”

رفـــض مجلـــس النـــواب في جلســـته 
أمس الثالثاء الموافقة على مشـــروع 
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم )15( لســـنة 2002م بشأن 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب، والـــذي 
يهـــدف إلى زيـــادة المبالـــغ الُمتحصلة 
من عملية الترشـــيح إلـــى 400 دينار، 
وتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.

كمـــا رفض المجلس مـــن حيث المبدأ 
مشـــروع قانون بتعديل بعض أحكام 
لســـنة   )3( رقـــم  بقانـــون  المرســـوم 
2002م، بشـــأن نظام انتخاب أعضاء 

المجالـــس البلدية، والـــذي يهدف إلى 
لالنتخابـــات  الترشـــح  مـــدة  تحديـــد 
البلديـــة لتكـــون 3 أيـــام وزيادة َرســـم 
وأيلولـــة  دينـــارا،   20 إلـــى  الترشـــيح 

حصيلـــة هـــذه المبالـــغ إلـــى الخزينـــة 
العامـــة للدولة بـــدال مـــن أيلولتها إلى 

البلدية. 
ووافـــق المجلس على اقتراح بقانون 

يشترط معادلة الشهادة التي يحملها 
األجنبـــي من الجهـــة المختصة والتي 
على أساســـها يتم توظيفـــه في إطار 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة عـــن طريق 

التعاقد معه.
كمـــا وافـــق المجلـــس علـــى االقتـــراح 
برغبة بشـــأن اســـتمرار دعم الكهرباء 
للمواطنيـــن، لحين االنتهـــاء من أزمة 
كورونـــا وتداعياتها علـــى المواطنين، 
في حين أحال االقتراح برغبة بشـــأن 
رفـــع المبالـــغ التقاعديـــة التي ســـوف 
الســـنوية  المعاشـــات  زيـــادة  تشـــملها 
بنســـبة 3 % من 500 دينار إلى 1200 

دينار إلى اللجنة المختصة.

^أكـــد النائـــب محمـــد السيســـي أن األولويـــة في التوظيـــف للبحرينـــي، مقترحـــا أن يلزم غير 
البحرينـــي بعقـــد امتحان والحصـــول على الشـــهادات االعتمادية من الجهـــات المانحة، موضحا أن 

التعديل على قانون الخدمة المدنية جاء للشك في مصدر مؤهل غير البحريني.

^انتقـــد النائـــب محمـــود البحرانـــي موقـــف ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة وتأكيـــده أن 
االســـتعانة باألجنبي تتم بناء على خبرته الطويلة والممتدة أو كونه من حملة الشـــهادات 

التخصصية، مؤكدا أن خبرة بعض األجانب العاملين في الحكومة ال تتجاوز العامين.

^أيدت النائب سوســـن كمال تفضيل المواطن البحريني كما يطرح الدســـتور ومع التثبت من 
شهادات األجنبي، مؤكدة أن القانون يلزم المواطن بمعادلة الشهادة، وال يتضمن إلزاما مماثال لغير 

المواطن، مما يستجلب االجتهادات للدخول إلى المشهد من باب االستثناء.

^قال النائب هشام العشيري إن معادلة الشهادة هو قيام الجهة المختصة بالتأكد من استيفاء 
هذه الشـــهادة للشـــروط للشـــهادة الوطنية، ويتم هذا اإلجراء للبحرينيين فقط، أما فحص الشهادة 

فهو التأكد من صدورها من جهة أكاديمية معتمدة صحيحة وغير مزورة.

الفحص والمعادلة

باب االستثناءسنتان خبرة

األولوية للبحريني

^كشـــف النائب أحمد الدمســـتاني عن أن هناك طلبات إســـكانية 
قديمـــة جدا بالدائرة الســـابعة فـــي المحافظة الشـــمالية فاقت 1900 
طلب، في الوقت التي تتوافر فيه أراض بمساحات شاسعة مجهولة 

وغير ممسوحة، وقد أصبحت مكبا لألنقاض.

^اعتبـــرت النائب فاطمة القطري أن إنشـــاء مركز صحي مؤقت 
بمدينة سلمان على غرار العيادة الساحلية في البديع، هو حل مناسب 
لقيـــام الحكومـــة بالتزاماتهـــا تجـــاه المواطنيـــن عبـــر توفيـــر الرعايـــة 

الصحية لهم وتخفيف الضغط على المراكز القريبة من المدينة.

^دعـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر إلى اســـتمرار دعـــم الكهرباء 
للمواطنيـــن حتـــى انتهـــاء أزمة جائحـــة كورونا بدال مـــن تجديده كل 
3 أشـــهر، مـــا يجعل المواطن في قلق مســـتمر خصوصـــا في ظل تأثر 

شريحة كبيرة بتبعات الجائحة.

^أفـــاد النائـــب بـــدر الدوســـري بأن هنـــاك 200 موظـــف حكومي 
وصلـــوا إلـــى نهايـــة المربـــوط فـــي وظائفهـــم ومازالوا علـــى وضعهم 
الوظيفـــي دون ترقيات منذ فتـــرة طويلة، مطالبا الحكومة بترقيتهم 

بدال من تقديم التبريرات الواهية.

1900 طلب
عيادة مؤقتة

استمرار الدعم
تبريرات واهية

^دعـــا النائـــب إبراهيـــم النفيعي إلى تشـــكيل لجنـــة تحقيق في 
شـــهادات األجانـــب الموظفيـــن في الحكومـــة والشـــركات الحكومية؛ 
باعتبـــار لجنـــة التحقيـــق أجـــدى مـــن موضـــوع تعديـــل القانـــون، مـــع 

استمرار المضي في التعديل على قانون الخدمة المدنية.

لجنة تحقيق

^توقـــع وزير المواصالت واالتصـــاالت كمال أحمد تعافي قطاع 
الطيـــران خالل الســـنوات الثالث المقبلـــة، مؤكدا أنه نوقشـــت اآللية 
المناســـبة لدعم الشـــركات العاملة في قطاع الطيران واالستمرار في 

تحقيق الهدف ببحرنة القطاع بنسبة 90 %.

3 سنوات

^قالـــت النائب كلثم الحايكـــي إن عملية الردم في”نورانا” كانت 
مخالفـــة للمرســـوم رقـــم 44 لســـنة 2008 بالمـــادة الثانيـــة، إذ رفـــض 
المجلس البلدي المشروع بذلك الوقت، إال أنه استمر العمل فيه دون 

األخذ باالعتبار تدمير البيئة البحرية ونفوق كثير من األسماك.

مشروع مخالف

^قال النائب غازي آل رحمة إن هناك غموضا في توزيع األراضي 
لالســـتخدامات الزراعيـــة والثروة الحيوانية، إذ توزع لشـــركات دون 
غيرهـــا، موضحا أنه يجـــب التأكد من أن توزيع األراضي يتم بشـــكل 

شفاف وعادل وأن هناك التزاما بالمعايير الالزمة.

غموض التوزيع

^قـــال النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي: إن زيـــادة األســـعار والظروف 
المعيشـــية ضاعفت مـــن معاناة المتقاعدين في ظـــل التزاماتهم نحو 
حيـــاة كريمـــة، وإن تضميـــن شـــريحة أكبـــر مـــن المتقاعديـــن للزيادة 

السنوية 3 % لمن تقل معاشاتهم عن 1200 دينار هو إنصاف لهم.

إنصاف المتقاعدين

^قال النائب حمد الكوهجي إن مجلس الشورى ينظر لألمور من 
الناحية المالية، في حين أن العرس الديمقراطي هو أحد المشروعات 
اإلصالحيـــة لجاللة الملك، وهو ليس عمليـــة تجارية ربحية، وإن رفع 

رسوم الترشح سوف يعيق المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.

إعاقة المشروع

^أكـــد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
عصـــام خلـــف أن لجنـــة وزاريـــة راجعـــت كل عقـــود تأجيـــر األراضي 
الزراعية السابقة وأن كل األراضي غير المستغلة تم إعطاء أصحابها 

فرصة لتعديل أوضاعهم، كما أنه تم سحب بعض األراضي.

مراجعة العقود

^قال النائب باســـم المالكـــي إن الموظف البحريني أثبت قدرته 
وكفاءتـــه فـــي تقديـــم الخدمـــات ذات الجـــودة العاليـــة فـــي مختلف 
الـــوزارات، مؤكدا اســـتحقاق الموظف للترقيـــة دون أن يقف عند حد 

معين أو نهاية المربوط.

البحريني يستحق

ليلى مال اهلل
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دعم القطاعات 
المغلقة

النـــواب علـــى  ^وافـــق مجلـــس 
االقتـــراح برغبـــة بصفـــة االســـتعجال 
بشأن تمديد دعم األجور البحرينيين 
المغلقـــة،  القطاعـــات  فـــي  العامليـــن 
ويشـــمل االقتراح الحاالت اإلنســـانية 
المحـــالت  أصحـــاب  مـــن  الحرجـــة 
التجاريـــة المغلقـــة الســـيما المحـــالت 
الســـياحية والترفيهيـــة والصالونـــات 
ومكاتب الســـفر والسياحة التي تغلق 

بنسبة 95 %.



تنفيـــًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتوزيـــع 5000 
وحـــدة وخدمة ســـكنية، أعلن الوكيل 
والخدمـــات  للسياســـات  المســـاعد 
اإلســـكانية خالـــد الحيـــدان عـــن بـــدء 
توزيع مشروع شـــقق التمليك بمدينة 

شرق الحد.
وصـــرح الحيدان بأن مشـــروع شـــقق 
مدينة شـــرق الحد يعد من المشـــاريع 
اإلســـكانية المدرجـــة ضمـــن البرنامج 
الزمنـــي الـــذي أقرتـــه الـــوزارة لتنفيـــذ 
أمر صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء بتوزيع 5000 
وحـــدة وخدمـــة إســـكانية، مبيًنـــا في 

الوقـــت ذاتـــه أن المشـــروع يعـــد أحد 
المشـــاريع الرئيســـية المدرجـــة ضمـــن 
خطة الوزارة لتنفيـــذ أمر عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ببناء 40 ألف وحدة سكنية، 

باإلضافة إلى االلتزام اإلسكاني الوارد 
في برنامج الحكومة.

وأضـــاف أن عمـــارات هـــذا المشـــروع 
تتميـــز بموقعهـــا الســـاحلي، فضالً عن 
تصميمهـــا الداخلـــي الـــذي يأتي ضمن 

التصاميـــم الحديثة للجيـــل الخامس 
تنفذهـــا  التـــي  الســـكنية  للعمـــارات 
الوزارة في المدن اإلسكانية الجديدة 
الســـكنية  المجمعـــات  ومشـــاريع 

بمحافظات المملكة. 
توزيـــع  خطـــوة  أن  الحيـــدان  وأكـــد 
شـــهادات استحقاق مشروع العمارات 
الســـكنية بمدينـــة شـــرق الحـــد تمثـــل 
مكتســـًبا جديًدا باعتبـــار أن ذلك يلبي 
كبيـــر  لعـــدد  التمليـــك  شـــقق  طلبـــات 
مـــن المواطنيـــن، مشـــيًرا إلـــى أن ذلك 
المشـــاريع  إلـــى  باإلضافـــة  المشـــروع 
األخـــرى المدرجـــة في برنامـــج تنفيذ 
أمـــر ســـمو ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
بتوزيع 5000 وحدة ســـكنية سيسهم 
فـــي خفـــض الطلبـــات المدرجـــة على 

قائمة االنتظار.

المنامة - وزارة اإلسكان

بــدء تــوزيــع شـقق شـــرق الحــــد
ــد رئــيــس الـــــوزراء ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم ــر س ــ ــًذا ألم ــي ــف ــن ت

72 هكتاًرا لالستخدامات الزراعية والحيوانية
الــمــربــع للمتر  فــلــس  و300  ــرة  ــؤج ــم ال األراضـــــي  ــدد  عـ  78

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن مساحة األراضي المؤجرة لالستخدامات الزراعية بهورة عالي تبلغ 48 هكتاًرا تقريًبا، وأن مساحة 
األراضــي المؤجــرة الســتخدامات الثــروة الحيوانيــة بالهملــة تبلــغ 24 هكتاًرا، مبيًنا أن الــوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثــروة البحرية قد قامت بإبــرام عقود انتفاع مع 19 

ُمزارًعا بحرينًيا لالستفادة من 29 أرًضا زراعية في هورة عالي لزراعة الخضروات وبعض المحاصيل األخرى. 

 وأوضح الوزير خلف في رده على سؤال 
عضـــو مجلس النواب النائب غازي فيصل 
المخصصـــة  المســـاحة  بشـــأن  رحمـــة  آل 
لتأجير األراضي لالســـتخدامات الزراعية 
عالـــي  هـــورة  فـــي  الحيوانيـــة  والثـــروة 
وشـــئون  األشـــغال  وزارة  أن  والهملـــة 
البلديات والتخطيط العمراني وبدعم من 
الحكومـــة الرشـــيدة تولـــي اهتماًمـــا كبيًرا 
بالخدمـــات والمرافق العامـــة في المملكة، 
وتولـــي اهتماًمـــا خاًصا بالقطـــاع الزراعي 
وقطـــاع الثـــروة الحيوانيـــة وذلـــك ضمـــن 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
 وأشـــار الوزير خلف إلى أن عدد األراضي 
التي قامت وكالة الزراعة والثروة البحرية 
بتأجيرها على الشـــركات االســـتثمارية قد 
بلغ 11 أرًضا زراعية موزعة على 8 شركات 
اســـتثمارية، كمـــا يبلغ عـــدد األراضي التي 
قامـــت إدارة الثروة الحيوانيـــة بتأجيرها 
لمربي مواشـــي الهملة 78 أرًضا ويبلغ عدد 

المربين المستفيدين منها 63 مربًيا.
وكشـــف الوزيـــر خلـــف فـــي معـــرض رده 
رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  ســـؤال  علـــى 
بأنـــه وفًقـــا لبنود عقـــود االنتفـــاع المبرمة 
المســـتفيدين  والمزارعيـــن  الـــوزارة  بيـــن 
باألراضـــي الزراعية في هـــورة عالي، فإن 

قيمـــة االنتفاع هي 300 فلس للمتر المربع 
ســـنوًيا تزداد بنســـبة 10 % ســـنوًيا، مبيًنا 
أن قيمة عقود اإليجارات الخاصة بالثروة 
الحيوانيـــة تتراوح بيـــن 300 فلس و500 

فلس.
وأكـــد الوزيـــر أن الـــوزارة وضعـــت معايير 
طبًقـــا  األراضـــي  تأجيـــر  واشـــتراطات 
للقوانيـــن واألنظمـــة ووفًقـــا لمبـــًدا تكافـــؤ 
الفرص مع مراعاة المعايير واالشتراطات 
تخصيـــص  شـــأن  فـــي  بهـــا  المعمـــول 
األراضـــي الحكومية، وقد تمثلت المعايير 

واالشتراطات على ما يلي: 
بحرينـــي  الطلـــب  مقـــدم  يكـــون  أن   .1

الجنسية.
2. أن تكـــون “الزراعـــة” مهنتـــه األساســـية 

ومصدر رزقه.
اإلنتـــاج  فـــي  خبـــرة  لديـــه  يكـــون  أن   .3
زراعـــة  مجـــال  فـــي  خاصـــة  الزراعـــي، 

الخضراوات.
ســـجالت  فـــي  مســـجاًل  يكـــون  أن   .4
النباتيـــة  الثـــروة  إدارة  لـــدى  المزارعيـــن 
ولديه إفادة أو بطاقة تعريفية من شـــئون 

الزراعة تفيد ممارسته للعمل الزراعي.
5. أن تكـــون للمزارع خبرة ومعرفة مهنية 
حـــول نظـــم الزراعـــة المحميـــة وأســـاليب 

الري الحديثة.
6. تكـــون األولويـــة للمـــزارع المتعثـــر مـــن 

ناحية توافر األرض الزراعية.
7. أن يلتـــزم باالشـــتراطات واإلجـــراءات 

المدرجة ضمن بنود عقد االنتفاع.
وقد تم اختيار هؤالء المزارعين من خالل 
لجان تم تشكليها في شئون الزراعة لذلك 
الغـــرض، حيـــث اضطلعـــت اللجنـــة بوضع 
طبًقـــا  االختيـــار  واشـــتراطات  معاييـــر 
للقوانيـــن واألنظمـــة ذات العالقـــة ووفًقـــا 
لمبـــدأ تكافؤ الفـــرص مع مراعـــاة المعايير 
شـــأن  فـــي  بهـــا  المعمـــول  واالشـــتراطات 

تخصيص األراضي الحكومية.
وبين الوزير أن أســـس ومعايير تخصيص 
األراضـــي المخصصـــة لممارســـة النشـــاط 

الحيواني بمشروع الهملة هي كما يلي: 

1. االشتراطات الخاصة بالمربين

 أن تكون األرض المقام عليها مشروع  «
المربي حالًيا )حظائر، مزارع، حوط...(، 
مهددة باإلزالة والمربي مهدد بالطرد 

لألسباب التالية )مع تقديم المستندات 
الثبوتية(:

تحويل األرض المقام عليها مشروع  «
المربي إلى مشروع حكومي )االنتفاع 

للمصلحة العامة - مشروع إسكاني 
كمثال(.

حاجة المالك األصلي لألرض أو رفعه  «
لقيمة اإليجار بشكل كبير.

الزحف العمراني، كأن يكون المشروع  «
ضمن مخطط سكني ومن ثم وجود 
شكوى ضرر )انبعاث روائح، حشرات، 

قوارض( في المحاكم.

وقوع المشروع ضمن األراضي المسجلة  «
لدى األوقاف أو أموال القاصرين، ومن 

ثم مطالبة األوقاف بسحب هذه األراضي 
وتحويلها لمشاريع أخرى، أو رفع قيمة 

اإليجار بشكل كبير.

للحصول على موافقة انتفاع بقطعة  «
أرض، يجب أن يكون )المربي( مسجًل لدى 

وكالة الثروة الحيوانية )إدارات وأقسام 
الوكالة المختلفة(.

للحصول على موافقة انتفاع بقطعة  «
أرض بالنسبة للمربي يجب أن تكون 

الحيوانات المراد تربيتها في األرض 
حيوانات اقتصادية )ماشية، أغنام، ماعز 

ودواجن تجارية )دجاج لحم ودجاج بياض( 
أو مشاريع الدواجن األخرى التجارية مثل 

تربية السمان والبط واألرنب( فقط.

أن يتقيد بقوانين الحجر البيطري  «
واشتراطات وكالة الثروة الحيوانية 

و)خاصه تلك المعنية باشتراطات مشاريع 
اإلنتاج الحيواني والداجني والوحدات 
التابعة لها - المحافظة على البيئة 
والصحة العامة(، وموافقة الجهات 

األخرى ذات العلقة )البلديات، الصحة...
الخ(.

2. االشتراطات الخاصة 

بالمستثمرين

أن يمتلك سجل تجاريا نشطا ذا علقة  «
باإلنتاج الحيواني أو المنشآت التابعة له.

تقديم دراسة جدوى. «

ال يشترط امتلكه للحيوانات، في حال  «
رغبة المستثمر االشتغال باإلنتاج 

الحيواني والدواجن.

أن يتقيد بقوانين الحجر البيطري  «
واشتراطات وكالة الثروة الحيوانية 

و)خاصه تلك المعنية باشتراطات مشاريع 
اإلنتاج الحيواني والداجني والوحدات 
التابعة لها - المحافظة على البيئة 
والصحة العامة(، وموافقة الجهات 

األخرى ذات العلقة )البلديات، الصحة...
الخ(.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات
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المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  أكـــد 
الموانـــئ بـــدر المحمـــود أنـــه مـــن 
منطلق حرص وزارة المواصالت 
واالتصاالت دعم األجهزة األمنية 
بمختلـــف تخصصاتها في المنافذ 
البحريـــة، قامـــت الـــوزارة بإبـــرام 
عقـــد تطوير منظومـــة الكاميرات 
خليفـــة  مينـــاء  فـــي  األمنيـــة 
البحريـــن  ومنطقـــة  ســـلمان  بـــن 
اللوجســـتية مـــع شـــركة ارينكون 
لألمـــن والتـــي تهدف مـــن خاللها 
إنشـــاء  إلـــى  األمنيـــة  المنظومـــة 
غرفـــة عمليـــات للتحكـــم األمنـــي 
بالكاميـــرات  المنطقـــة  وتعزيـــز 
األمنيـــة المتطـــورة الحديثـــة مع 
رفع سعة تخزين الخادم الرئيس 
بـــن ســـلمان  فـــي مينـــاء خليفـــة 
اللوجســـتية  البحريـــن  ومنطقـــة 

التابعة للميناء.

ضمـــن  متصـــل  صعيـــد  وعلـــى 
المعنيـــة  الخاصـــة  التدابيـــر 
بالمحافظـــة علـــى أمـــن وســـالمة 
البحريـــة  واألرصفـــة  الموانـــئ 
المواصـــالت  لـــوزارة  التابعـــة 
شـــؤون  أطلقـــت  واالتصـــاالت، 
الموانـــئ والمالحـــة البحرية عدة 
مبادرات أمنيـــة مؤخرا من أهمها 
الســـياج  تجديـــد  مـــن  االنتهـــاء 

األمني لميناء خليفة بن سلمان.

خطة عمل لمكافحة المخلفات البالستيكيةإحكام األنظمة األمنية لميناء خليفة بن سلمان
البحريـــن تمتلـــك ســـمعة بيئيـــة مشـــرفة النرويجـــي:  المنـــاخ  وزيـــر 

عقد المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
بـــن دينـــه اجتماعـــا  للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد 
افتراضيـــا مع وزير المنـــاخ في مملكة النرويج ورئيس 
روتيفـــات  للبيئـــة  المتحـــدة  لألمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 
ســـينانج؛ لبحث ســـبل تعزيز التعاون في مجال المناخ 

والبيئة.
وأشـــاد بـــن دينـــه بالجهـــود التـــي تقدمهـــا النرويج من 
معلومـــات وخبـــرات؛ مـــن أجـــل تعزيـــز التعـــاون ممـــا 
يؤكـــد أهميـــة التكاتـــف الدولـــي لحماية البيئـــة والحد 
مـــن آثار تغيـــر المناخ، مؤكدا ترحيـــب المجلس األعلى 
للبيئـــة برغبـــة وزارة المنـــاخ والبيئـــة النرويجية تبادل 
المعلومـــات والخبرات من خـــالل تجربتها الطويلة في 

هذا المجال.
وبحث بن دينـــه بصفته نائب رئيس المكتب التنفيذي 
والممثـــل   ”UNEA“ للبيئـــة  المتحـــدة  األمـــم  لجمعيـــة 
لمجموعة آسيا والمحيط الهادي خالل االجتماع عددا 
مـــن األمـــور والتحضيـــرات النعقـــاد اجتمـــاع المكتـــب 

التنفيذي للدورة الخامســـة للجمعيـــة العامة للبيئة في 
فبرايـــر ٢٠٢١، وللســـعي إلـــى تحقيق أفضـــل األهداف 
والخـــروج بتوصيـــات مهمـــة تفيـــد العمـــل الجماعـــي 

الدولي؛ من أجل حماية البيئة والمناخ.
كمـــا اتفق الجانبـــان على وضع خطة عمـــل بين مملكة 
البحرين والنرويج لمكافحة البالستيك والتخفيف من 

التلوث بالمخلفات البالستيكية.

مـــن جهتـــه، عبـــر وزيـــر المنـــاخ والبيئـــة النرويجي عن 
تقديـــره للجهـــود المحلية والدولية التـــي تبذلها مملكة 
البحريـــن في مجـــال البيئـــة والتنمية المســـتدامة وما 
حققته من ســـمعة مشـــرفة في هذا المجال، معربا عن 
رغبة بالده في زيادة التعاون والمســـاهمة في تحقيق 
أفضـــل النتائـــج فـــي مجـــال التكيـــف مـــع تغيـــر المناخ 

والحد من المخلفات البالستيكية والتلوث البحري.

المبعوث الخاص لشؤون المناخ يبحث مع وزير المناخ النرويجي ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة تعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة 

بدر المحمود

المنامة - بنا
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علي الفردان

تفاهمات بين “طيران الخليج” و “مطار رأس الخيمة”
ــاب ــ ــل رك ــقـ ــم لــفــتــح خـــطـــوط نـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذك ــ ــع م ــيـ ــوقـ تـ

وقعــت “طيــران الخليــج”، مذكرة تفاهم مــع مطار رأس الخيمــة الدولي؛ بهدف 
توفير رحالت ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة والبحرين. 

تـــم توقيع مذكـــرة التفاهم في اجتماع 
قبـــل  مـــن  اإلنترنـــت  عبـــر  افتراضـــي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم 
لطيران الخليج وليد العلوي، والرئيس 
التنفيـــذي لمطار رأس الخيمـــة الدولي 
سانجاي خانا، بحضور كبار المسؤولين 
التنفيذييـــن مـــن كال الطرفيـــن. وتعـــد 
هـــذه الخطـــوة إيذاًنـــا بمرحلـــة جديدة 
مـــن عمليات مطـــار رأس الخيمة، الذي 
كمركـــز  ترســـيخ مكانتـــه  علـــى  يعمـــل 
رئيس للنقل والعمليات اللوجستية في 

اإلمارات.
وقـــال العلـــوي “نواصـــل العمـــل دائمـــا 
لتعزيـــز الربط بيـــن البحرين واإلمارات 

العربية المتحدة. بصفتنا شركة طيران 
رائـــدة في الشـــرق األوســـط والخليج، 
نتطلـــع إلـــى التخطيـــط إلضافـــة رأس 

الخيمة إلى شبكة وجهاتنا”.
وأضاف “أن المرافق التي يوفرها مطار 
رأس الخيمـــة مميـــزة جـــًدا، وســـتخدم 
المعايير العالية التي يتوقعها مسافرينا 

من طيران الخليج”.
من جانبه، قال ســـانجاي خانا “يسعدنا 
توقيع مذكـــرة التفاهم هذه مع طيران 
الخليـــج لتمهيـــد الطريـــق أمـــام توفير 
خدمـــات الطيران بيـــن البحرين ورأس 
الخيمـــة واإلمـــارات الشـــمالية، وتعزيز 
ربط مطار رأس الخيمة الدولي بالعديد 

من الوجهات في جميع أنحاء العالم”.
وأضـــاف خانـــا “يعتبر الربـــط بين دول 
الخليج ركيزة أساســـية الستراتيجيتنا 
الراميـــة لتعزيز حضورنا فـــي المنطقة، 
وســـجلها  الطويـــل،  تاريخهـــا  وبفضـــل 
الحافـــل بالنجاح، وشـــبكتها الواســـعة، 

مثالًيـــا  شـــريًكا  الخليـــج  طيـــران  تعـــد 
لهـــذه المهمة. وســـتتيح هـــذه الخطوة 
اإلمـــارات  فـــي  والســـياح  للمقيميـــن 
الشـــمالية لدولة اإلمارات فرصة السفر 
إلـــى وجهات جديدة من الفلبين شـــرًقا 

إلى لندن غرًبا”.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المحرق - طيران الخليج

المنامة - بورصة البحرين

تـــداول المســـتثمرون فـــي بورصـــة 
البحرين 3.09 مليون ســـهم، بقيمة 
إجمالية قدرها 707.97 ألف دينار، 
تم تنفيذها من خالل 72 صفقة، إذ 
ركـــز المســـتثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت 
 339.77 المتداولـــة  أســـهمه  قيمـــة 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 47.99 
% مـــن القيمـــة اإلجماليـــة للتداول 
وبكمية قدرها 542.30 ألف ســـهم، 

تم تنفيذها من خالل 34 صفقة.
وجاءت شـــركة )بتلكـــو( في المركز 
أســـهمها  قيمـــة  بلغـــت  إذ  األول، 
المتداولـــة 225.96 ألف دينار أي ما 
نســـبته 31.92 % من إجمالي قيمة 
األســـهم المتداولـــة وبكميـــة قدرها 
376.60 ألف ســـهم، تم تنفيذها من 

خـالل 17 صفقة.
أمـــا المركز الثاني فـــكان لمجموعة 

جي اف اتش المالية بقيــــمة قدرها 
128.03 ألـــف ديـنــــار أي ما نســـبته 
18.08 % من إجمالي قيمة األسهم 
 1.90 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة 
مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 

18 صفقة.
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  وجـــاءت 
البحرين بقيمة قدرها 100.19 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 14.15 % من 
إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة 
وبكميـــة قدرهـــا 63.50 ألف ســـهم، 

تم تنفيذها من خالل 12 صفقة.

“البورصة”: تداول 3 مليون سهم بـ 707.9 ألف دينار

بارتفاع نســبته 12 %... وإجمالي الواردات الســلعية 1.2 مليار دينار

الصادرات وطنية المنشأ بالربع الرابع 2020

أصـــدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة 
تقريرهـــا األولي إلحصـــاءات التجـــارة الخارجية عن 
الربـــع الرابع من العام 2020، إذ يشـــتمل التقرير على 
بيانـــات عـــن الـــواردات والصـــادرات )وطنية المنشـــأ( 

وإعادة التصدير، إضافة إلى الميزان التجاري.
وذكـــر التقرير أنه فـــي الربع الرابـــع الماضي، ارتفعت 
قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 12 %، إذ بلغت 
599 مليون دينار مقابل 532 مليون دينار لنفس الربع 
مـــن العام الســـابق، ويمثل مجموع صـــادرات أهم 10 
دول مـــا نســـبته 72 % من إجمالـــي حجم الصادرات، 

بينما مجموع بقية الدول ال تتجاوز نسبتها 28 %.
واحتلـــت المملكـــة العربية الســـعودية المرتبة األولى 
من حيث حجم الصادرات وطـنيــــة الـمنــــشأ الـبـالـغــــة 
المتحـــدة  الواليـــات  وتليهـــا  دينـــار،  مليـــون   127
تأتـــي  بينمـــا  دينـــار،  مليـــون   52 بقيمـــة  األميركيـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبـــة الثالثة من 

حيث حجم الصادرات البالغة 51 مليون دينار.
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشـــأ حسب السلع، 
خالئـــط مـــن األلومنيـــوم الخام أكثـــر الســـلع تصديًرا 
فـــي الربع الرابع مـــن العام 2020، والتي بلغت قيمتها 
106 مليـــون دينار، وتأتي في المرتبة الثانية خامات 
الحديـــد ومركزاتهـــا مكتلـــة التـــي بلغـــت قــــيمتها 71 
مليـــون دينـــار وتليهما فـــي المرتبة الثالثـــة ألومنيوم 
خـــام غيـــر مخلوط والتـــي بلغـــت قيمتهـــا 57 مليون 
دينار. أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت 
قيمـــة إعـــادة التصديـــر بنســـبة 28 %، إذ بلغـــت 157 
مليون دينار مقابل 220 مليون دينار لنفس الربع من 
العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما تتجاوز 
نســـبته 83 % من إجمالي حجم إعـــادة التصدير، أما 
بقيـــة الـــدول فنصيبهـــا 17 % فقط من حجـــم إعادة 

التصدير.
وتأتي اإلمـــارات العربية المتحدة في المرتبة األولى 
من حيث حجم إعادة التصــــدير، الذي بـلغــــت قيـمته 
48 مليـــون دينـــار وتليهـــا المملكة العربية الســـعودية 
بقيمـــة 43 مليـــون دينـــار، ومـــن ثـــم تأتـــي الواليـــات 
المتحـــدة األميركية في المرتبـــة الثالثة والتي بلغت 

قيمة إعادة تصديرها 10 مليون دينار.
وتعتبر ســـيارات الجيب أكثر الســـلع من حيث إعادة 
التصديـــر، وبلغت قيمتها 29 مليـــون دينار، تليها في 

المرتبـــة الثانيـــة خامـــات الحديـــد ومركزاتهـــا مكتلة 
وتصـــل قيمتها إلى 10 مليون دينار، أجزاء للطائرات 
المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت 

قيمتها 7 مليون دينار.
ومـــن جانـــب آخـــر، بلغـــت قيمـــة إجمالـــي الـــواردات 
الســـلعية نحو 1.191مليار دينـــار مقابل 1.282 مليار 
دينـــار لنفـــس الربع بالعام الســـابق بنســـبة انخفاض 7 
%، ويمثـــل مجمـــوع واردات أهم 10 دول ما نســـبته 
69 % مـــن حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من 

باقي الدول فهي تمثل نسبة 31 %.
وبحســـب التقريـــر، تحتل الصين المرتبـــة األولى في 
حجـــم الـــواردات التي بلغت 166 مليـــون دينار، تليها 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بقيمة 96 مليـــون دينار، 
بينما تأتي استراليا في المرتـبــــة الـثــــالثة مــــن حـيـث 

حـجـم الواردات التي بلغت 87 مليون دينار.
ويـعـتـبـر أوكـسـيـد األلـومـنـيـوم أكـثـر الـسـلع اسـتيـراًدا 
89 مليون دينار، ثــــم خامـــات الحديد ومركزاتها غير 
مكتلـــة ثــانـيــــا 68 مليـــون دينـــار ويـلـيـهــــما ســـيارات 

الجيب 52 مليون دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات 
دينـــار مســـجال  مليـــون   435 بلـــغ  فقـــد  والـــواردات، 
انخفـــاض في قيمـــة العجز في الربـــع الرابع من العام 
2020، عما عليه في نفس الربع من العام السابق 530 

مليون دينار بنسبة 18 %.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - المصرف المركزي

 100 مليون دينار 
ألذونات الخزانة الشهرية

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه 
 ISIN( 77 تمت تغطية اإلصدار رقم
ــات  ــ أذون مــن   )BH000O589M92
وتبلغ  الشهرية.  الحكومية  الخزانة 
قيمة هذا اإلصدار 100 مليون دينار 
لفترة استحقاق 12 شهًرا، تبدأ فـي 
21 يناير 2021 وتنتهي في 20 يناير 
الفائدة  سعر  معدل  بلغ  كما   ،2022
على هذه األذونـــات2.71 % مقارنة 
ــإصــدار  ل  %  2.80 الــفــائــدة  بــســعــر 

السابق بتاريخ 24 ديسمبر 2020.
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أهمية األمن االقتصادي
مفهـــوم األمن يشـــتمل عامة علـــى القدرة في التحـــرر من الخضوع 
ألي ضـــرر، أو قوى قســـرية خارجية، أو التهديـــد، لتوفير حياة آمنة 
ال يشـــوبها الخـــوف والفـــزع طـــوال الوقت ســـواء على العـــرض، أو 
الدين، أو الممتلكات وغيرها، أي أن قدرة الدولة على حماية كيانها 
المســـتقل وتغييرهـــا الوظيفـــي ضد قـــوى التغيير المعاديـــة، ويعود 
أصـــل الكلمـــة إلى الالتينيـــة، واشـــتقت مـــن “secures”؛ الذي يعني 
التحـــرر مـــن القلـــق، ويمكن لألفراد وللـــدول توفير األمـــن والحفاظ 
علـــى االســـتقاللية من خـــالل اســـتخدام أنظمة الحمايـــة، واألنظمة 
التحذيريـــة كالرادارات، إضافـــة إلى تطوير العالقات الدبلوماســـية 
واالجتماعيـــة، واتبـــاع إســـتراتيجيات وسياســـات مـــن شـــأنها دعم 

االقتصاد، والبيئة وما إلى ذلك. 
ومفهـــوم األمن االقتصادي ُيعرف بعدة طـــرق؛ فالبعض اعتمد على 
أنه الحالة التي يتمكن من خاللها أفراد المجتمع، أو األســـر المكونة 
لـــه، أو المجتمـــع المحلـــي ككل من تلبيـــة احتياجاتهم الرئيســـة من 
المـــاء والغذاء والســـكن الكريـــم والرعاية الصحيـــة؛ بطريقة تضمن 
لهـــم حفـــظ كرامتهم، في حيـــن عرفه آخرون على نطاق أوســـع؛ أي 
أنـــه قدرة الدولة على حماية مصالحهـــا االقتصادية من أجل توفير 
ســـبل العيش الكريم والحياة المستقرة لمواطنيها، كما أنه قد يشير 
إلى توفير سبل وصول أفرادها إلى الموارد المادية، والحفاظ عليها 
عند مســـتوى معين، وبمفهوم أبســـط؛ فهو قدرة الدولة على حماية 
الفـــرد مـــن الوصول إلى مســـتوى الفقر، وضمان شـــعوره بالطمأنينة 

دون الحاجة للقلق اتجاه احتياجاته المادية. 
ويعتمد األمن االقتصادي في تعريفه على عدد من العناصر الرئيسة، 
وهي كما يأتي: العنصر األول )األمن الغذائي(: إذ ُيعد األمن الغذائي 
مـــن أهـــم عناصر األمـــن االقتصـــادي، كمـــا أنه يشـــتمل علـــى توفير 
المياه الصالحة للشـــرب بجانـــب الغذاء، لذا فإنه قـــدرة المجتمعات 
على تغطية المســـتويات الرئيســـة الالزمة لغذاء أفرادها في حدود 
الدخـــل المتـــاح لهـــم، بطريقة تضمن لهم مســـتوى الكفاف؛ ليســـتمر 
نمـــو المجتمعات وازدهارها. أما العنصر الثاني )العمل(: فهو يشـــكل 
مصدًرا ضرورًيا ووســـيلة أساسية إلشـــباع حاجات األفراد، وترقية 
مســـتوى معيشـــتهم لرفعهـــم فـــوق خـــط الفقـــر والجـــوع، وتحويل 
حالتهم من الخوف إلى االســـتقرار االجتماعي واالقتصادي، ولذلك 
كلمـــا زادت معـــدالت البطالـــة في المجتمعـــات زاد فقرهـــا، وبالتالي 
ُوصفت بأنها مجتمعات غير منتجة، وغير نامية، والعكس صحيح. 
العنصر الثالث اســـتغالل ثروات الموارد الطبيعية: من خالل ضمان 
االســـتغالل األمثل لها، لالستفادة منها في حدودها القصوى. ورابعا 
األمن الصحي: كأن توفر الدولة ألفرادها العالج المجاني، ووســـائل 
الوقاية من األمراض، مثل: المطاعيم؛ ذلك أن المجتمعات الصحية 
يتمتـــع أفرادها بالنشـــاط والقوة الكفيالن باإلنتـــاج والعمل وبالتالي 
االزدهـــار اقتصادًيا. وأخيرا األمـــن التكافلي: وذلك من خالل إيجاد 
حماية أو مظلة اجتماعية تضمن حياة كريمة للعاملين بعد إكمالهم 
لسنوات الخدمة، مثل: استقطاع جزء من رواتب العاملين وإيداعها 
فـــي صنـــدوق الضمـــان االجتماعـــي لتعويضهم عنـــد تـــرك العمل أو 
الفصـــل مـــن الخدمة أو بلوغ ســـن التقاعـــد، أو العجـــز أو المرض أو 

الوفاة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

43 شكوى ضد بنوك وشركات بالربع األخير 2020
الحســـابات فـــي  الماليـــة  المبالـــغ  بإيـــداع  تتعلـــق  معظمهـــا 

تلقـــى مصـــرف البحريـــن المركـــزي فـــي الربـــع 
األخير من العام 2020، ما مجموعه 43 شـــكوى 
ضـــد مؤسســـات ماليـــة ضمنهـــا بنوك وشـــركات 

تأمين من قبل المستهلكين.
وأوضـــح تقريـــر الشـــكاوى لمصـــرف البحريـــن 
شـــكاوى  أن  أمـــس،  نشـــر  الـــذي  المركـــزي 
المستهلكين بلغت في ديسمبر الماضي نحو 22 
شـــكوى، وفي نوفمبـــر وأكتوبر 9 و12 شـــكوى، 
قدمها زبائن البنوك والمؤسســـات المالية والتي 

تخضع لسلطة ورقابة المصرف.
القـــدر األكبـــر مـــن  البنـــوك علـــى  واســـتحوذت 
الشكاوى للشـــهر الماضي، إذ تصدرت مصرفين 
وشركة تمويل عدد الشكاوى الواردة، في حين 
توزعـــت معظـــم الشـــكاوى مـــا بيـــن 4 وشـــكوى 

واحدة لكل مؤسسة ورد اسمها في التقرير.
كان  فقـــد  الشـــكاوى،  موضـــوع  وبخصـــوص 
اإليـــداع في الحســـابات فـــي صدارة الشـــكاوى 
بنحـــو 13 شـــكوى، ثم مشـــكالت القروض بنحو 

8 شـــكاوى، وبطاقات االئتمان بنحو 5 شكاوى، 
أمـــا فيما يتعلق بالشـــكاوى المتعلقـــة بمطالبات 
الســـيارات فيمـــا يتعلـــق بشـــركات التامين فقد 
جاءت في المرتبة الرابعة بنحو 5 شكاوى، وتم 
تلقي 3 شـــكاوى تتعلق بطلب وثائق وتفاصيل، 
وإعـــادة جدولـــة القـــروض، وإغالق الحســـابات 

المصرفية وموضوعات أخرى.
وأكـــد مصـــرف البحريـــن المركـــزي أنـــه تم حل 
جميـــع شـــكاوى المســـتهلكين الـــواردة إليه في 

الربع األخير.
يشـــار إلـــى أن مصرف البحريـــن المركزي أصدر 
فـــي 2007 ميثـــاق حـــول ممارســـات القـــروض 
االســـتهالكية ورســـوم الخدمـــات، وقـــام بعـــدد 
الشـــكاوى  نســـبة  لتخفيـــض  الخطـــوات  مـــن 
الـــواردة منهـــا وضـــع ســـقوف للرســـوم وإصدار 
وثائـــق موحد لتأمين الســـيارات، وذلك لحماية 
المســـتهلكين والعمل وتقليل الشكاوى الواردة، 
ويتلقـــى شـــكاوى المســـتهلكين عبـــر عـــدد مـــن 
القنوات من بينها الخط الهاتفي وعبر اســـتمارة 

خاصة على موقعه اإللكتروني.

المستثمرون 
ركزوا تعامالتهم 

على قطاع 
الخدمات

18 % نسبة انخفاض 
الميزان التجاري على 

أساس سنوي

599
دينار مليـون 



 التاريخ: 2021/01/17
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل  
CR2021- 8401 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:    عبدهللا علي عبدهللا العسبول 

االسم التجاري الحالي:  عبدهللا علي عبدهللا العسبول 
االســـــم التجـــاري الجديد : الموارد الذكية لأليدي العاملة

 
 رقم  السجل :17-44182

القيد : 98554 
التاريخ : 18-01-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم 98554 لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة كنوز البركة لنظم المعلومات ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بٔانــه قد تقدم ٕاليها الســادة 
اصحــاب كنــوز البركــة لنظــم المعلومــات ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 98554، 
طالبين تغيير االســم التجاري من شــركة كنوز البركة لنظم المعلومات ذ.م.م الى شــركة 

كنوز البركة القابضة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ :18/1/2021
) CR2021- 9026( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم ٕالينا ورثة الســيد المرحوم ادناه: ســعيد علي عيسي النشيط بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي ٕالى السيد عادل سعيد علي النشيط

 فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 
تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه 

االسم التجاري: مٔوسسه سعيد النشيط التجارية 
 

 رقم  القيد : ١١١٤١-١

التاريخ :2021/1/12
وزارة   الصناعة  والتجارة والسياحة   

) CR2021- 5116 ( إعالن   رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم الينــا المعلــن ادنــاه : ليالــي عيســى عبد هللا جمعة عبــد هللا  خطــاب بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي الى : احمد عبد هللا احمد الصيقل  فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة  عشــر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد : 115039 - 4

االسم التجاري : لتس ريالكس للمساج التايلندي

القيد : 62535
التاريخ: 2021/01/19 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة 
-ســيده ارم ارشــد علــي محمــد حســين المالــك ل بوابة الســماء لإلستشــارات ) مؤسســة 
فرديــة (، والمســجلة  بموجــب القيــد رقــم 62535 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى 
شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال وقــدره 2000 دينار بحريني ، لتصبح الشــركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.   سيده ارم ارشد علي محمد حسين

ATTAURREHMAN HASHMI  . 2

القيد   92772
التاريخ   18 - 1 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   1883054   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة شركة يونيتيكس لألقمشة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحاب شــركة شــركة يونيتيكس لألقمشــة ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 92772 ، 
طالبيــن تغييــر االســم التجاري من شــركة يونيتيكس لألقمشــة ذ.م.م الــى ماكرون جلف 

سيرفسز ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن

 التاريخ: 2021/01/19
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري  
CR2021 -10896 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه.
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    سميرة برويز خان الل خان جنداده خان ازاد خان

االسم التجاري الحالي:  غازي للمقاوالت
االســـــم التجـــاري الجديد : بيرل جوهرة للتجارة 

 قيد رقم  :11-94413

القيد  100 - 26
التاريخ  11 - 1 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021-5572   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عبد هللا يتيم وأوالده ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســادة 
اصحاب شــركة عبد هللا يتيم وأوالده ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 100 ، طالبين 

تغيير االسم التجاري للفرع رقم 26 من نظارات صن & آي الى نظارات يتيم ذ.م .م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تاريخ   2021 / 19/1
  9449-CR2021   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه : ورثــة المرحــوم الســيد اســماعيل محمــود عبــد الغفــار العلوي 
خطاب بطلب تحويل المحل التجاري التالي إلى السيد محمود اسماعيل محمود العلوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

رقم القيد االسم التجاري : مقهي ريان
رقم القيد: 3572 - 4

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
 ٕادارة السجــــل التجــاري

 ) CR2021- 7890( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم ٕالينــا الســيد المعلــن ٔادنــاه بطلــب اســم تجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه ٔاي اعتــراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر:    علي حسن علي محمد 

االسم التجاري الحالي:  فيت فرست للحالقه الرجاليه و المساج 
االســـــم التجـــاري الجديد : سانتوريني سبا

 
 رقم  السجل : 4-39679

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020- 184045 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب معاملة مشــتركة، فعلى كل مــن لديه أي اعتراض 
قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل: 83378-2
اسم التاجر: اسيا حسن علي الحماقي

االسم التجاري الحالي: الحماقي للمقاوالت
االسم التجاري: الحماقي للتجارة العامة

وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 
ٕادارة التسجیل

ٕاعالن لسنة 2021
بشأن ٕاشھار انتھاء ٔاعمال تصفیة شركة ٕاتش ٓاند تي العقاریة ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســیاحة بأنھ قد تقدم ٕالیھا الســید 
/ حســن علــي عبــدهللا الزیــن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة ٕاتــش ٓاند تــي العقاریة 
ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســؤولیة محــدودة بموجب القید رقــم 117072-1، طالبا 
ٕاشــھار ٕانتھــاء ٔاعمــال تصفیة الشــركة تصفیة اختیاریة و شــطبھا من الســجل التجاري، 
و ذلــك وفقــا ألحكام قانون الشــركات التجاریة الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل 

 CR 2021 -8078 إعالن رقم
معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب معاملة مشــتركة ، فعلــى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:   جهاد يوسف عبدهللا الشيراوي 
االسم التجاري الحالي:  الحظ لخدمات الشحن

االســـــم التجـــاري :  المحرق للمخالت والحلويات 
 

رقم القيد: 37849-3

 القيد : 132342-1
التاريخ: 2021/01/17 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل 

إعالن رقم CR2021 -5043 لسنة 2021 
بشأن تحويل  شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها السادة 
أصحــاب شــركة مزايــا للســياحة )توصيــة بســيطة( ، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 
132342-1 طالبا تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شركة ذات مسئولية 
محــدودة برأســمال وقــدره 500  دينــار بحريني ، لتصبح الشــركة مملوكة من قبل بالم 

كابيتال القابضة ذ.م.م 

األربعاء 20 يناير 2021 - 7 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 124481



Vacancies Available
MAHFOODH SALON 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac
36690057  or  sayedyousif@gmail.com 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

JALEEL ABDULLA A.KARIM ALSHAIKH(NEZER-10817) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17702759  or  JALEELALSHAIKH85@GMAIL.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Woodlands Energy Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17112344  or  SAM_KAWA@HOTMAIL.COM 

Golden Falcon Cars 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contac

66622200  or  goldenfalcon.bh@gmail.com 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALAMRIYA CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33221246  or  zakimodaweb@gmail.com 

AHMED ATIYA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL SHAHEEN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
39662326  or  Aldoseri@windowslive.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

M&R CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35012715  or  MAKIK6008@GMAIL.COM 

DAR AL AROOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
37226930  or  abumussa99@gmail.com 

MULTI AGENCIES GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ROASTER(NUTS) 
 suitably qualified applicants can contac
17210430  or  MGTA@BATELCO.COM.BH 

ALI AHMED FAKHRAWI SONS DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac
17259540  or  abdalifakhrawi@yahoo.com 

SPORT VILLAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17811995  or  accounts.bhr@kaasgroup.com 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  QUANTITY SUREYING AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac
17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALI AHMED FAKHRAWI SONS DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac
17259540  or  abdalifakhrawi@yahoo.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACES GLOBAL QUALITY SERVICES MIDDLE EAST COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

77814500  or  kumar.chelladurai@tisa-inspection.com 

POPULAR FRESH MEAT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SLAUGHTERER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17595740  or  HSH7722@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17411287  or  ADELABDULGAFFAR72@GMAIL.COM 

KHAN GLOBAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17276007  or  SAWARI.BAH@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17271333  or  hr@ahmadipepsi.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 

Life long documents clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17009891  or  lifelong.dc.h@gmail.com 

ELAN CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39966255  or  younis.shakeri@gmail.com 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.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 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.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 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

IRON STONE  DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17744983  or  TOQEER7600@HOTMAIL.COM 

Hui Hui Fashion W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

32282651  or  1635220598@QQ.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL EKHAA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

38390207  or  RB20AAA@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17231939  or  MKAS.TRADING@GMAIL.COM 

King Krak Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

TAXI BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39111013  or  TAXI991@HOTMAIL.COM 

PROMO GATE FOR PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001361  or  YASERBUALLAI@GMAIL.COM 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

AL EZAH SANDWICHES FALAFEEL AND JUICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39622485  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

JUNIA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17697540  or  JUNIACONST@HOTMAIL.COM 

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

N-R FASHION HOUSE-BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
33069518  or  NEWTON85@GMAIL.COM 

SUN CHAISER DECORATIONS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36428158  or  USMANBAH887@GMAIL.COM 

JUNIA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17697540  or  JUNIACONST@HOTMAIL.COM 

Alhaseen tower construction 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17001688  or  ALI@HSCBH.COM 

Vamos Trading Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

39868706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

WALEED WELDING SMITHERY FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17680242  or  WALEED.CO@WINDOWSLIVE.COM 

Maria stationery and photocopy W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17404626  or  RAJUJOSE71@GMAIL.COM 

GODADDY COOL CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33119292  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ABDULAZIZ JUMA ABDMOHAMMED AJAMCO W.L.L. CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17623007  or  AJAMCO@BATELCO.COM.BH 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

ALDALEEL GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

39450421  or  a.musbah99@gmail.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL REYADAH CONSTRUCION 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39334788  or  ABDULLAAWAD@HOTMAIL.COM 

SULTHAN FARHAN PALACE FOR FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33284867  or  WAJIDA.SPC@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contac

17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

BANANA SWEET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

39464141  or  BANANASWEET41@GMAIL.COM 

GLOBAL PAYMENT SERVICES - GPS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
17201600  or  ALI.ARAB@GPS.COM.BH 

AL HADEED BUILDING EQUIPMENTS HIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39842912  or  ALIII_4000@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al abbasi Restaurant and grill 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

36668189  or  RYTHM.JEHAD@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

ALHIDAYA TECHNICAL & TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17414926  or  aasaeed@batelco.com.bh 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH

 Harmony Homes Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33509696  or  HARMOONYHOMES@GMAIL.COM 

DELTA SEFETY AND SECURITY EQUPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39616276  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

BLACK FALCON SIMPLE METAL SCRAP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36784770  or  METROINTLBH@GMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17701900  or  hrd@arcal.biz 

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Palmetto Cafe W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17295879  or  OFFICE.PALMETTO@GMAIL.COM 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MOGA SKENAR WORKSHOP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33177222  or  PAVITERGILL04@GMAIL.COM 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Athena Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17213575  or  RAGHADF@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Tangier Contracting Est. 
has a vacancy for the occupation of

  CEMENT PLATER. 
 suitably qualified applicants can contac
17533778  or  TANGERBH@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

FATIMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

39000116  or  alsayd@msn.com 

Coverings M.E W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17104880  or  GGEBRAN@COVERINGS-ME.COM 

KOOORA CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

39711141  or  murtada@sultanalmazaj.com 

THAI COFFEE LOVE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36117747  or  AZIZAMATROOK@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Unanime Architectes Gulf WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

17250822  or  contact.gulf@unanime.fr 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.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 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

R K construction 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac
39994199  or  REEDHA.87@GMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

RUBI INTERIOR DECOR Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contac

33699972  or  WAHEEDUNNISA970@GMAIL.COM 

Aroma salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39965696  or  ENAS_S@MOE.GOV.BH 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

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

SAM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17410606  or  SAMTRADEZ@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY Bahraini Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

Maguires irish restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contac
17700931  or  karim@karimmansouri.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

69991130  or  HDERAZI@ARADOUSCM.COM 

NADHMI RESTAURANT s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17775345  or  RESTONADHMI@GMAIL.COM 

ROOZ AUTO ELECTRICAL Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

34331170  or  MAJEEDAWAN876@GMAIL.COM 

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

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

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

DETAILING EXPERTS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

MELTED CAFE 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contac
34444843  or  M.H.ALSHAMMARY@GMAIL.COM 

Shahia Food limited Sugar Confectionery 
has a vacancy for the occupation of

  SUPPLY MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

13300100  or  melhajj@dunkinksa.com 

CITY GLASSES W L L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

33773374  or  Mohameda@themeatco.com 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

MULTI KEY Consulting & Marketing Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34248870  or  AFZALBALOUCH5@GMAIL.COM 

SOMRAJ MAIH Publicity and Advertising Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35548247  or  SOMRAJADVERTISING@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33188597  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33188597  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

Diesel master marine machinery repairs S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

13110088  or  Midhat@dmm-bh.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Danial Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35681056  or  CHBAHOO14@GMAIL.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 

ARAK BODY WORKING AND PINTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17611016  or  AALI3005@HOTMAIL.COM 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(HAND WRAPPING) 
 suitably qualified applicants can contac
17405333  or  Hasan.tylos1@gmail.com 

SHAHZAD ZAFAR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
39657771  or  ZAFARSA@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 

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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Chinese dragon tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66900655  or  SAMIRAFADEL00@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

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 

AL LAMBE BUILDING CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36090150  or  ALTHEKRA_BH@HOTMAIL.COM 

UTILITY AIR CONDITIONING & REFIGERATION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
17592389  or  ali@utilityacrs.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 

ALNEEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.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 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

ALNEEL ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.COM 

Medica Health Care Supply CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

39636615  or  INFO@MEDICA-HEALTHCARE.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Al Raad Aluminium WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17784568  or  INFO@ALNEELALUMINIUM.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 

AMAL RECLAMATION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17280049  or  KAINAT_MAINT_E@HOTMAIL.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 

Arabisc Chocolate 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
77300333  or  JBUHAYAL@GMAIL.COM 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.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 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL DAHREEZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17735486  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

WAHAT ALBUSAITEEN PACKAGING ACTIVITIES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM 

Johnson Controls Bahrain spc owned by Johnson controls holding c 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contac

77016612  or  AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

MAJID FAST LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39899196  or  KHALID.MALALLA@HOTMAIL.COM 

ADNAN NASIR FOR MARKETING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
36881283  or  BAHGOOD@YAHOO.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ABUSUBH GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39260552  or  AAHHMMEEDD5@HOTMAIL.COM 

Noor AlAqsa electrical contracts W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33667000  or  REDLINE020@YAHOO.COM 

ADNAN NASIR FOR MARKETING AND BUSINESS SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
36881283  or  BAHGOOD@YAHOO.COM 

SHUTDOWN MAINTENANCE SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

FRENCH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contac

17820009  or  FRENCHBAKERYBH@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.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 

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

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

ANAND BHAVAN Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39460468  or  A.RAHMAN.ALTAMIMI@GMAIL.COM 

LANDMARK FITNESS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM COACH 
 suitably qualified applicants can contac

17116211  or  fatima.mohd@fitnessfirst-me.bh 

QASR TASNEEM FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

33802003  or  TASNEEM.KOUSER64@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

AL HAWASHIM AUTO SERYICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contac

39855658  or  ALFATEMIA12@HOTMAIL.COM 

LIVERPOOL  DOCUMNET  CLERING 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

33008033  or  hu33ssain@yahoo.com 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

The icon restaurant and LOUNG 
has a vacancy for the occupation of
  EMPLOYEE(INFORMATION DESK) 

 suitably qualified applicants can contac
39434399  or  ORIENTALTRADING11@YAHOO.COM 

Area car services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39665776  or  althuraiya-143@hotmail.com 

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

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

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

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

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

AHMED QAED CONSTRUCTION ESTABLISHMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

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

UBHANALLA JEWELLERY FACTORY COMPANY (PARVES AKHTAR & PARTNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17212029  or  NADEEMPERVAIZ75@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

FOLIYAN FOR CONTRUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39822285  or  AMEERALKHAL@HOTMAIL.COM 

MANHATTAN 96 GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
36671182  or  AZUZ1989@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac
33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

34561904  or  AMANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

Aros Elbahr Fish 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39236753  or  MMASREY6@GMAIL.COM 

HVAC TECHNICAL SOLUTIONS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

36663438  or  FAQEERHUSSAIN1982@GMAIL.COM 

Bab Al Murad Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

38748461  or  AHMEDGHASIMI526953@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33610210  or  hajen.const@gmail.com 

ALRAWI WORKSHOP FOR REFRIGERATOR AND AIRCONDITIONER REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39217931  or  azamzakaria@hotmail.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

VIII Octo cafe 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
66666346  or  AL5ALIFA88@GMAIL.COM 

WHALE BUILDING MATERIALS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17785037  or  WHALEB@GMAIL.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

BLUE PALACE KARAK CAFETERIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33954309  or  JAMALUDDEEN2016@GMAIL.COM 

NOX TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39028602  or  RAMEESAGZ@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ALMAQSHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39822738  or  ABDULSAHEB22@YAHOO.COM 

DESI BAZAR GENERAL TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

63666602  or  786mba@gmail.com 

ALREEFY EYE AND LASIK CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contac

17406666  or  nmaibrahim1003@gmail.com 

ANSHAO INTERNATIONAL CONTRACTING & TRADING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

77008881  or  AFRICANA.CONT.TRAD@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.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 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

BOSTAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39097580  or  JATTMUSHTAQ901@GMAIL.COM 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contac
37767097  or  RAJESH@ARABIANGULF-EMS.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Quito Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17280049  or  SANDRA@TAMMAM.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

NLG limited - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

32191233  or  INFO@NEWTONLEGALGROUP.COM 

Seef Dental W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contac
17587992  or  Salah@seeftrainingbh.com 

Al Aamira Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac
39256192  or  SAFA12315@YAHOO.COM  
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كورونــا والبطالــة والتوترات العرقية وجنــوح مناصري ترامب

جو بايدن يتولى رئاسة أميركا وسط أزمات عاصفة

يدخل الديمقراطي جو بايدن البيت األبيض، اليوم األربعاء، ليبدأ واليته على رأس بلد يحصد فيه وباء كوفيد19- أكثر 
مــن ثالثــة آالف أميركــي كل يــوم، ويســجل مليون شــخص فــي برنامــج البطالة كل أســبوع. وقالت الخبيرة في الشــؤون 
السياسية ماري ستوكي من جامعة والية بنسلفانيا “ما يمّيز عهد بايدن ليس أن البلد يمر بأزمة بل عدد األزمات المتزامنة” 
التــي ســيضطر لمواجهتهــا منــذ األيــام األولــى لواليته. بعض هــذه األزمات مثل وبــاء كوفيد19- واالنكمــاش االقتصادي، 
ظرفية ومترابطة. وبعضها اآلخر كاالنقســامات السياســية والعنصرية، تعود إلى عقود. لكن يتعين على بايدن مواجهتها 

كلها مباشرة، في وقت سيكون مجلس الشيوخ منشغال جزئيا بمحاكمة دونالد ترامب بتهمة “التحريض على التمرد”.

الجائحة

وضعا  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  تشهد  ــم  ل
اإلنفلونزا  منذ  الخطورة  بهذه  صحيا 

اإلسبانية في العام 1918.
األكثر  البلد  هــي  المتحدة  والــواليــات 
تــضــررا فــي الــعــالــم بــكــوفــيــد19-، مع 
ونــحــو  إصـــابـــة  مــلــيــون   24 تسجيلها 
400 ألف وفاة. كما أن ظهور النسخة 
ــا  ــ الـــمـــتـــحـــورة مــــن فــــيــــروس كــــورون
تثير مخاوف  بريطانيا،  المستجد في 

من حدوث األسوأ.
ــدأت حــمــلــة تــطــعــيــم ضــخــمــة في  ــ ــ وب
ببطء  تتقدم  لكنها  ديسمبر،  منتصف 
تلقى  إذ  متوقعا،  كان  مما  بكثير  أكبر 
الجرعة  فقط  شخص  ماليين  عشرة 
مليونا   20 بكثير من  أقــل  أي  األولــى، 
أعلنت اإلدارة المنتهية واليتها عزمها 
تلقيحهم بحلول نهاية ديسمبر 2020.

الحملة  تــكــثــيــف  بـــايـــدن  جـــو  وتــعــهــد 
بحلول  شخص  مليون   100 لتلقيح 
“ليس  وقــال:  واليته،  من  المئة  اليوم 
لدي شك في أننا نستطيع القيام بذلك، 

صحة األمة على المحك!”.

انكماش وبطالة

أدت تدابير اإلغالق التي فرضت لكبح 
انــتــشــار الــفــيــروس إلــى تــوقــف عجلة 
بنسبة  انكماشا  شهد  ــذي  ال االقتصاد 
2.4 % العام 2020، وفقا لالحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
ــطـــرت شـــركـــات عـــديـــدة إلغـــالق  واضـ
أبوابها وتسريح موظفيها. وهناك عدد 
لرعاية  استقالوا  الموظفين  مــن  آخــر 

الــمــدرســة.  مــن  المحرومين  ــم  أوالدهــ
ويعيش 18 مليون أميركي اليوم على 
إعانات البطالة التي توفرها الحكومة.
بايدن بعد إعالنه خطة طوارئ  وقال 
تسريع  يعتزم  دوالر  مليار   1.9 بقيمة 
“تنتشر  عليها:  الــكــونــغــرس  مــصــادقــة 
النهار  وضــح  فــي  اإلنسانية  المعاناة 

وليس لدينا وقت نضيعه”.
وعندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما، 
ــايـــدن عــلــى حـــزمـــة إنــعــاش  ــرف بـ ــ أشـ
المالية  األزمــة  بعد  ضخمة  اقتصادي 
على  بظلها  ألــقــت  الــتــي   2009 الــعــام 

بداية واليتهما.
لكّن التحدي مختلف تماما هذه المرة، 
ــو أســتــاذة  ــ وقـــالـــت شــيــرلــي آن وارشـ
العلوم السياسية في كلية غيتيسبرغ: 
االقتصادية  األزمـــة  يــديــر  أن  “يــجــب 
مــلــيــون   300 تــلــقــيــح  يـــحـــاول  فــيــمــا 
ــة منقسمة  ــ يــقــود دول بــيــنــمــا  شــخــص 

بشكل خطر”.

جنوح مناصري ترامب

دونالد  رئاسة  من  سنوات  أربــع  وبعد 
ترامب، أدت الحملة التي شنها األخير 
إلى  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  على 

تعميق الهوة أكثر.
بالهزيمة  االعتراف  الجمهوري  ورفض 
فشل  أنه  إال  “تــزويــر”،  بعمليات  منددا 
في  ونجح  بذلك،  المحاكم  إقناع  في 
الماليين من  أذهــان  الشكوك في  زرع 
عـــدد كبير منهم  الــذيــن شــن  أنــصــاره 
 6 فــي  الكابيتول  مبنى  على  هجوما 

يناير.
ــر أســتــاذ الــتــاريــخ  ولــفــت ديــفــيــد فــارب

“الواليات  إلى أن  في جامعة كنساس 
ــم تـــعـــرف أزمـــــة شــرعــيــة  ــمــتــحــدة لـ ال
أبــراهــام  تنصيب  منذ  كهذه  سياسية 
أطلق  والــــذي   1861 الــعــام  لــنــكــولــن” 

شرارة الحرب األهلية األميركية.
أعمال  على  بالتشجيع  اتهامه  وبــعــد 
العنف هذه، من المقرر محاكمة ترامب 
أمـــام مجلس الــشــيــوخ. وقـــال فــاربــر: 
الذي  الوقت  حرفيا  ذلــك  “سيستهلك 

يحتاج إليه بايدن” لبدء مشاريعه.
ــان بعض  ــه إن كـ وأضــــاف الـــمـــؤرخ أنـ
ــأوا بــأنــفــســهــم أخــيــرا  ــ الــجــمــهــوريــيــن ن
)تــرامــب( قوة  “فسيبقى  تــرامــب،  عــن 
إدارة  فترة  صاخبة، قد تستمر طوال 
حيال  الكثير  يسعها  لــن  الــتــي  بــايــدن 

ذلك”.
ــذي وعــد  ــ ــمــقــراطــي الـ ــدي ويــخــاطــر ال
أيضا  أميركا”  في  “مصالحة  بتحقيق 
بــمــواجــهــة حــقــيــقــة وجــــود “نــظــامــيــن 
للناس  يقدمان  مختلفين  إعالميين 
وفــقــا  ــم”،  ــعــال ــل ل مختلفتين  رؤيــتــيــن 

لستوكي.

توترات عرقية

التي  الضخمة  االحتجاجات  توقفت 
ــورج فلويد  انــدلــعــت عــقــب مــقــتــل جــ
خالل توقيفه من قبل شرطي أبيض، 
لكن الديمقراطي انتخب بدعم ساحق 
من المواطنين السود وعليه اآلن تلبية 

توقعاتهم.
أن  آن وارشــــــو  ــي  وأوضــــحــــت شــيــرل
“الــتــفــاوتــات الــعــرقــيــة مـــوجـــودة في 
كـــل مـــكـــان: فـــي االقـــتـــصـــاد والــســكــن 
وهي  الــشــرطــة...  وعــنــف  والتصويت 

“تعبئة  متوقعة  سنوات”،  منذ  تتفاقم 
ــجــديــدة عــلــى هــذه  قــويــة” لـــــإدارة ال
أهــدافــه  الــجــبــهــة. ومـــن أجـــل تحقيق 
أكثر  فريقا  بــايــدن  اخــتــار  وتطلعاته، 
تنوعا من أي وقت مضى. وقال ديفيد 
فاربر: “لقد أظهر لمؤيديه أن الواليات 
في  الصفحة  طي  ستحاول  المتحدة 

مسألة العدالة العرقية”.

“على حبل مشدود”

ــذه “األولـــويـــات”  فــي مــواجــهــة كــل هـ
الرئيس  نائبة  هاريس  كاماال  اعترفت 
الوطنية  لــإذاعــة  الجمعة  المنتخبة، 
العامة )إن بي آر( بأنه “يجب أن نكون 

قادرين على القيام بمهمات متعددة”.
ــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات  ــرا إلـــــى كــ ــظــ ــ ون
المختلفة، يعتقد بايدن أن عزمه على 
تجاوز خطوط الترسيم السياسي هي 
ليست  “الــوحــدة  قــائــال:  الوحيد  الحل 
للقيام  عملية  إنها خطوة  مجرد وهم، 
أجل  مــن  مــعــا؛  فعله  علينا  يجب  بما 
البالد”. بالنسبة إلى ماري ستوكي، فإن 
الثنائي “سيسير على حبل مشدود، ما 

بين فرص كبرى وأخطار كثيرة”.
من  نفسه  ــوقــت  ال فــي  حـــذرت  لكنها 
اعتبار بايدن بمثابة المخلص موضحة 
وينظر  برؤسائه،  مهووس  البلد  “هــذا 
يجب  لكن  منقذون”  أنهم  على  إليهم 
أال ننسى “أنهم ال يسيطرون على كل 

شيء”.

واشنطن ـ وكاالت

الرئيس االميركي المنتخب جو بايدن

الرباط ـ وكاالت

الدبلوماسية  أعلن السفير األميركي لدى المغرب دافيد فيشر، أن العالقات 
بين المملكة وإسرائيل ستتطور إلى فتح سفارتين لكل منهما لدى األخرى.

انتهاء  بسبب  مغادرتها  قبل  الــربــاط،  من  صحافي  مؤتمر  في  فيشر  وقــال 
مهمته، إن “العالقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ال تقف عند حدود 
فتح مكتبي االتصال في الرباط وتل أبيب، بل إن هذه الخطوة ستتطور إلى 

فتح سفارتين قريبا”.
االتفاق  إن  السفير  قال  االتصال،  مكتبي  افتتاح  تأخر  لسبب  تفسيره  وفي 
من  كثيرا  أخــذ  بل  وضحاها،  عشية  بين  يكن  “لــم  العالقات  استئناف  على 
الوقت والنقاشات”، في المؤتمر الصحافي الذي نقل وقائعه موقع “هسبريس” 

اإلخباري المغربي.
وأوضح أن افتتاح مكتبي االتصال “يتطلب فقط بعض اإلجراءات اإلدارية 
“آالف اإلسرائيليين من أصول مغربية متحمسون  أن  والتشريعية”، مضيفا 
ومتطلعون لفتح التمثيليات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصا السفارتين، 

من أجل تسهيل الزيارات”.
واعتبر الدبلوماسي األميركي أن “الرباط وواشنطن بصما على اتفاق تاريخي 
جديد في السنة الماضية، من خالل استئناف المملكة عالقاتها مع إسرائيل”.

فيشر: عالقات المغرب وإسرائيل ستتطور إلى فتح سفارتين

بغداد ـ وكاالت

الــعــراقــي أمــس  الـــــوزراء  قـــرر مجلس 
إلى  العامة  االنتخابات  إرجاء  الثالثاء 

العاشر من أكتوبر المقبل.
وكــــان قـــد تــقــرر إجـــــراء االنــتــخــابــات 
المبكرة في السادس من يونيو المقبل، 

أي قبل عام من موعدها األصلي.
الــمــبــكــرة مطلبا  ــتــخــابــات  االن وكـــانـــت 
ــا لــلــمــحــتــجــيــن الــمــنــاهــضــيــن  ــيـ ــاسـ أسـ
للحكومة الذين نظموا مظاهرات بدأت 

في أكتوبر 2019.
االحتجاجات  هــذه  فــي  المئات  وُقــتــل 
األمــــن ومسلحين  ــوات  قــ أيــــدي  عــلــى 
يشتبه في صالتهم بالفصائل المسلحة.

وقـــبـــل مـــصـــادقـــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
إلى  المبكرة  االنتخابات  تأجيل  على 
أكتوبر، قال رئيس الحكومة العراقية 

ــا قد  ــكــاظــمــي: “كــن مــصــطــفــى ال
6 يــونــيــو  ــد  ــوعـ ــا مـ ــ ــددن حــ

ــمــبــكــرة،  ــات ال ــتــخــاب ــالن ل

تعهداتنا  على  بناء  الموعد  هذا  وجــاء 
بإجراء انتخابات مبكرة خالل عام من 

تولينا المسؤولية”.
لتشكيل  األول  الــيــوم  “مــنــذ  ــاف:  وأضــ
إمكانات  كــل  وضعنا  الــحــكــومــة،  هــذه 
االنتخابات،  مفوضية  دعم  في  الدولة 
تضم  جــديــدة  مفوضية  أنــهــا  ونــعــرف 
قضاة محترمين وهي بحاجة إلى كل 

الدعم والمساندة”.
وشدد الكاظمي على ضرورة أن تكون 
االنــتــخــابــات “حـــرة ونــزيــهــة وعــادلــة”، 
في  الجهود  كــل  بذلنا  “لــذلــك  مضيفا: 
بكل  وأقـــول  االنتخابي.  األمــن  ضمان 
يونيو   6 يــوم  قــادرة  الحكومة  أن  ثقة 
على ضمان أمن االنتخابات عبر خطط 
أشهر  منذ  لها  نعد  وأمنية  عسكرية 
بها  وتــدريــبــات ومــمــارســات تقوم 
استعدادا  األمنية  المؤسسات 

لالنتخابات”.

العراق.. 10 أكتوبر موعد االنتخابات المبكرة

واشنطن ـ وكاالت

قال القائم بأعمال وزير الدفاع األميركي، 
كريستوفر ميلر، أمس الثالثاء، إن مكتب 
الجيش  يساعد  االتــحــادي  التحقيقات 
ــراء تدقيق فــي أكثر  األمــيــركــي فــي إجـ
الوطني  الحرس  ألف جندي من   25 من 
للمساعدة في حماية مبنى  يتم نشرهم 
خالل  )الكابيتول(  األميركي  الكونغرس 
بايدن،  جــو  المنتخب  الرئيس  تنصيب 

وذلك بسبب مخاوف أمنية.
وبدا وسط العاصمة األميركية واشنطن، 
في الساعات األولى من صباح الثالثاء، 
موعد  من  يــوم  قبل  منيع  بحصن  أشبه 
المتحدة  للواليات  بايدن رئيسا  تنصيب 
في مراسم ستجرى تحت مراقبة أمنية 
المنتخب  الــرئــيــس  جــدد  فيما  مــشــددة، 
ــه إلـــــى تـــوحـــيـــد بـــــالد يــســودهــا  ــ ــوت دعــ

االنقسام.
قوات  األميركية  العاصمة  في  وتنتشر 

من الحرس الوطني سيصل عددها إلى 
25 ألفا اليوم األربعاء؛ بهدف ضمان أمن 
حي  من  تمتد  شاسعة  حمراء”  “منطقة 
مقر  نطاقه  ضمن  الواقع  هيل  كابيتول 
الكونغرس، حيث سيؤدي بايدن ونائبته 
وصــوالً  األربــعــاء،  القَسم  هاريس  كاماال 

إلى البيت األبيض.
مول”  “ناشونال  متنزه  قطاع  أغلق  كما 
ــئـــات آالف  الـــضـــخـــم، حــيــث يــتــدفــق مـ

ــع ســنــوات لحضور  األمــيــركــيــيــن كــل أربـ
مراسم التنصيب.

أيــام  منذ  األميركية  الحكومة  ومنعت 
الرئيسية  ــعــامــة  ال الــمــتــنــزهــات  ــول  دخــ
ــتــســوق الــوطــنــي  بــمــا فـــي ذلـــك مــركــز ال
فــي واشــنــطــن، وأغــلــقــت الــجــســور عبر 
ومقاطعة  فرجينيا  بين  بــوتــومــاك  نهر 
كولومبيا. وتم إغالق أكثر من 12 محطة 

لقطارات األنفاق.

أفراد الحرس الوطني قرب مبنى الكابيتول

نشــر أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني حول البيت األبيض
“الدفاع األميركية”: ال مؤشرات على تهديد داخلي

تونس ـ وكاالت

أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
الليبي  السياسي  الــحــوار  ملتقى  موافقة 
على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية 

للفترة التحضيرية. 
األصــــوات  مـــن   % 73 نــحــو  أن  وذكـــــرت 

وافقت على اقتراح اللجنة االستشارية.
األممية  المبعوثة  عــن  نقال  الــبــيــان  وذكـــر 
ــيــامــز أن “أعــضــاء  بــاإلنــابــة ســتــيــفــانــي ول
تنفيذ  نحو  مهمة  خطوة  اتخذوا  الملتقى 
خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس”. 
الــلــيــبــيــيــن اآلن فــرصــة  “أمـــــام  وأضــــــاف: 

حقيقية لتجاوز خالفاتهم وانقساماتهم”.
وتابع البيان: “أمام الليبيين فرصة حقيقية 
توحيد  إلعـــادة  مؤقتة  حكومة  الخــتــيــار 
مؤسساتهم من خالل االنتخابات الوطنية 

الديمقراطية التي طال انتظارها”.
السياسي  الــحــوار  ملتقى  أعــضــاء  واتــفــق 
التي  اآللــيــة  على  الــثــالثــاء،  أمــس  الليبي، 

سيتم اعتمادها الختيار السلطة التنفيذية 
ــثـــر مـــن شــهــريــن من  الـــجـــديـــدة، بــعــد أكـ
المشهد  على  انعكست  الــتــي  الــخــالفــات، 

العام بالبالد.
ــــحــــوار أم الــعــز  ــت عــضــو مــلــتــقــى ال ــالـ وقـ
صفحتها  عــلــى  تـــدويـــنـــة  ــي  فـ الـــفـــارســـي 
السلطة  اخيار  آلية  إن  “فيسبوك”،  بموقع 
التنفيذية التي جرى التصويت عليها منذ 
 73 بنسبة  بشأنها  توافق  حصل  اإلثنين، 

أن  معتبرة  األعــضــاء،  أصـــوات  مــن  بالمئة 
هذا االتفاق انتصار لليبيا.

ــمــســار  ــة، يــصــل ال ــراجــ ــفــ ــ ــعـــد هــــذه االن وبـ
ــرة من  ــيــ ــة األخــ ــمــرحــل ــســيــاســي إلــــى ال ال
المفاوضات وتتعلق باختيار أسماء شاغلي 
المرور  سيتم  حيث  التنفيذية،  المناصب 
مباشرة إلى استقبال ملفات الترشح لهذه 
قبل  من  عليها  التصويت  قبل  المناصب، 

أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ملتقى الحوار السياسي الليبي

73 % من األصوات وافقت على اقتراح اللجنة االستشارية
الحوار الليبي.. توافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

واشنطن ـ سي إن إن

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول 
المنتهية  الرئيس  إن  قــولــه،  أميركي 
“خطاب  سجل  ترامب  دونالد  واليته 
وداع” من البيت األبيض، تحدث فيه 
سنوات   4 خالل  إنجازاته  قائمة  عن 

قضاها في المنصب.
وقال المسؤول إن ترامب قام بتعداد 
أن  يجب  أنها  يعتقد  التي  اإلنجازات 
يتم عرض  أن  إدارتــه، متوقعا  تحدد 
ــاء رغـــم عــدم  ــعـ ــيــوم األربـ الــفــيــديــو ال

تحديد التوقيت النهائي لذلك.
ولفت المسؤول إلى أن ترامب، الذي 
ظل بعيدا عن األنظار منذ أيام، أشار 
“اإلدارة الجديدة”،  إلى  التسجيل  في 
لــكــن لــم يتضح مــا إذا كـــان قــد قــدم 

تنازال رفضه ألكثر من شهرين.
وقـــال مــصــدر آخـــر إن األيـــام 

ــيــــس  ــ ــرئ ــ ــل ــ األخـــــــــيـــــــــرة ل
ــي الــبــيــت  ــ ــب فـ ــ ــرامـ ــ تـ

من  إحاطات  على  اقتصرت  األبيض 
ــرات األمــيــركــي حــول  ــمــخــاب جــهــاز ال
بــشــأن تنصيب  الــتــهــديــدات األمــنــيــة 
ــايــــدن،  ــ الـــرئـــيـــس الـــمـــنـــتـــخـــب جــــو ب
ــاطـــات مــجــلــس األمــــن الــقــومــي،  وإحـ
الموظفين  وتوديع  المغادرة،  وصــور 

المغادرين في اللحظة األخيرة.
ــه عــنــدمــا يــغــادر  ــ ــالـــت الــشــبــكــة إن وقـ
ميالنيا  ــى  ــ األولـ والــســيــدة  ــرئــيــس  ال
ــاء،  ــعـ ــاح األربـ تـــرامـــب واشــنــطــن صــب
سيستمرون  مــســاعــدون  سيرافقهم 
في دورهم خالل فترة ما بعد الرئاسة 

في بالم بيتش.
المرافق  لونا،  نيك  هــؤالء،  بين  ومــن 
كاسيدي  وزوجته  لترامب  الشخصي 
دومبولد التي تعمل حاليا كمساعدة 
نائبه  إلى جانب  للرئيس،  خاصة 
وربما  سكافينو  دان  الــحــالــي 

آخرون.

ترامب يسجل “خطاب الوداع” من البيت األبيض
دبي - العربية.نت

ــرورة أن  ــ شــــددت بــريــطــانــيــا عــلــى ضـ
اليمن  في  التدخل  عن  إيــران  تتوقف 
بشكل  المنطقة  وأمــن  أمنه  وزعــزعــة 

عام.
الدولة  وزيــر  كليفرلي،  جيمس  وقــال 
الــشــرق  بــشــؤون  المكلف  الــبــريــطــانــي 
األوسط وشمال إفريقيا، خالل جلسة 
البريطاني أمس  البرلمان  مساءلة في 
المتحدة  المملكة  تـــزال  “ال  الــثــالثــاء: 
تشعر بقلق بالغ إزاء الصراع المستمر 
اليمن، ونرحب  واألزمة اإلنسانية في 
بالخطوات اإليجابية في تنفيذ اتفاق 
حكومة  تشكيل  ذلك  في  بما  الرياض 

يمنية جديدة شاملة”.
وأضاف: “ندين بأشد العبارات هجوم 
الحوثيين على مطار عدن الذي أودى 

بــحــيــاة أكــثــر مــن 25 مــدنــيــا”، 
ــا الـــحـــوثـــيـــيـــن إلـــى  ــ ــي داعــ

ــف هـــذه الــهــجــمــات  “وقــ

للعملية  جـــديـــدة  الـــتـــزامـــات  وإظـــهـــار 
السياسية”.

نهاية  نــرى  أن  “يجب  كليفرلي:  وتابع 
لزعزعة وتدخل إيران في اليمن الذي 
أدى إلى مزيد من الصراع. وقد طرحنا 
مــبــاشــرة مــع الحكومة  الــمــســألــة  هـــذه 

اإليرانية”.
وذّكـــــــر بـــــأن “إيــــــــران تـــقـــدم أســلــحــة 
لــلــحــوثــيــيــن وهـــو أمـــر مــخــالــف لــقــرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2216 الذي 

يحظر تصدير إيران للسالح”.
المتواصل  بريطانيا  قلق  عن  وأعــرب 
والعسكري  المالي  “الدعم  من  والبالغ 
اإليـــــرانـــــي لـــجـــمـــاعـــات مــســلــحــة فــي 
العمل  “نـــواصـــل  مــضــيــفــا:  الــمــنــطــقــة”، 
ــع شركائنا  ومـ دولــيــة  مــنــظــمــات  مــع 
النووية  أنشطتها  إيــران عن  لثني 
االستقرار  زعزعة  أعمال  وعن 

األوسع”.

بريطانيا: يجب أن نرى نهاية لتدخل إيران في اليمن

أمير الكويت يبدأ مشاورات 
تشكيل الحكومة الجديدة

ــواف األحــمــد  ــ بـــدأ أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ ن
ــاء، الـــمـــشـــاورات  ــ ــثــــالث ــ ــــس ال الـــصـــبـــاح، أمـ
إذ  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  التقليدية 

استقبل مسؤولين حاليين وسابقين.
واستقبل أمير الكويت على التوالي: رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس 
ــســعــدون، والشيخ  ال الــســابــق أحــمــد  األمـــة 
ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء األسبق، 
والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء 
األســـبـــق، والــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح 

رئيس مجلس الوزراء المستقيل.
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الكويت ـ وكاالت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“الجزيرة” وصناعة تاريخ جديد لإلرهاب
فـــي الوقت الـــذي تزداد فيـــه إرادة الشـــعوب تصميما علـــى المضي إلى 
األمـــام واالنتصـــار للمحبة والســـام واألخوة، تزداد مرونـــة قناة الخبث 
“الجزيرة” وطاقمها من قوى الظام وبجهد مضاعف في التصرف تجاه 
مصالح شـــعوب دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية التي عانت 
الشيء الكثير من أكاذيبها، وتدخلها بشكل سافر في الشؤون الداخلية، 
ال لشيء سوى إحراق دول الخليج وتدميرها واتساع مجال االستفادة 

من المنظمات اإلرهابية.
كرجل إعامي وقفت كثيرا عند هذه القناة منذ فترة طويلة، واتضح لي 
ولكل متابع ســـواء كان إعاميا أم مواطنا عاديا “قلبه على الخليج” أن 
هذه القناة محترفة في الكذب، وليس في قاموســـها ونظامها األساسي 
كمؤسســـة إعاميـــة حســـب تعبيرهم أي معنـــى للدقة وااللتـــزام وال أية 
أنظمة وضوابط تأخذ شـــكل الرقابة حرصا على حماية المشاهد من أي 
تأثيـــر خطيـــر على النفـــوس، فالصدق يخلق إحساســـا باألمن الذي ينمو 
بالوعـــي والدرايـــة، وهو جوهر األمر فـــي األخبار. قنـــاة الجزيرة خليط 
عجيـــب من المرتزقـــة والعماء واللصـــوص، وتثير القرف واالشـــمئزاز، 
وســـلوكها المهني مليء بالتحريـــف وبعيد عن الحقائـــق، وتزايد عزلتها 

فـــي اآلونـــة األخيرة يؤكـــد ودون الحاجة إلى فحـــص الحقائق أنها وكر 
يعمـــل بفلســـفة ونظريـــة واضحـــة تنبـــع مـــن أســـاليب تآمريـــة غاية في 
التصعيد وبكل ألوان التخريجات والفبركات... ابحثوا في محرك قوقل 
عـــن أســـماء المحرريـــن والمعديـــن والمراســـلين والمصوريـــن والتحرير 
واإلدارة، وتفحصـــوا وجودهم وهوياتهم وتاريخهم ومواقفهم الفكرية 

وممارساتهم. 
هـــذه القناة تعرف نفســـها بأنها “خدمـــة إعامية عربيـــة االنتماء عالمية 
التوجـــه شـــعارها الرأي والرأي اآلخـــر وهي منبر تعددي ينشـــد الحقيقة 
ويلتـــزم المبـــادئ المهنيـــة فـــي إطار مؤسســـي..”، يـــا أغبياء.. األســـاس 
المنطقي الكاســـيكي لشـــعار الرأي والـــرأي اآلخر، هو الثقة والشـــجاعة 
في اســـتضافة أطراف ال يهمها كســـب المال بقدر اهتمامها بتنوير الرأي 
العـــام وتصحيـــح المعلومـــة الخاطئة التـــي تتناقلها محطاتكـــم والتعمد 
فـــي الخداع والتضليل.. ما هي مقاباتكم وكيف تعدون تركيبها ولماذا 
التملـــص والمراوغـــة حيـــن يحـــاول أحد شـــرفاء الخليج أو العـــرب الرد 

عليكم بمكالمة وفضحكم.
“الجزيرة” خلفيات مختلفة بعقلية واحدة هي صناعة تاريخ جديد لإلرهاب. «

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

أثـــار قـــرار تصنيـــف الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة مليشـــيا أنصار 
هللا الحوثيـــة كجماعـــة إرهابية قلـــق البعض وعلى رأســـهم منظمة 
األمـــم المتحـــدة التي أعرب المتحدث الرســـمي باســـم األمين العام 
لهـــا ســـتيفان دوجاريك عن انتقـــاده قرار واشـــنطن إدراج الحوثي 
وقياداتـــه علـــى قوائـــم اإلرهـــاب، ذلك ما ذهـــب إليه أيضـــًا مبعوث 
األميـــن العـــام لليمـــن مارتـــن غريفيـــث الـــذي عبـــر بدوره عـــن قلقه 
إزاء هـــذا التصنيـــف، متذرعًا بأن قرار واشـــنطن ســـيصعب وصول 
المســـاعدات اإلغاثيـــة واإلنســـانية لليمنييـــن مـــا ســـيعرض اليمـــن 
واليمنييـــن لكوارث إنســـانية نتيجة نقص اإلمدادات التي ســـتتأثر 

بقرار واشنطن بحد قوله.
ممـــا ال شـــك فيـــه أن قـــرار الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة كان في 
محلـــه، وذلـــك مـــا اتفـــق كل ذي بصيـــرة عليـــه، وإن كان متأخـــرا 
للغايـــة، لكن ما أعجز عن اســـتيعابه تناقض األمـــم المتحدة ما بين 
قراراتها وتصريحاتها وهي التي أصدرت القرار رقم 2216 القاضي 
بانســـحاب مليشـــيا الحوثي من جميع األراضي اليمنية التي قامت 
باحتالهـــا واالســـتياء عليها وفي ذلك تأكيد علـــى أن ما قامت به 

مليشـــيا الحوثـــي خـــال األعـــوام الماضيـــة يدخل ضمـــن االنقاب 
اإلرهابي على الشرعية اليمنية.

قرار الواليات المتحدة األميركية يصب بالتأكيد في حلحلة األزمة 
اليمنيـــة إذ إنه ســـيحد من مصادر قوة الحوثي تلك التي ســـاعدته 
طـــوال األعـــوام الماضيـــة على القيـــام بأعماله وجرائمـــه اإلرهابية، 
وإذا مـــا كانـــت األمـــم المتحـــدة تتذرع فـــي رفضها قرار واشـــنطن 
بخوفها من أن المســـاعدات لن تصل لمســـتحقيها من اليمنيين فقد 
جانبهـــا الصواب في ذلك، فالجميع يعلم أن الحوثي يســـتولي على 
المســـاعدات كيف ال وهو الذي تفنن في فرض اإلتاوات والضرائب 

ونهب كل ما تصل له يداه.

ال يرغب اليمنيون في فتات المساعدات وهي جل ما تهتم له األمم  «
المتحدة، فالمواطن اليمني من حقه أن يعيش حياة كريمة ذلك ما 

ال يمكن أن يتحقق دون حل جذري لألزمة اليمنية، وهي المهمة التي 
من األولى باألمم المتحدة أن تفكر في حل لها، األمر الذي ال يمكن 
أن يتحقق وهي تتنصل من االعتراف بالواقع رغم ما شهدته األمم 

المتحدة نفسها من جماعة الحوثي اإلرهابية.

بدور عدنان

لماذا استاءت األمم المتحدة من تصنيف الحوثي إرهابًيا؟

bedoor.articles
@gmail.com

fatin.hamza@
gmail.com

ملك اإلنسانية والوفاء، عاهل الباد حفظه هللا ورعاه يجسد مجددًا أروع 
الصـــور والمواقف في اإلنســـانية والوفاء والوقوف إلى جانب أبناء شـــعبه 
في أحلك الظروف وأصعبها، ونؤكد على كلمات شيخ الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بن حمـــد بأن جالته فعـــاً ضرب للعالـــم أجمع معنى مفهـــوم “القائد 
الحكيم” الذي ُجبل على اتباع سبل تعزيز القيم اإلنسانية النبيلة في وطنه 

وبين شعبه وتصديرها إلى العالم ليكون جالته مثاال يحتذى به.
إن اتصال صاحب الجالة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه بالبطل البحريني 
سامي الحداد وتهنئة جالته له باإلفراج والعودة السالمة إلى أرض الوطن 
مع بقية إخوانه يؤكد المســـاحة اإلنســـانية الواســـعة التي يتمتع بها جالته 
ومدى االهتمام الكبير الذي يحظى به أبناء شعب البحرين من قبل جالته 

الذي يسهر دائما على راحتهم ويسعى إلى توفير كل أشكال العيش الكريم 
لهـــم والمحافظة على أمنهم وســـامتهم في مختلف الظـــروف ومهما تغير 

الزمان أو المكان.
للـــه الحمـــد بفضل اهتمـــام جالته ووقفاتـــه وتوجيهاته تمكنـــوا جميعًا من 
العـــودة ســـالمين غانميـــن إلـــى حضن أهلهـــم وذويهم، هـــذا ما عودنـــا عليه 

جالته، أب حنون عطوف طيب يحتضن جميع أبنائه بكل حب. 
إن شعورنا جميعا بالفخر واألمان والسعادة والشكر الدائم على نعمة  «

البحرين ألننا ندرك تمامًا أننا جميعًا بين أيد أمينة وسنصل إلى بر األمان 
بحكمة وحنكة وإنسانية جاللة الملك حفظه الله، أدامه الله لنا ذخرا وعزا لهذا 

الوطن.

فاتن حمزة

وعاد الصيادون ألرض الوطن... شكًرا جاللة الملك

جاللة الملك األب أثلج الصدور
ال شـــك أن اتصـــال جالـــة الملـــك عاهـــل البـــاد المفـــدى حمد بن 
عيســـى آل خليفة بالبطـــل الرياضي البحريني بعـــد أن تم إطاق 
ســـراحه من قبل السلطات القطرية، لفتة ليست جديدة أو غريبة 
علـــى جالة الملك األب الذي عودنا دوما على اللفتات اإلنســـانية 
التـــي تثلج الصدور وتعمق االنتماء وتعطي رســـالة لكل بحريني 

وبحرينية وليس فقط لسامي الحداد.
صحيـــح أن المواطـــن الـــذي يتعـــرض لـــأذى أو االعتقـــال خـــارج 
بلـــده يكون بأشـــد الحاجة إلـــى تلقي الدعم بـــكل أنواعه من قبل 
حكومته، خصوصا إذا كان مظلوما أو لم يرتكب جرما أو مخالفة 
مثـــل ســـامي الحـــداد وغيـــره مـــن الصياديـــن البحرينييـــن الذين 
تعرضوا لهذا األذى النفســـي، وعندما يتم تدخل الدولة بشـــكل أو 
بآخـــر لتخليـــص المواطن من محنته يشـــعر هـــذا المواطن وكأنه 
انتشـــل من الغـــرق وعاد إلى بر األمان، هـــذا بالتأكيد ما حدث مع 
ســـامي الحـــداد وغيره من الصيادين الكادحيـــن عندما عادوا إلى 
أرض الوطن وازدادوا وازددنا معهم يقينا بأن سامة كل مواطن 

بحريني أمر يهم جالة الملك المفدى.

ووصل األثر اإليجابي لالتصال السامي لجاللة الملك بهذا المواطن  «
البحريني إلى كل مواطن بحريني وأعطى الجميع الثقة في أن البحرين 

تضع كرامة مواطنيها ومصلحتهم في أولوية اهتماماتها، فشكرا لجاللة 
الملك المفدى على هذه الرسالة األبوية التي أسعدت القلوب وجعلتنا 

حقيقة نشعر بدفء الوطن واحتضانه كل أبنائه. وبهذه المناسبة البد أن 
نشيد بالدبلوماسبة البحرينية بقيادة جاللة الملك التي بال شك لعبت دورا 
كبيرا في الحفاظ على أبناء البحرين وإعادتهم إلى وطنهم بعد هذه المحنة 

التي تعرضوا لها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

دور المطار في التنمية الوطنية
أمر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائـــب القائـــد األعلى رئيـــس مجلس الـــوزراء ببدء العمليات التشـــغيلية 
لمبنى المســـافرين الجديد ضمن توســـعة مطار البحرين الدولي في 28 
يناير 2021م، ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن استكمال مشاريع الدولة 
في مختلف القطاعات البنيوية التي ستسهم في نمو االقتصاد الوطني 
بمـــا ُيحقـــق أهداف التنميـــة الوطنية، وفي جولته في مرافق المشـــروع 
أكـــد ســـموه أن “العمل بـــروح الفريق الواحـــد يضفي دائًمـــا طابًعا مميًزا 
على وتيرة اإلنجاز، وهذا ما يتجلى في كل المشاريع التي يتم تنفيذها 
بسواعد وطنية تحب التحديات وتعشق اإلنجازات وتضع رفعة الوطن 
أمام مســـاعيها لتحقيق مزيٍد من التقدم واالزدهار ألبنائه”، وبما ُيساهم 

في تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030م.
وتتجلـــى أهـــداف تطوير مطـــار البحرين الدولـــي لما للمطـــار من أهمية 
كميناء بحريني وخليجي وإقليمي يربط البحرين بالوجهات الجغرافية 
العالمية، حيث يعمل على زيادة تنافســـية البحرين لمواصلة اســـتقطاب 
المزيـــد من االســـتثمارات، وخلق مزيد من الفـــرص النوعية للمواطنين، 
ويجعـــل البحريـــن مركـــًزا إقليمًيا للخدمات اللوجســـتية بما يســـهم في 
مواصلـــة تحقيـــق أهداف المســـيرة التنموية الشـــاملة، ولقطاع الطيران 
آثار مباشرة وغير مباشرة وإيجابية على السياحة والتجارة وفي حجم 
الناتج المحلي اإلجمالي. وتم تدشين برنامج تحديث المطار في فبراير 
2016م، وُيعتبر من المشـــاريع القطاعيـــة المهمة والحيوية في البحرين 
لتنطلق مرحلة جديدة في قطاع الطيران تماشـــًيا مع مســـتوى الطموح 
وحجم اإلنجاز وحركة النماء المستمرة في كل القطاعات الوطنية. وقد 
“بلغـــت توســـعته أربعة أضعاف المبنـــى الحالي بطاقة اســـتيعابية تصل 
إلى )14( مليون مســـافر ســـنوًيا، بجانب تشـــييد مرافق أخرى”، وبتكلفة 

إجمالية تبلغ )1.1( مليار دوالر بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل.

إن استمرارية تطوير المشاريع التنموية تؤكد استمرارية المسيرة التنموية،  «
وأن طموح البحرين ال حدَّ له بما ُيحقق النماء والرخاء لشعبها، وتعمل 

الدولة جاهدة في تعزيز االستثمارات وُحسن استغاللها. إن تطوير المطار 
مشروع متميز سيحدث نقلة نوعية للطيران البحريني ويدفع عجلة 

التحديث الجاري بالمطار بما يتواكب مع مستجدات النقل العالمية، وهو 
ُيترجم توجهات الدولة المستمرة لبناء مرتكزات التنمية والتطوير من أجل 

دولة عصرية ومتقدمة تليق باسم مملكة البحرين.

عبدعلي الغسرة
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تنطلــق اليــوم )األربعــاء( منافســات الجولــة الســابعة لــدوري الدرجــة الثانيــة لكرة القدم للموســم الرياضــي 2020 - 
2021، وذلك بإقامة لقاءين عند 6 مساًء. 

ويلعب الشـــباب مع مدينة عيســـى على استاد 
النـــادي األهلـــي، واالتحـــاد مـــع االتفـــاق علـــى 
مباريـــات  وتســـتكمل  حمـــد.  مدينـــة  ملعـــب 
الجولـــة الخميس بإقامة 3 مباريات: الخالدية 
مـــع قاللـــي، التضامن مع البحريـــن، الحالة مع 
ـــا إلـــى  ســـترة.  ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حاليًّ
صدارة نادي ااالتفاق برصيد 14 نقطة، الحالة 

والشـــباب 12 نقطـــة لـــكل واحد منهمـــا، مدينة 
عيســـى وقاللي وسترة 10 نقاط لكل واحد منهم، 

الخالديـــة 7 نقـــاط، البحرين 6 نقـــاط، االتحاد 4 نقاط، 
والتضامن في المركز األخير بال نقاط.

وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اليـــوم، فـــإن لقـــاء الشـــباب ومدينة 
عيســـى يبدو متكافًئا؛ قياًســـا بما قدمه الفريقان من مستوى 
متصاعـــد خـــالل الجـــوالت الماضية تحـــت قيـــادة المدربين 
الوطنييـــن: محمـــد عدنـــان أيوب مع الشـــباب وســـيد حســـن 

عيسى مع مدينة عيسى. 
 وكان الطرفـــان قد فازا في الجولة الماضية، 
ومدينـــة  االتحـــاد،  علـــى  الشـــباب  تفـــوق  إذ 

عيسى على الخالدية. 
وفـــي المبـــاراة الثانية، يدخـــل االتفاق بهدف 
يالقـــي  حينمـــا  للـــدوري  صدارتـــه  مواصلـــة 
فـــي  خســـارته  لتعويـــض  الســـاعي  االتحـــاد 
الجولـــة الماضيـــة وكســـب المزيـــد مـــن النقاط 
اإلضافية. يقود الفريقين مدربان وطنيان: محمد 

المقلة مع االتحاد ومرتضى عبدالوهاب مع االتحاد.
ويتصدر الئحـــة هدافي الدوري العب مدينة عيســـى بريتو 
برصيـــد 5 أهـــداف، يليـــه 5 العبين يمتلكـــون 4 أهداف: العبا 
سترة سيد قاسم علوي وعبدهللا سيف، العب مدينة عيسى 
محمـــد خالـــد، العب الحالة مكي حســـن، العـــب قاللي ناصر 

سعود.

فـــي انطـــاق الجولـــة 7 لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القـــدم
الشباب يالقي المدينة.. واالتحاد أمام االتفاق

فـــاز الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
برئاســـة االتحـــاد البحرينـــي للدراجـــات 
 –  2021 االنتخابيـــة  للـــدورة  الهوائيـــة 
2024 بالتزكيـــة نظـــًرا لعـــدم ترشـــح أي 
منافس لمنصب الرئاسة بعد إغالق باب 

الترشح 10 يناير الجاري.
لعضويـــة  مرشـــحين  ســـبعة  فـــاز  كمـــا   
للـــدورة  بالتزكيـــة  اإلدارة  مجلـــس 
عبدالحميـــد  مـــن  كال  وهـــم  الجديـــدة 
عالـــي(،  )نـــادي  عبـــدهللا  أحمـــد  عثمـــان 
ســـيد شـــبر هالل مكـــي الوداعـــي )نادي 
الشـــباب(، أحمد محمد راشد البوعينين 
)نـــادي الرفاع الشـــرقي(، علي عبدالعزيز 
محمـــد جناحي )نادي الرفاع الشـــرقي(، 
يوســـف جواد ســـلمان جواد )نـــادي بني 
جمرة(، يوســـف أحمد علـــي زمان )نادي 
بني جمـــرة(، عبدالرحمـــن أحمد عبدهللا 

الكوهجي )نادي البديع(.
 وســـيعقد اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية 
لإلتحـــاد فـــي 31 يناير الجـــاري العتماد 
تزكية الرئيـــس وأعضاء مجلس اإلدارة 
االجتمـــاع  خـــالل  ســـيتم  كمـــا  ا،  رســـميًّ
واإلداري  المالـــي  التقريـــر  مناقشـــة 
أعضـــاء  األنديـــة  مقترحـــات  ودراســـة 

الجمعية العمومية إن وجدت.

 وقـــال أميـــن ســـر االتحـــاد ســـيد شـــبر 
الوداعـــي لــــ “البـــالد ســـبورت” إن عملية 
إغـــالق بـــاب الترشـــح جـــرت بإشـــراف 
البحرينيـــة،  األولمبيـــة  اللجنـــة  ممثلـــي 
مؤكـــًدا أن كافـــة اإلجـــراءات جرت بكل 
سالســـة وتنظيـــم بانتظار عقـــد اجتماع 
جولـــدن  بفنـــدق  العموميـــة  الجمعيـــة 

توليب.
اإلدارة  مجلـــس  أن  الوداعـــي  وأضـــاف 
العمـــل  مـــن  الكثيـــر  ينتظـــره  الجديـــد 
لالرتقـــاء برياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة 
في ظل توســـع أنشـــطة االتحـــاد والتي 
النســـائي  بالنشـــاط  االهتمـــام  شـــملت 
وذوي الهمـــم والدراجـــة الجبلية وباقي 
وهـــو  األخـــرى،  والمســـابقات  األنشـــطة 
مـــا يســـتوجب العمل بكل جـــد واجتهاد 
خالل الفتـــرة القادمة لمواصلة مســـيرة 
النجاحـــات والمكتســـبات التـــي حققتها 

رياضة الدراجات الهوائية.

ـــد ـــس اإلدارة الجــــديـــــ ـــاء لمجلــــ ـــة ٧ أعضــــ تــزكيـــــ
خالد بن حمد رئيًسا التحاد الدراجات الهوائية
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سجل طاقم التحكيم البحريني مشاركة ناجحة في إدارة بطولة دانة األولى 
للشـــطرنج التي أقيمت في المملكة العربية الســـعودية بمشـــاركة اكثر من 40 

العًبا والعبة من مختلف الجنسيات. 
 وشـــاركت الحكم الدولي مليحة الجمري والحكـــم البحريني منصور بوخلف 
فـــي إدارة البطولـــة إضافة إلى الحكم الســـعودي عبدالواحـــد المخامل، حيث 
تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الوثيق بين االتحاد البحريني للشطرنج 
ونظيره الســـعودي. وأعربت مليحة الجمري عن تقديرها للجهود البارزة التي 
بذلتهـــا اللجنـــة المنظمة لبطولة دانة األولى للشـــطرنج التـــي حققت نجاحات 
عديـــدة وكســـبت مهارات عالية لالعبيـــن والالعبات المشـــاركين في البطولة، 
مشـــيرة إلـــى أن البطولة شـــهدت اعتمـــاد النظام الســـريع وتم اعتمـــاد النظام 
الدولي )7 جوالت(. وخطفت الالعبة البحرينية مريم المرباطي األنظار خالل 
البطولـــة بمشـــاركتها الناجحة علـــى الرغم أن عمرها لم يتجاوز الـ 5 ســـنوات، 

حيث حققت إنجاًزا مميًزا بحصولها على أفضل العبة في البطولة.

حكام بحرينيون في بطولة دانة للشطرنج

“باريــس أف ســي” يتأهــل إلــى دور الـ 32 في كأس فرنســا

ناصر بن حمد: فخورون بتأهل الفريق بشعار “فيكتوريوس البحرين”

لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
تأهـــل “باريـــس أف ســـي” إلـــى دور الــــ 
32 فـــي مســـابقة كأس فرنســـا يؤكـــد 
المســـتوى المتطـــور الـــذي يســـير عليه 
الفريق بشعار “فيكتوريوس البحرين”، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن التأهـــل يجعلنا 
فـــي  المملكـــة  اســـم  برؤيـــة  فخوريـــن 

األدوار المتقدمة في المسابقة.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة عـــن ســـعادته بفـــوز فريـــق 
باريس أف ســـي بشـــعار “فيكتوريوس 
البحريـــن” علـــى لوهافر بهـــدف نظيف 
وتأهلـــه إلـــى الـــدور المقبـــل. وأوضـــح 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن أهدافـــا عديـــدة تتحقق فـــي ظهور 
اســـم المملكة على قميـــص باريس أف 
ســـي أحد األندية العريقة في فرنســـا، 

مبيًنا ســـموه أنـــه حريص علـــى تقديم 
كامل الدعـــم للفريق لتحقيق األهداف 
المرجوة. وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة أن تأهل باريس أف 
ســـي إلى دور الـ 32 من مســـابقة كأس 
فرنســـا جاء تأكيـــًدا للدور البـــارز الذي 
يقدمه الفريق في مبارياته، وأن الفوز 

ســـيكون دافًعـــا للفريـــق فـــي مواصلـــة 
وتحقيـــق  المســـابقة  فـــي  المشـــوار 
النتائج اإليجابية في المرحلة المقبلة، 
التـــي تحتاج إلـــى مواصلة الجهود من 
الالعبيـــن والجهازيـــن الفنـــي واإلداري 
من أجل كتابة نجاحات جديدة تسجل 
في ســـجالت النادي، متمنًيا سموه كل 

وتأهـــل  للفريـــق.  والنجـــاح  التوفيـــق 
باريس أف ســـي بشـــعار “فيكتوريوس 
البحريـــن” إلـــى دور الـ 32 من مســـابقة 
كأس فرنســـا بعـــد فـــوزه علـــى لوهافر 
بهـــدف نظيف جاء عـــن طريق الالعب 
مارتـــن في الدقيقة 8 من زمن المباراة 

وذلك في دور الـ 64.

تغطية - المكتب اإلعالمي
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الرئيســـي  الـــدور  إلـــى  تأهـــل منتخبنـــا 
في بطولـــة العالم الســـابعة والعشـــرين 
فـــي جمهوريـــة مصـــر  حالًيـــا  المقامـــة 
العربية بعـــد فوزه على منخب الكونغو 
بنتيجـــة )27/34(؛ ليضمـــن بذلك بلوغه 
الـــدور الثاني محتـــاًل المركز الثالث في 

المجموعة الرابعة من المونديال. 
وبذلـــك ينتقل المنتخب إلى المجموعة 
الثانيـــة إلى جانـــب منتخبـــات كرواتيا 
والدنمـــارك واليابان واألرجنتين وقطر، 
يلتقـــي  يلعـــب  البطولـــة  لنظـــام  وتبًعـــا 
وقطـــر  كرواتيـــا  منتخبـــات  منتخبنـــا 
واليابان بالترتيـــب وعلى إثرها يتحدد 

موقف المنتخب في هذا الدور.

وانتهى الشـــوط األول لمصلحة األحمر 
البحرينـــي بنتيجـــة )12/14( وكان فيها 
معظـــم  فـــي  المتقـــدم  هـــو  المنتخـــب 
فتراتـــه رغـــم المحـــاوالت الجـــادة مـــن 

جانـــب الكونغـــو فـــي مالحقـــة النتيجة 
والتقـــدم فـــي النصـــف األول )7/9( قبل 
أن يســـتعيد منتخبنـــا وضعيته ويتقدم 

من جديد حتى نهاية الشوط. 

منتخبنـــا واصل ســـيطرته في الشـــوط 
الثانـــي؛ بفضـــل األداء الجماعـــي الـــذي 
حســـين  الالعـــب  بقيـــادة  عليـــه  كان 
الصيـــاد، واســـتفاد كثيـــًرا مـــن إيجابية 
العبـــي األطـــراف أحمد جـــالل ومهدي 
الالعبيـــن  وجـــود  إلـــى  إضافـــة  ســـعد، 
محمـــد حبيـــب وعلي ميـــرزا في الخط 
الخلفـــي، وفـــي مركـــز الدائـــرة محمـــد 
ميـــرزا وعلـــي عيـــد الـــذي شـــارك للمرة 
األولـــى فـــي هـــذه المبـــاراة، ومـــع مرور 
الوقـــت وســـع المنتخـــب الفـــارق إلى 3 
أهداف في الدقائق العشـــر األخيرة ثم 
)26/30( بهدف علي عيد، ومعها تشـــهد 
المباراة حســـًما بحرينًيـــا فيما تبقى من 

دقائق اللقاء حتى نهايته.

ــدور الــتــمــهــيــدي ــ ــو فـــي آخـــر مــبــاريــات الـ ــغ ــون ــك ــى ال ــل ــوق ع ــف ت
“األحمر” يتأهل للدور الرئيس لمونديال “الفراعنة”

الشيخ خالد بن حمد

ــــق يـــــوم 18  ــل أغــ
يـــنـــايـــر الـــجـــاري 
التسجيل  بـــاب 
فــــي مــنــافــســات 
المفتوح  الدوري 
لـــــلـــــهـــــواة لـــكـــرة 

الــــــــقــــــــدم، الـــــــذي 
ــاد  ــحــ ــ ســيــنــظــمــه االت

في  القدم  لكرة  البحريني 
الفترة المقبلة.

االتحـــاد  يعلـــن  أن  المؤمـــل  ومـــن 
البحرينـــي لكـــرة القدم عـــن تفاصيل 
الـــدوري فـــي األيـــام القليلـــة المقبلة، 
إذ يتوقع أن تشـــهد البطولة مشـــاركة 
24 فريًقـــا، إذ ســـتقام البطولـــة بنظام 
المجموعات، ومن ثم خروج المغلوب 

في األدوار النهائية.
وكان االتحاد مدد فترة التسجيل؛  «

لمنح فرصة إضافية لمشاركة 
الفرق من مختلف الفئات في 
الدوري الذي يقام للمرة األولى.

غلق باب التسجيل النصف يستقبل الحداد ويشيد بمكانته الرياضية
ــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة ــن ــج ــل ــد بـــدعـــم ال ــي يــشــي ــم ــال ــع ــل ال ــط ــب ال

أعــرب األميــن العام للجنــة األولمبية البحرينية محمد حســن النصف عن 
اعتزازه الكبير بمكانة البطل العالمي في رياضة كمال األجســام وســفير 
اللجنة األولمبية البحرينية سامي الحداد وما حققه من إنجازات رفعت 

راية الوطن في مختلف المحافل الخارجية.

البطـــل  لـــدى اســـتقباله  جـــاء ذلـــك 
سامي الحداد بمقر اللجنة األولمبية 

البحرينية بضاحية السيف.
وهنأ النصف سامي الحداد بمناسبة 
اإلفراج عنه وعودته ســـالما معافى 
علـــى  واطمـــأن  الوطـــن  أرض  إلـــى 
صحتـــه، معربـــا عـــن تقديـــره للبطل 
الحـــداد الـــذي قـــدم لوطنـــه الكثيـــر 
ورفع رايته في الكثير من البطوالت 
الخارجية ليدون اســـمه بأحرف من 
ذهب، كما أشـــاد بمواقفـــه البطولية 

ودفاعـــه عـــن وطنه فـــي الكثير من 
المحطات والمواقف وهو ما يعكس 
ووالئـــه  للحـــداد  األصيـــل  المعـــدن 

وانتمائه للقيادة والوطن.
اللجنـــة  حـــرص  النصـــف  وأكـــد 
األولمبيـــة البحرينية برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
على الوقوف بجانب جميع األبطال 
الذيـــن مثلـــوا الوطـــن ومـــن بينهـــم 
الحـــداد الـــذي يتمتع بســـجل حافل 
مـــن اإلنجـــازات والنجاحات، مؤكدا 

بأن الدعم الرســـمي والشـــعبي الذي 
حظـــي بـــه الحـــداد يعكـــس التقدير 
الكبير الذي يكنه الجميع للرياضيين 
مـــن أبناء الوطن نظيـــر ما يقدمونه 

مـــن إخـــالص وتفـــاٍن إلعـــالء رايـــة 
المملكة.

وبدوره، عبر البطل العالمي ســـامي 
الحـــداد عن خالص شـــكره وتقديره 

علـــى الدعم الـــذي لقيه مـــن اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية برئاســـة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أثنـــاء فتـــرة اإليقـــاف، األمـــر الـــذي 
فـــي  الطيـــب  األثـــر  بالـــغ  لـــه  كان 
المعنـــوي  بالدعـــم  مشـــيدا  نفســـه، 
الكبير والجهـــود التي بذلتها اللجنة 
األولمبية وسائر األجهزة الحكومية 
األخـــرى فـــي اإلفـــراج عنـــه، مؤكدا 
بأن ذلـــك ليس بغريب علـــى اللجنة 
األولمبيـــة التـــي دأبـــت دائمـــا علـــى 
دعـــم الرياضييـــن وتقديـــم مختلف 
التســـهيالت لهم وهو ما ســـاهم في 
تحقيق العديـــد من اإلنجازات التي 
عـــززت مكانة المملكـــة على خارطة 

الرياضة البحرينية.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف لدى استقباله الحداد

أحمد مهدي

سبورت

حسن علي

فرحة الفريق بالتأهلسمو الشيخ ناصر بن حمد

اللجنة اإلعالمية



خالد بن حمد يستقبل وزير شؤون اإلعالم
اســـتقبل النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، بمكتب سموه بقصر 
الوادي أمس، وزير شؤون اإلعالم علي 

بن محمد الرميحي.
ســـمو  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
بوزيـــر شـــؤون اإلعـــالم، مثنًيـــا ســـموه 
التـــي تبذلهـــا  المتميـــزة  الجهـــود  علـــى 
وزارة شـــؤون اإلعـــالم في ســـبيل دعم 
المجـــال الرياضي من خـــالل التغطيات 
اإلعالميـــة والبرامـــج التلفزيونية التي 
تســـهم في إبراز ما وصلـــت إليه مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور وتقـــدم فـــي هـــذا 
دعـــم  يشـــهد  الـــذي  الحيـــوي،  القطـــاع 
ورعايـــة حضرة صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
للرياضـــة  ورعـــاه  المفـــدى حفظـــه هللا 

ســـمو  ومتابعـــة  الرياضييـــن،  وأبنائـــه 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة. 
وخالل اللقاء، بحث ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة مع الوزير الرميحي، 
لدعـــم  اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة  خطـــط 
الجهـــود التي تبذلهـــا اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة فـــي ســـبيل االســـتمرار فـــي 
بالمملكـــة،  الرياضـــي  القطـــاع  تنميـــة 

مؤكًدا سموه أن اإلعالم شريك رئيسي 
للنجـــاح، ويلعـــب دورًا فاعـــالً للترويـــج 
للسمعة والمكانة المرموقة التي تحتلها 
مملكة البحرين على المستوى الرياضي 

ا.  ا ودوليًّ قاريًّ

مـــن جانبـــه، أكـــد وزير شـــؤون اإلعالم، 
أن الـــوزارة حريصة على دعـــم الحركة 
لتطلعـــات  تحقيًقـــا  وذلـــك  الرياضيـــة، 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 

فـــي تنفيـــذ توجيهـــات العاهـــل المفدى 
أيـــده هللا للنهوض بالرياضة البحرينية، 
مضيًفـــا أن الوزارة تولـــي اهتماًما كبيًرا 
بنقـــل وتغطيـــة الفعاليات والمســـابقات 
المتنوعـــة، علـــى الشـــكل الذي يســـاهم 

في إبـــراز وتطوير الرياضات المختلفة، 
باإلضافـــة لتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات 
التـــي تدعـــم جهـــود اللجنـــة األولمبيـــة 
البحرينية في تحقيـــق النجاح والتميز 

للرياضة في المملكة.

سمو الشيخ خالد بن حمد مستقبال وزير شؤون اإلعالم سمو الشيخ خالد بن حمد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

واصــل فريــق المنامــة طريــق االنتصارات فــي دوري زين ألندية الدرجــة األولى لكرة الســلة، بعدما فاز 
على نظيره الحالة بنتيجة )77/100( في مباراة مؤجلة لحساب الجولة األولى أقيمت مساء الثالثاء.

وجـــاءت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتـــي: )24/20 
 13/24 المنامـــة،   20/28 المنامـــة،   20/28 الحالـــة، 
المنامة(، وبذلك حقق المنامة انتصاره الســـابع على 
التوالـــي وأصبـــح رصيـــده )14 نقطة(، فيمـــا الحالة 
بخســـارته الثالثة تعقدت أموره في مســـألة التأهل 

للرباعي وصار رصيده )13 نقطة( من 8 مباريات.
وبـــرز فـــي صفوف المنامـــة محمد حســـين “كمبس” 
بتسجيله )28 نقطة(، حسن نوروز )24 نقطة(، وفي 
الحالة ســـيد كاظم ماجد )31 نقطة(، حسين سلمان 

)12 نقطة(.
انتهـــى  الشـــوط األول  المبـــاراة،  لمجريـــات  عـــودة 
لمصلحـــة المنامة بعـــد أداء أكثر من رائـــع في الربع 

الثاني وأقوى من ســـابقه بالجانب الدفاعي أوال ثم 
القـــوة الهجومية باالختراقـــات والثالثيات المميزة 
التـــي صنعـــت الفارق لـــه، بخالف الربـــع األول الذي 
تســـيده الحالة هجومًيا بالثالثيات المتتالية والتي 
أعطتـــه األفضلية بأخـــذ زمام التقـــدم بالنتيجة، إال 
أن ذلـــك لـــم يســـتمر في الربـــع الثاني؛ بســـبب كثرة 
األخطـــاء فـــي صفوفـــه هجومًيـــا ودفاعًيـــا وتأثـــره 

بخروج هدافه سيد كاظم ماجد لإلصابة.
األخيريـــن  بالربعيـــن  أفضليتـــه  المنامـــة  وواصـــل 
بالدفـــاع والهجـــوم ليوســـع الفارق بشـــكل تدريجي 
لصالحه عبـــر الثالثيات واالختراقـــات، فيما الحالة 
ظهر بصورة شبيهة للربع السابق من حيث االهتزاز 

الهجومـــي رغم مســـاعي العبيه بالتســـجيل وأيًضا 
بضعف التغطية الدفاعية.

مباريات اليوم

تتجـــه األنظار اليوم نحو لقاء مثير ومرتقب يجمع 
المحرق واألهلي في افتتاح الجولة العاشرة، وذلك 
فـــي تمـــام الســـاعة 7.45 مســـاًء، وتســـبقها مبـــاراة 

االتحاد وسماهيج عند الساعة 5.30.
المحـــرق يدخـــل اللقـــاء برصيـــد )17 نقطـــة( مـــن 9 
مباريات ويســـعى لتحقيـــق الفوز التاســـع، واألهلي 
يمتلـــك )15 نقطة( مـــن 8 مباريـــات ويأمل بتحقيق 
الفـــوز الثامـــن، وكالهما تجـــرع طعم الخســـارة في 
المســـابقة. الفريقـــان ضمنـــا التأهل للرباعـــي، ولكن 
الحاضـــرة  هـــي  المراكـــز  ترتيـــب  تبقـــى حســـابات 
اآلن، والتي قد تســـاهم في إشـــعال هـــذه المواجهة 
وخصوًصـــا أن كل مقومـــات ذلـــك موجـــودة لـــدى 

الطرفين.
أما اللقاء اآلخر، االتحاد برصيد )11 نقطة( يســـعى 
لتحقيـــق االنتصـــار الثانـــي علـــى التوالـــي والتقـــدم 

بمركـــزه لألمـــام، فيمـــا ســـماهيج الـــذي يمتلـــك )12 
نقطة( يريد إيقاف نزف النقاط والخسائر المتتالية 

بالجوالت السابقة.

اليــوم.. المحــرق يواجــه األهلي في دوري زين للســلة

المنامة يهزم الحالة ويحقق انتصاره السابع

لقاء المنامة والحالة
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اســـتوفى ناديـــا المالكيـــة والمنامة معيار 
مشـــاركة الالعبين تحـــت 21 عاًما بدوري 
ناصر بن حمد الممتاز، والبالغ مشاركة أي 
عـــدد من الالعبيـــن البحرينيين تحت 21 

عاًما لمدة 810 دقائق.
وكان نـــادي المنامـــة أول مـــن اســـتوفى 
ـــا إلـــى 994 دقيقة  المعيـــار، ووصـــل حاليًّ
بإشـــراكه 6 العبيـــن، ثـــم المالكيـــة الـــذي 
اســـتوفى المعيـــار حديًثـــا عبر إشـــراكه 6 

العبين لمدة 894 دقيقة.
 وال يـــزال نـــادي الحـــد الوحيـــد الـــذي لم 
يشـــرك أي العـــب حتى اآلن. وفـــي باقي 
األرقام، فإن نادي األهلي أشرك 3 العبين 
لمـــدة 402 دقيقتين، البديـــع العب واحد 
لمـــدة 362 دقيقـــة، النجمـــة العبين اثنين 
لمـــدة 645 دقيقـــة، البســـيتين 3 العبيـــن 
لمدة 622 دقيقة، الرفاع الشرقي العبين 

اثنين لمدة 406 دقائق، المحرق 5 العبين 
لمـــدة 399 دقيقة، الرفـــاع 5 العبين لمدة 
451 دقيقة. ويعتبر معيار تحت 21 عاًما 
مـــن القوانيـــن التـــي اســـتحدثها االتحـــاد 

البحرينـــي لكـــرة القـــدم خـــالل المواســـم 
األربعـــة الماضيـــة، ويعاقب النـــادي الذي 
ال يســـتوفي المعيـــار بخصـــم 3 نقـــاط مع 

غرامة مالية تبلغ 5 آالف دينار بحريني.

من منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز

بعــد مــرور 6 جوالت علــى دوري ناصــر بن حمــد الممتاز
ناديان يستوفيان معيار “تحت 21”

يتجه االتحاد اآلســيوي لكرة القدم إلى اعتماد إقامة بطولة كأس االتحاد اآلســيوي لألندية بنظام 
التجمع في دور المجموعات، وذلك خالل نسخة العام الجاري )2021(. 

يأتـــي ذلك فـــي ظـــل اســـتمرار الظروف 
الراهنة مع فيـــروس كورونا، والذي 
أثر على قطاعات مختلفة في دول 
اآلســـيوي  االتحـــاد  وكان  العالـــم. 

الجمعـــة  يـــوم  أعلـــن  القـــدم  لكـــرة 
منافســـات  إقامـــة  عـــن  الماضـــي 

آســـيا  أبطـــال  بـــدوري  المجموعـــات 
خالل النســـخة المقبلـــة بنظام التجمع، 

وذلك فـــي الفترة 14 إلى 30 أبريل 2021 
لمنطقة الغرب، 21 أبريل إلى 7 مايو 2021 
لمنطقة الشـــرق، فيما تم اعتماد منافسات 
ثمن النهائـــي وربع النهائي بنظـــام المباراة 
الواحدة، على أن يقام نصف النهائي بنظام 

الذهاب واإلياب.
ومن المؤمل أن يشارك في كأس االتحاد اآلسيوي 

لكـــرة القـــدم ناديا الحـــد والمحرق، إذ 
سيشارك الحد في دور المجموعات 
بشـــكل مباشـــر بصفته بطاًل لدوري 
ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز للموســـم 
فيمـــا   ،2020  -  2019 الرياضـــي 
الملحـــق  فـــي  سيشـــارك  المحـــرق 
المؤهـــل لـــدور المجموعـــات، وذلك 
بصفتـــه بطـــاًل لـــكأس جاللـــة الملـــك 

للموسم الماضي أيًضا. 
فـــي  والمحـــرق  الحـــد  ناديـــا  وسيشـــارك 
الـــورش المرئية التي ســـيعقدها االتحاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم للبطولـــة يـــوم 2 
فبرايـــر المقبـــل، وذلـــك بحضـــور مديـــر 
ومديـــر  اإلعالمـــي  والمنســـق  الفريـــق 

التسويق.

آســيا أبطــال  دوري  غــرار  وعلــى  المجموعــات  دور  فــي 
“اآلسيوي” يتجه إلقامة كأس االتحاد بنظام التجمع

“ريمونتادا” داركليب تقلب الطاولة على النصر
ــد ــن راشـ ــجــمــة بـــــدوري عــيــســى بـ ــن ــى ال ــل ــمــحــرق ع ــل ــل ل ــه ــوز س ــ ف

قلب داركليب الطاولة على النصر وكسب فوزا 
صعبـــا بثالثـــة أشـــواط مقابـــل شـــوطين ضمن 
منافسات دوري عيسى بن راشد ألندية الدرجة 
األولى للكرة الطائرة، التي أقيمت مســـاء أمس 
الثالثاء على صالة عيســـى بن راشـــد الرياضية 

ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
النصر فـــاز بالشـــوطين األول والثانـــي 25/23، 
25/18، وعـــاد داركليـــب بقـــوة فـــي الشـــوطين 
الثالـــث والرابـــع ليفـــوز 25/21، 25/23، قبل أن 

ينهي الشوط الحاسم لصالحه 18/16.
النصر فـــرط في الفوز رغم العرض القوي الذي 
قدمـــه خـــالل المواجهـــة خصوصـــا تقدمـــه في 
الشـــوط األخيـــر 10/8، ونجـــح داركليـــب فـــي 
اســـتعادة توازنـــه بعـــد األخطـــاء الكثيـــرة التي 
عانـــى منها على مســـتوى الهجوم واالســـتقبال 

ليكسب المواجهة.

وبذلـــك الفوز رفع البنفســـجي رصيـــده إلى 25 
نقطة في المركز الرابع بينما حصد النصر نقطة 
واحـــدة ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز 
الخامـــس ومازالـــت حظوظـــه قائمة فـــي بلوغ 

المربع الذهبي.
أدار المباراة طاقـــم الحكام الدولي المكون من 

األول حسين الكعبي والثاني محمد عباس.
وفي المواجهة الثانية فاز المحرق على النجمة 
بثالثة أشـــواط نظيفة )25/16، 25/15، 25/19( 
ليعـــزز صدارتـــه بــــ 35 نقطة في المركـــز األول، 
عندما تفوق على النجمة بسهولة ليظل األخير 

على نقاطه الـ 18 في المركز الرابع.
المحـــرق تســـيد اللقـــاء أداء ونتيجـــة مســـتغال 
للفاعليـــة  كان  كمـــا  النجمـــة،  اســـتقبال  ســـوء 
الهجومية بجميـــع المراكز أثر كبير في تحقيق 

االنتصار المحرقي.
أدار اللقـــاء الطاقـــم الدولـــي المكـــون من األول 

سامي سويد والثاني منير مكي.

القضيبية - مجلس الشورى

الشـــباب  شـــؤون  لجنـــة  ناقشـــت 
بمجلس الشـــورى خـــالل اجتماعها 
المنعقـــد عن ُبعد )الثالثاء( برئاســـة 
ســـبيكة خليفـــة الفضالة، المرســـوم 
 2020 لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون 
بإضافـــة مـــادة جديـــدة برقـــم )62 
الجمعيـــات  قانـــون  إلـــى  مكـــررا( 
والثقافيـــة  االجتماعيـــة  واألنديـــة 
العاملـــة  الخاصـــة  والهيئـــات 
والرياضـــة  الشـــباب  ميـــدان  فـــي 
الصـــادر  الخاصـــة  والمؤسســـات 
بالمرســـوم بقانـــون رقم )21( لســـنة 
1989، حيـــث قـــررت إعـــداد تقرير 
اللجنة النهائي بشـــأن “إنشاء أندية 
في شـــكل شركات تجارية”؛ تمهيدا 

لرفعه لهيئة المكتب.
إلـــى  بقانـــون  المرســـوم  ويهـــدف 
إنشـــاء أنديـــة فـــي شـــكل شـــركات 
الشـــركات  لقانـــون  وفقـــا  تجاريـــة 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
أن  علـــى   ،2001 لســـنة   )21( رقـــم 
يتم قيدها في الســـجل المعد لذلك 
بعـــد  المختصـــة  اإلداريـــة  بالهيئـــة 
صدور قـــرار من الوزيـــر المختص، 
كمـــا يجـــوز لألنديـــة تغييـــر كيانها 
تجاريـــة  شـــركات  إلـــى  القانونـــي 
وفقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات التي 
يصـــدر بتحديدها قرار مـــن الوزير 
مجلـــس  موافقـــة  بعـــد  المختـــص 
الـــوزراء، ويصـــدر الوزير المختص 
المعنـــي  الوزيـــر  مـــع  بالتنســـيق 
بشـــؤون التجـــارة قـــرارا بتحديـــد 
شكل الشركات التي يجوز لألندية 
اتخاذهـــا، والقواعد المنظمة لعملها 
بمـــا فـــي ذلـــك قواعد العمـــل الفني 
عليهـــا،  الرقابـــة  وآليـــة  واإلداري 
وذلك كله بما ال يتعارض مع أحكام 

قانون الشركات التجارية”.

بحث مرسوم إنشاء أندية بشكل شركات

أحمد مهديأحمد مهدي

سموه يثني على 
التغطية اإلعالمية 

في المجال 
الرياضي

علي مجيد

سبورت

من لقاء النصر وداركليب



أنت شخص مجتهد، وال تقبل غير النجاح بديًل.

احذر من سوء فهم المحيطين بك لشخصيتك.

حاول أن تكون واضًحا في تعاملتك مع زملئك.  

حالتك الصحية مستقرة اليوم، فل يوجد أي 
داٍع للقلق.

واظب على تنفيذ برنامجك الغذائي الصحي مع 
الرياضة. 

تفكر في الحصول على إجازة طويلة من العمل. 

عليك فقط أن تحسب خطواتك جيدا حتى ال 
تسيء التقدير. 

حالتك الصحية جيدة سوى بعض الصداع 
الناتج عن قلة النوم.

الشعور الرائع بالصحة والرفاهية يسيطر على 
حياتك.

قد تأتي المساعدة والدعم من قطاع غير متوقع 
تماًما.

يجب أن تحاول خلل هذه الفترة اكتساب 
الكثير من المهارات.

تحتاج التباع نظام غذائي صحي خاٍل من 
الدهون والسكريات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

قــال المطرب حاتم فهمــي، إنه يتعاون مــع الموزع رام 
تلجــي فــي أغنية جديــدة تحمل اســم “حاجــة فيكي” 
تحمل طابعا رومانسيا ومزيكا مختلفة عن األغاني التي 

قدمتها سابقا ومن المقرر طرحها في عيد الحب. 
مــن ناحية أخــرى، حقق المطــرب حاتم فهمــي من خالل 

أغنيته الجديد “ملقتش راحتي” أكثر من نصف مليون مشاهدة 
خالل  منذ طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتعاون حاتم في األغنية 

الجديدة مع عمر الشربيني الذي كتب كلمات األغنية ولحنها أيًضا.

انتهــت المطربــة مــروة ناجــي مــن تســجيل أغنية 
ســينجل جديدة بعنوان “حالنا”، من كلمات محمود 
الزنكلونــي، وألحان حاتــم عزت، وتوزيع الموســيقى 
عمــرو الخضري، ومــن المقرر أن يتــم طرحها خالل 

األيام المقبلة علي يوتيوب. 
من ناحية أخرى طرحت مــروة مؤخًرا كوفر أغنية “والله 

ما تحدى” للنجم تامر حسني وأصالة على حسابها الرسمية “فيس بوك”، 
قائلــة إن اختيار األغنية وفكرة إعــادة توزيعها وتصويرها عن طريق الموزع 

حسام سعيد، والمخرج محمد حسن أوكا.

طالــب النجم أحمد الســقا، جمهــوره ومتابعيه على حســابه 
الشــخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنســتجرام”، 
الدعــاء لوالــد زوجتــه اإلعالمية مهــا الصغير “حمــاه” خبير 
التجميــل محمد الصغيــر، وذلك بعــد أزمته األخيــر نتيجة 

إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله العناية المركزة.
في جانب آخر يواصل أحمد السقا تصوير أحداث مسلسل “نسل 

األغــراب” الذي يعد من أضخم إنتاجــات الدراما التلفزيونية فــي رمضان 2021، حيث 
يضــم العديد من النجوم الكبار وعلى رأســهم أحمد الســقا وأمير كــرارة، ومي عمر، 

ودياب، وفردوس عبدالحميد.

دعاء السقاأغنية حالناحاجة فيكي
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1945
ــيـــب الـــرئـــيـــس  ــنـــصـ إعـــــــــــادة تـ
روزفــلــت  فرانكلين  األمــريــكــي 
رئيًسا لفترة رئاسية رابعة، وهو 
ــذي تولى  ــ الــرئــيــس الــوحــيــد ال
رئاسية  فــتــرات  ثـــاث  الــحــكــم 
ودخل  كامله 
بــــــــفــــــــتــــــــرة 
رئــــــاســــــيــــــة 

رابعة.

 1523
كريستيان الثاني ُيجبر على التنازل عن عرشه كملك للدنمارك والنرويج.

 1872
القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد االحتال الفرنسي.

 1938
الملك فاروق يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.

 1970
زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

 1987
الكنيسة األنجليكانية في بريطانيا تعلن عن اختطاف مبعوثها إلى بيروت.

مازالت ساندرا بولوك 
تواصل تصوير فيلمها 

المقبل من نتفلكس، والذي 
هو من دون عنوان حتى 

هذه اللحظة. المشروع 
الجديد مقتبس 

من المسلسل 
البريطاني 

الصغير 
Unforgiv-
en، ويحكي 

قصة امرأة 
تحاول العودة 

إلى المجتمع بعد 
ارتكاب جريمة 

عنيفة.

tariq_albahhar

يخوض الفنان خالد العجيرب، تجربته األولى في اإلنتاج 
عمار  للمخرج  “غــيــبــوبــة”  السينمائي  الفيلم  خـــال  مــن 
الفنانين  مــن  مجموعة  جانب  إلــى  وبطولته،  الموسوي 
شهاب  العونان،  أحمد  العلي،  طــارق  الفنانون  يتقدمهم 

حاجية، وخالد مظفر وغيرهم.
والعجيرب أبدى تفاؤله بمستوى الفيلم وقصته والفكرة 

الجديدة التي يطرحها.
الذين  الفنانين  كل  في حق  كلمة  قــول  من  بد  ال  وقــال: 
شاركوني تجربتي اإلنتاجية األولى وفي مقدمتهم الفنان 
الفكرة تسابقوا  العلي، وبمجرد أن طرحت عليهم  طارق 
على تقديم الدعم المطلق، خصوصا فيما يتعلق باألمور 
المادية وغيرها، لقد كانت وقفتهم إلى جانبي وقفة رجل.
على  األول  المقام  فــي  يعتمد  “غيبوبة”  “فيلم  وأضـــاف 
إقحام  دون  مــن  ــداث،  األحــ وبساطة  الموقف  كوميديا 
المكتوب،  بالسيناريو  الممثلين  غالبية  التزم  بل  للنكتة 
وفي حال كانت هناك إضافة جملة من هنا أو هناك فذلك 

يتم بوجود صاحب الكلمة الفصل في ذلك”.

المرحلة  عــودة  الصبر  بفارغ  “أنتظر  العجيرب  وأوضــح 
العرض  دور  نشاط  برجعة  لطبيعتها  والحياة  الخامسة 
السينمائية حتى يكون الفيلم متاحا للجميع، يوجد اتفاق 
الكويتية “سينسكيب” بحسب  السينما  مبدئي مع شركة 
الشروط واللوائح المتفق عليها وبإذن هللا يحقق الفيلم 

النجاح الذي أتوقعه”.

“المسرح  بعنوان  أمسية  كرزكان  شباب  تمكين  مركز  ينظم 
وحديث الذكريات” يستضيف فيها الفنان المسرحي القدير 
عبدهللا  البحرين  فــي  التجريبي  للمسرح  الــروحــي  واألب 
ــســعــداوي، وســيــحــاوره حــســن بــوحــســن، وذلـــك فــي تمام  ال
يناير   20 الموافق  األربعاء  اليوم  من مساء  الثامنة  الساعة 

عبر حساب انستجرام شباب كرزكان اليف. 
المخرجين  أهـــم  ــســعــداوي واحـــد مــن  ال يــذكــر أن عــبــدهللا 
أيقونة  بل  ورمــز  البحريني،  المسرح  مشهد  في  المؤثرين 
الخليجي  للمسرح  قــدم  الــذي  فالرجل  الخليجي،  للمسرح 
و”الكمامة”  و”الــكــارثــة”،  “الــقــربــان”،  مثل  مسرحية  تــجــارب 
التي حقق بها جائزة اإلخراج في مهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي، “اسكوريال”، و”متروشكا”، و”الصفحة األولى من 
الجريدة”، وغيرها من عروض مسرحية تحولت إلى عامات 
بارزة، يمتلك مهارة التنقيب في خبايا المسرح، ويكتشف من 
ذاكرة المسرح ليستشرف مستقبله، فتأتي أعماله المسرحية 
على تماس مع الواقع الذي نعيشه بكل تفاصيله، إحباطاته، 

أوجاعه، فعيناه تريان بوضوح ما يدور في هذا العالم.

العجيرب يدخل تجربة اإلنتاج ألول مرة مركز شباب كرزكان يستضيف السعداوي

ماذا خسر النجم ميل غيبسون وسط الجائحة العالمية؟
في مثل هذا الشهر من 1956 ولد النجم 
بيكسكيل،  فـــي  غــيــبــســون  مــيــل  الــكــبــيــر 
نيويورك، هو ممثل، ومخرج سينمائي، 
ومنتج أيضا اشتهر بداية ألدائه في 
الــمــجــنــون، ثم  مــاكــس  أفـــام  سلسلة 
سلسلة الساح القاتل، حاز على جائزة 
ــار ألفــضــل مــخــرج عــن فيلم  ــكـ األوسـ
آالم  فيلم  أخــرج  أيضا  شجاع،  قلب 
اللذين  أبوكاليبتو  وفيلم  المسيح، 
العديد  أثــارا جــدال واســعــا، ظهر في 
مــن األفــــام، منها قــلــب شــجــاع، وحــافــة 
الــظــام، وعــنــدمــا أصــبــح عــمــره 12 سنة 
انتقلت عائلته إلى أستراليا؛ لذلك اكتسب 

لهجة أسترالية، وله عشر أشقاء.
وكان من أول أعماله السينمائية هو فيلم 
1977 الذي شارك  )Summer City( العام 
وكــان  المعهد،  فــي  طالبا  كــان  عندما  بــه 

أجره بهذا الفيلم 400 دوالر. 
قناة  مــع  لقاء طويل  فــي  مــؤخــرا تحدث 
بالكورونا  وتــأثــره  جــديــده  حــول  فوكس 

فنيا:
عزلته  فــي  أنجلوس  لــوس  فــي  بيته  مــن 
عاما(   29( روس  روزالــيــنــد  صديقته  مــع 
وابنهما الرس )ثاثة أعوام(، يعترف بأنه 

قدمه  الــذي  التأثير  في  كثيرا  يفكر  كــان 
الوباء  انتشار  أثناء   ”Braveheart“ فيلم 
خصوصا بعد النجاحات الكبيرة وترحيب 
في  ساعد  كونه  الفيلم؛  بهذا  المؤرخين 
ــطــريــق لــاســتــفــتــاء بــاســتــقــال  تــمــهــيــد ال

أسكتلندا.
ويعتبر هذا الفيلم الذي حقق 300 مليون 
أكبر  التذاكر،  شباك  في  إسترليني  جنيه 
ذلك  في  أسكتلندا  في  تصويره  تم  فيلم 
الذي  الفيلم،  “يعتبر  ميل:  وقــال  الوقت. 
الثوري  األسكتلندي  واالس  ويليام  يتبع 
في ثورته ضد اإلنجليز، أحد أكثر األفام 
شــهــرة فــي الــعــالــم“. ومـــن الــمــعــروف بــأن 
وقد  بنفسه،  إخراجه  تولى  الكبير  النجم 
والعمل  التمثيل  في  ذلــك  صعوبة  الحــظ 
ولكن  مــزدوج،  كواجب  الكاميرات  خلف 
جوائز  من  جائزتين  له  الجهد سجل  هذا 

األوسكار، ألفضل صورة وأفضل مخرج.
يقول: “كنت أنظر إلى أشخاص غيري في 
وثق  أحد  ال  ولكن  الرئيس،  الــدور  تمثيل 
في  أجلس  أن  علّي  كان  لذا  كمخرج؛  بي 
هذا المقعد بنفسي”. “لقد وصل األمر إلى 
البطولة،  أقدم  أن  علّي  كان  التي  النقطة 
وبمباركة شركة فوكس في التمويل حقق 

كل هذا النجاح ومازال“.
وأكد غيبسون “أن من المحتمل أن يكون 
بسبب  الزمن  اختبار  هو   ”Braveheart“
أحد  الحرية.  لفكرة  أمريكا  في  التبجيل 
أفام غيبسون الشهيرة األخرى هي فيلم 
“باتريوت” الذي يعود إلى العام 2000، وال 
يزال يحتفظ في المركز األول من التقدير 
هذا  في  قدم  والجماهيري.  الفني  العالي 
الذي  ”بنيامين مارتن“  الثوري  الفيلم دور 
إنه  ــال  وقـ خيالية.  بقصة  أراضــيــه  حــرر 
يعمل إلى تكملة للفيلم المثير للجدل “آالم 
الــمــســيــح”، والـــذي أخــرجــه أيــضــا بنفسه، 
وقد يكون هناك أيضا “ساح فتاك 5” في 

المستقبل مع داني غلوفر وجو بيسي.
ــمــســرح مع  ووســــط خــســائــر الــســيــنــمــا وال

انتشار الوباء حول العالم، خسر غيبسون 
مع فيلمه”exhibitor” نحو 48 مليون في 
شهر واحد أثناء هذه الجائحة المستمرة.

وأصـــيـــب الــمــمــثــل والــمــخــرج األمــريــكــي 
أبــريــل  فــي  المستجد  كــورونــا  بــفــيــروس 
بعد  مرضه  من  وتعافى   ،2020 الماضي 

المستخدم  ريمديسيفير  عــقــار  تعاطيه 
في العاج من اإليبوال، وأكد منذ إصابته 
بــالــفــيــروس أهــمــيــة الــعــائــلــة فــي حــيــاتــه، 
كبير،  حــد  إلـــى  للحياة  نــظــرتــه  وتــغــيــرت 
يقضيها  دقيقة  بكل  شغوفا  ــات  ب حيث 

معهم.

ترجمة: طارق البحار
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الناقـــل  للطيـــران،  االتحـــاد  أعلنـــت 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  الوطنـــي 
برنامجهـــا  تعزيـــز  عـــن  المتحـــدة، 
لتعويض الكربون بالتعاون مع شركة 
برنامًجـــا  الشـــركة  وســـتطلق  شـــل، 
خاًصا يســـمح لضيوفها بالمســـاهمة 
مختلفـــة  برامـــج  فـــي  الطوعيـــة 
لتعويض الكربون، وذلك بعد شرائها 
80 ألـــف طن من تعويضات الكربون 

في نوفمبر 2020. 
وعبـــر مشـــاركتها فـــي برنامـــج شـــل 
لتعويضـــات الكربـــون، تعـــّزز االتحاد 
للطيـــران برنامجهـــا الـــذي بدأتـــه مع 
مشـــروع “ماكامـــي ســـافانا ريد” في 
تنزانيـــا، ليضـــم حديقـــة “كوردييـــرا 
أزول” الوطنية في البيرو و”مشروع 
كاتينغـــان مينتايـــا” في إندونيســـيا، 
مـــا يجعـــل جهـــود االتحـــاد متنوعـــة 
جغرافًيا للترويج على حماية البيئة 

والمناخ.
وحـــاز المشـــروعان الجديـــدان على 
ترخيصي “معيار الكربـــون المعتمد” 
و “معيـــار المنـــاخ والمجتمع والتنوع 
علـــى  يعمـــان  وهمـــا  البيولوجـــي”، 

خفـــض مســـتويات الكربـــون بشـــكل 
إضافيـــة  منافـــع  تقديـــم  مـــع  كبيـــر 
للمجتمـــع والتنوع البيولوجي ودعم 
للتنميـــة  المتحـــدة  األمـــم  أهـــداف 
المستدامة. واختارت االتحاد العمل 
مـــع شـــركة شـــل، إذ تقيـــم األخيـــرة 
شراكات متنوعة في القطاع لتوفير 
حلول أكثر استدامة لقطاع الطيران. 
فإلـــى جانب كونها شـــركة رائدة في 
تعتبـــر  الكربـــون،  تعويـــض  برامـــج 
شـــل مـــزوًدا مهًمـــا لوقـــود الطيـــران 
المســـتدام، وتعمل على تعزيز توفير 
واستخدام وقود الطيران المستدام 

على مستوى العالم.

“االتحاد للطيران” تعّزز برنامجها لتعويض الكربون

“البركـــة اإلســـامي”: بجوائـــز نقديـــة تفـــوق المليـــون دينـــار

إطالق النسخة الجديدة لحساب “البركات”

أطلق بنك البركة اإلســالمي، حســاب البركات بحلته الجديدة خالل شــهر يناير الجاري، وبجوائز نقدية يتجاوز مجموعها مليون دينار بحريني لـ 
600 فائز محظوظ. وسيتضمن حساب البركات الجديد جوائز شهرية تبلغ قيمتها: 500 و1,000 و10,000 دينار بحريني، إضافة إلى جوائز كبرى 

بقيمة 50,000 و100,000 و150,000 و300,000 دينار بحريني.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة الخدمات 
المصرفية لألفراد لدى بنك البركة اإلســـامي 
البحريـــن فاطمـــة العلـــوي “إنـــه لمـــن دواعـــي 
ســـرورنا أن نعلن عن تدشين مفاجآت حساب 
البـــركات الجديدة والتي من شـــأنها أن تمنح 
الزبائن المزيد من الفرص للفوز بجوائز نقدية 

أكبر.
 وإننـــا ندعو جميـــع زبائننا الحالييـــن والجدد 
الغتنام الفرصة والمسارعة في االستثمار مع 
حســـاب البـــركات للحصول على فـــرص الفوز 
بإحـــدى هـــذه الجوائز القيمة، إذ ســـيتم قريًبا 

اإلعان عن المزيد من المفاجآت والجوائز”.

مـــن  االســـتثماري  البـــركات  حســـاب  ويقـــدم 
بنـــك البركة اإلســـامي، المتوافق مـــع أحكام 
للفـــوز  اإلســـامية، فرًصـــا عديـــدة  الشـــريعة 
بجوائز نقدية مذهلة طوال فترة االســـتثمار، 
وذلـــك بإيداع مبلغ وقـــدره 50 دينار بحريني 

أو ما ُيعادل 135 دوالرا بصفته حًدا أدنى.
 وباســـتطاعة األفـــراد مـــن جميع الجنســـيات 
الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما فتح حساب 
البـــركات االســـتثماري، أو فتح الحســـاب لمن 
هـــم دون 18 عاًما من قبل ذويهم أو ممثليهم 
القانونييـــن. وكذلك باســـتطاعة المؤسســـات 
والشركات فتح حساب البركات الخاص بهم.
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أكـــد الرئيـــس المؤســـس للجامعـــة األهليـــة عبـــدهللا الحـــواج أن الجامعة 
األهلية تولي جميع طلبتها عناية خاصة، وتشـــتد هذه العناية بالطلبة من 
ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تحرص الجامعة على حضورهم المميز 
فـــي جميع كلياتهـــا وبرامجها األكاديمية، وتســـتلهم التوجهـــات المتقدمة 
للحكومـــة الرشـــيدة من أجـــل تذليل الصعاب والمعوقـــات التي قد تواجه 
هـــذه الشـــريحة مـــن المجتمع. وقـــال في هـــذا الصدد “نحن فـــي الجامعة 
األهلية، كونها جامعة رائدة في التعليم الجامعي بالبحرين، نولي اهتماما 
كبيـــرا بـــذوي االحتياجات الخاصة، وقـــد وجهنا جميع األســـاتذة للتعاون 
والدعـــم لهـــذه الفئة التـــي تحتاج فعا إلـــى اهتمام خاص، والســـيما أنهم 
يعملـــون بجهـــد كبير في التحصيـــل العلمي ولهم إمكانـــات عقلية وذهنية 
كبيـــرة، ويحملون بين أفئدتهم نفوســـا طموحة ترغب فـــي التقدم لألمام 
علميـــا وأكاديميـــا، والجامعـــة األهلية، ومن خـــال إدارات عمادة شـــؤون 

الطلبة، تقوم بتسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في جميع أمورهم”. 
جـــاء ذلـــك على هامش اســـتقبال الحـــواج لألمين العام للجنـــة البارالمبية 
البحرينيـــة علـــي محمـــد الماجـــد بحضور رئيـــس الجامعة منصـــور العالي 

ورئيس لجنة الشراكة المجتمعية بالجامعة فؤاد شهاب. 
مـــن جانبـــه، قـــال األمين العـــام للجنـــة البارالمبيـــة البحرينيـــة علي محمد 
الماجد إن اللجنة رصدت تميزا واســـعا لدى خريجي الجامعة األهلية من 
ذوي االعاقة وأصحاب الهمم في العديد من المحطات والمجاالت، مؤكدا 
علـــى اعتزاز اللجنة بالدور والجهود التي تضطلع بها الجامعة األهلية في 
تأهيـــل هذه الشـــريحة من المجتمع أكاديميـــا ومرونتها وتعاونها من أجل 

تحقيـــق التـــوازن المطلـــوب بين التحصيـــل العلمي واألكاديمي والنشـــاط 
الرياضي للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. 

واســـتعرض رئيـــس الجامعـــة منصـــور العالـــي ورئيـــس لجنـــة الشـــراكة 
المجتمعيـــة فؤاد شـــهاب الجهـــود التي تبذلهـــا الجامعة األهليـــة من أجل 
دمـــج هـــذه الشـــريحة فـــي التعليـــم الجامعي، ســـواء علـــى ســـبيل المنح 
الجزئيـــة التـــي تقدمهـــا لهـــذه الشـــريحة والتـــي تبلـــغ 50 % من الرســـوم 
الدراســـية، أو على مستوى توفير بيئة مائمة الندماج هذه الشريحة من 
النواحـــي الفيزيائية واالجتماعيـــة والثقافية، فضا عمـــا تنظمه الجامعة 
مـــن مؤتمـــرات ومنتديـــات خاصة بـــذوي االحتياجات الخاصـــة ودمجهم 

التعليمي وتمكينهم المهني.

الجامعـــة خريجـــي  مـــن  الهمـــم  أصحـــاب  أبهرنـــا  الماجـــد: 
“األهلية” تبحث التعاون مع اللجنة البارالمبية

أصدرت جمعية المرصد لحقوق اإلنســان تقريًرا يتضمن إحصاءات بإنجازاتها وبرامجها ومشــاريعها في العام 
2020، والتي تهدف من خاللها إلى تحقيق رؤيتها في بناء مجتمٍع واٍع بمبادئ حقوق اإلنسان.

اإلنســـان  لحقـــوق  المرصـــد  رئيـــس جمعيـــة  وأكـــد 
محســـن الغريـــري أن الجمعيـــة عملت علـــى تحقيق 
رسالتها المتمثلة في غرس مفاهيم حقوق اإلنسان 
وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة في المجتمع 
من خـــال نقل العمل التطوعي إلى االحترافية في 

مجال التدريب على حقوق اإلنسان.
وبّيـــن الغريـــري أن عـــدد المســـتفيدين مـــن برامـــج 
وفعاليـــات الجمعية خال العـــام الماضي بلغ 1284 
شـــخًصا من 15 دولة عربية، شـــاركوا فـــي 7 برامج 
تدريبيـــة  دورات  بيـــن  مـــا  فعاليـــة  و41  رئيســـة، 
 82 قدمهـــا  توعويـــة  ومحاضـــرات  عمـــل  وورش 
مدربـــا ومحاضـــرا، فضـــًا عـــن التعـــاون والتنســـيق 
مـــع محاميـــن لتقديم استشـــارات قانونيـــة مجانية 
اســـتفاد منها 198 شـــخصا في المجاالت الحقوقية 

والجنائية واألسرية والتجارية والتعليمية.
وأضـــاف الغريـــري أن الجمعيـــة عملـــت علـــى تعزيز 
التعـــاون وتوثيقـــه مـــع الجهـــات الرســـمية واألهلية 

فـــي مملكـــة البحرين وخارجهـــا، إذ تـــم التعاون مع 
12 مؤسســـة وجامعـــة ومنظمـــة، وأســـفر ذلـــك عن 
توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان وجامعة الجنان اللبنانيـــة لتبادل الخبرات 

والتجارب وتنظيم الفعاليات المشتركة.

ــة ــي ــرب ع دولـــــــة   15 مــــن  ــشــــاركــــون  مــ
“المرصد الحقوقي”: 1284 مستفيدا من البرامج

منح جاللة الملك وسام “االستحقاق األميركي” يؤكد مكانته العالمية
واالزدهـــــــــــار ــام  ــ ــ ــس ــ ــ وال األمــــــــن  فـــــي  الـــــبـــــاد  لـــعـــاهـــل  بـــــــــارزة  أدوار  ــخ:  ــ ــي ــ ــش ــ ال

أكــد رجــل األعمال، ومالك شــركة “مونتريــال للســيارات”، إبراهيم عبدهللا 
الشــيخ، أن “منــح عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، وســام االســتحقاق برتبــة قائــد أعلــى مــن قبــل فخامة 
الرئيــس دونالــد ترامــب رئیــس الوالیــات المتحــدة األميركیــة، تأكيــد على 
المكانة الدولية المرموقة لجاللة الملك ورؤيته الحكيمة في قيادة مملكة 

البحرين”.

 وأضاف الشـــيخ أن “مملكة البحرين 
تشـــهد عهًدا زاهًرا تحت حكم عاهل 
 ،“ الجالـــة  البـــاد حضـــرة صاحـــب 
مشـــيًرا إلـــى أن “دبلوماســـية جالـــة 
الملـــك ترّســـخ مبـــادئ ســـامية فـــي 
إقامـــة وتوطيـــد عاقـــات الصداقـــة 

البلـــدان  مـــع  الوثیقـــة  والشـــراكة 
الصديقة حول العالم وبينها بطبيعة 
الحال الواليات المتحدة األميركية”.

جالـــة  “حكمـــة  إن  الشـــيخ  وقـــال   
الملك والـــدور الكبيـــر لجالته يدفع 
مسيرة التعاون الثنائي مع الواليات 

المتحدة األميركية إلى آفاق واسعة 
األمر الذي يعّزز المصالح المشـــتركة 

بين البلدين والشعبين الصديقين”. 
وتابـــع أن “القيـــادة الحكيمـــة لجالة 
الملـــك والرؤيـــة الســـديدة لجالتـــه 
البحريـــن  مملكـــة  لمكانـــة  ترســـخ 
كحليف اســـتراتيجي قوي وشـــريك 
الـــدول  كافـــة  مـــع  يعمـــل  أساســـي 
الشـــقيقة والصديقـــة الســـيما الدول 
الكبـــرى وبينهـــا الواليـــات المتحـــدة 

األميركية”.
 وأشـــار الشـــيخ إلـــى أن “منح جالة 
علـــى  داللـــة  الوســـام،  هـــذا  الملـــك 
المكانـــة العالیـــة التـــي يحظـــى بھـــا 
جالتـــه والتقدیـــر الكبیـــر والمتميـــز 

لمقـــام جالته الســـامي لمـــا يقوم به 
جالتـــه حفظه هللا ورعاه، من أدوار 
بـــارزة واســـهامات كبیـــرة فـــي نشـــر 
الســـام واألمن واألمان واالســـتقرار 

واالزدهار في البحرين والمنطقة”. 
تتمّتـــع  “البحريـــن  أن  إلـــى  ونـــّوه   
بمكانـــة دوليـــة كبيـــرة تحـــت حكـــم 
الملـــك،  الجالـــة  صاحـــب  حضـــرة 
التـــي  الحكيمـــة  للسياســـة  نظـــًرا 
ينتهجهـــا جالتـــه والتي تقـــوم على 
إقامـــة عاقـــات وطيـــدة وقويـــة مع 
كافـــة بلـــدان العالـــم، والريـــادة فـــي 

الدبلوماسية بقدرات متميزة”.

“دبلوماســـية  أن  الشـــيخ  واوضـــح 
البحريـــن القائمة على بنـــاء عاقات 
ومصالـــح  حقـــوق  علـــى  تحافـــظ 
المملكة في الخـــارج وتحقيق األمن 
وترســـيخ  والتنميـــة  واالســـتقرار 
مقومـــات العـــدل والســـام وتطويـــر 
العاقات مع كافة دول العالم وبينها 
الدول الكبرى والعمل بمبادئ حســـن 
والمعاهـــدات  واالتفاقـــات  الجـــوار 
والمواثيـــق فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر 
لجالة الملك ترسخ المكانة الدولية 
فـــي  للمملكـــة  المرموقـــة  والعالميـــة 

كافة المحافل العالمية”.

إبراهيم الشيخ

محسن الغريري

أطلقت ميتسوبيشـــي موتورز الشرق األوســـط وإفريقيا، “إكسباندر” الجديدة التي 
طـــال انتظارهـــا، الســـيارة الرياضيـــة متعددة االســـتخدامات صغيـــرة الحجم، ذات 
المقاعد السبعة واإلمكانات المتنوعة، والتي توفر مستويات ال مثيل لها من الراحة 
والمزايا العملية، فضًا عن أقصى درجات الجودة والقيمة العالية، وذلك للمساهمة 

في توسيع قائمة موديات ميتسوبيشي في منطقة الشرق األوسط.
وتشـــتمل ميتسوبيشـــي إكســـباندر على أفضل المزايا وأكثرها تقدًما في التصميم 
الداخلي والخارجي على حد ســـواء، إذ تتمتع المقصورة الداخلية بمســـاحة وافرة، 
وسعة تخزين كبيرة وأماكن لحفظ األغراض الشخصية، وأحدث التقنيات الذكية، 
فيمـــا روعـــي فـــي التصميم الخارجـــي االرتفاع الجيد للســـيارة عن ســـطح الطريق 
وسهولة التحكم بثبات السيارة، لقيادة شاملة متكاملة العناصر أكثر تطوًرا ومتعة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس ميتسوبيشي موتورز الشرق األوسط وإفريقيا، يوتاكا 
يانـــو “تعتبر ســـيارات الكروس أوڤر والســـيارات الرياضية متعددة االســـتخدامات 
المدمجة، الفئة األســـرع نمًوا في المبيعات على مســـتوى قطاع السيارات العالمي. 
ومنذ العام 2013، ســـجلت هذه الفئة من السيارات نمًوا متواصًا في دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، ومن المتوقع أن تســـتمر زيـــادة المبيعات وبنفـــس الوتيرة في 

السنوات المقبلة”.

ـــط ـــرق األوســـــــــ ـــي الــشـــــــــ ـــرة فـــــــــــ ألول مـــــــــ

“ميتسوبيشي موتورز” تطرح “إكسباندر”

فاطمة العلوي
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القنب قد تقلل من خطر الوفاة بـ “كوفيد 19”
كشــفت دراســة حديثة عن قدرة فريدة يتمتع بها القنب من 
شــأنها أن توقف تقدم انتشــار فيروس كورونا المستجد عند 

دخوله إلى جسم اإلنسان.
ويطلــق العلمــاء علــى العمليــة التــي يهاجــم من خاللهــا جهاز 
المناعة نفســه لدى اإلنســان بـ “عاصفة الســيتوكين”، بدال من 
مهاجمــة فيروس كورونا المســتجد وهو مــا يجعل الفيروس 

خطير جدا.
لــدى  للوفــاة  الرئيــس  المســبب  هــي  الحالــة  هــذه  وتعتبــر 
المصابين بمرض “كوفيد 19”، إذ يسعى األطباء إليجاد حل؛ 
بهدف إيقاف هذه المشــكلة األمر الذي من شــأنه أن يحد من 

أعداد الوفيات.
وقــام باحثــون في جامعــة ليثبريدج الكندية بدراســة عملية 
التفاعــل التــي تحدث بين مكونات نباتــات القنب وبين مادة 

السيتوكين.
ووجد الباحثون 3 سالالت فاعلة للغاية في تقليل مستويات 
“عاصفــة  فــي  أساســيا  دورا  تلعبــان  كيميائيتيــن  مادتيــن 

السيتوكين”.
وبحســب “ديلــي ميــل” البريطانيــة، درس الباحثــون أكثر من 
200 نوع من أنواع القنب وحددوا 3 مستخلصات تثبط هذه 
العملية التي تشــل جهاز المناعة وتدمر الجسم، وتعرف هذه 

السالالت باألرقام العلمية الرمزية )4 و8 و14(.
واستخدمت الدراسة نباتات القنب المزروعة بشكل احترافي 
والتــي تــم اســتخراجها بعنايــة وتطبيقهــا علــى االختبــارات 
بشــكل علمي وليس من خالل االســتخدام الشــخصي الشائع 
أثبتــت  النبــات )يســتخدم كصنــف مــن الحشــيش(، إذ  لهــذا 

التجارب المخبرية فعالية كبيرة.
وتتمثــل الخطــوة التالية للعلماء فــي الحصول على عالجات 
تعتمد على القنب في التجارب السريرية لمعرفة ما إذا كانت 
فاعلــة لعــالج مرضى “كوفيــد 19” في فترة العنايــة المركزة، 

ليتم بعدها االنتقال إلى مرحلة التصنيع الدوائي.

أعلــن وزيــر الداخليــة الصربــي، توقيف 
مديــر كليــة عريقــة للفنــون المســرحية 
في بلغراد لالشتباه باغتصابه وتحرشه 

الجنسي بما ال يقل عن 5 من طالباته.
فــي  صدمــة  االتهامــات  هــذه  وأثــارت 
هــذا البلــد الواقــع فــي البلقــان، الــذي لم 
تطلــه ســابقا موجــة “مي تــو” المناهضة 
أركان  هــزت  التــي  الجنســي  للتحــرش 
هوليوود في 2017 قبل أن تغزو العالم.
وتشتبه الشرطة في ضلوع ميروسالف 
أليكســيتش )68 عامــا( وهــو مديــر كلية 
ومدرس للفنون المسرحية، في عمليات 
“اغتصــاب وتحرش جنســي” في حق 5 

فتيات على األقل بينهن قاصرتان. 
معلومــات  إثــر  التوقيــف  هــذا  ويأتــي 
كشفت عنها الممثلة ميلينا رادولوفيتش 
“بليتــس”، وقالــت  )25 عامــا( لصحيفــة 
فــي مقابلــة: إنهــا تعرضــت لالغتصــاب 
مرات عدة من المشــتبه به عندما كانت 

في سن السابعة عشرة.

في بلغراد.. أستاذ 
مسرح اغتصب 5 

من طالباته
فــي واقعــة أثارت موجة غضب شــديدة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 
فــي  لســيدات  انتشــار صــور  إثــر  مصــر، 
نــادي الجزيــرة الرياضــي أثنــاء تناولهــن 
لقطع من الحلوى تم صناعتها على شكل 
أعضــاء تناســلية فــي احتفال خــاص تم 
إقامتــه داخــل النــادي. وأظهــرت الصور، 
التــي تــم تداولهــا بشــكل كبيــر عالمــات 
الضحــك الشــديد علــى وجوه الســيدات، 

إذ بــدا االحتفــال وكأنــه “أمــر هزلــي”، إال 
أنه تحول لحالة من الجدل والغضب إثر 
انتشــار هذه الصور على مواقع التواصل 
االجتماعــي، مــا دفع الســلطات الرســمية 
األمنيــة  األجهــزة  وألقــت  التحــرك.  إلــى 
المصريــة القبــض علــى المتهمــة بتصنيع 
قطــع حلــوى علــى هيئة أعضاء تناســلية 
أثنــاء احتفال عيد ميالد إحدى عضوات 

نادي الجزيرة الرياضي.

بعدمــا  األقــل  علــى  شــخصا   15 قضــى 
دهســتهم شــاحنة فــي غــرب الهنــد لــدى 
نومهــم علــى قارعة الطريق ليــل االثنين 

الثالثاء، على ما أعلنت السلطات.
وأوضــح ضابــط الشــرطة فــي مقاطعــة 
ســورات بواليــة غوجارات أوشــا رادا أن 
مــن بيــن الضحايــا طفلــة، إضافــة إلــى 8 
نساء و6 رجال. وأدت الحادثة إلى جرح 
إثــر  وقعــت  وهــي  آخريــن،  أشــخاص   6

اصطــدام الشــاحنة بجــّرار زراعــي ينقــل 
قصــب الســكر بعيــد منتصــف الليــل عند 
تقاطــع مــروري. وقــال ضابــط الشــرطة 
س.م. جاديجــا “إن ســائق الشــاحنة فقد 
السيطرة على المركبة ولدى خروجه من 
المســار دهــس عمــاال كانــوا ينامــون على 

قارعة الطريق”.
ســائقي  أن  إلــى  الشــرطة  وأشــارت 

الشاحنة والجرار أوقفا إثر الحادثة.

واقعة “الحلوى الجنسية” تثير جدال كبيرا في مصر

“شاحنة الموت” تدهس النائمين على قارعة الطريق

فنانان يرسمان جداريات مختلفة عن جائحة “كوفيد 
19” على حائط في تانجيرانج اإلندونيسية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ذكــرت وســائل إعــالم رســمية صينيــة، 
أمــس الثالثــاء، أن العمــال المحاصرين 
ذهــب  منجــم  فــي  أســبوع  مــن  ألكثــر 
صينــي طلبــوا إلقــاء مخلــالت وعصائد 

عليهم أثناء انتظارهم قوات اإلنقاذ.
وقــال موقع صحيفة “الشــعب” اليومية 
بعــد  جــاء  الطلــب  إن  اإلنترنــت،  علــى 
إسقاط خط هاتفي للعمال الـ 11 داخل 
الغرفــة رقــم 6 بالمنجم، على ما أوردت 

“فرانس برس”.
وأوضــح مســؤولون فــي مدينــة يانتاى 
إن  الصيــن،  شــرقي  شــاندونغ  بإقليــم 
ناجيا آخر من انفجار اللغم قبل أسبوع 
ال يــزال موجــودا داخل غرفــة مجاورة 
بينما ال يزال مصير 10 آخرين مجهوال. 
إن  ديلــي”  “بيبولــز  صحيفــة  وذكــرت 
اثنيــن مــن عمال المناجــم يتعافيان من 
اإلرهاق وأصيب آخر في االنفجار الذي 

مزق المنجم يوم 10 يناير.

محاصرون تحت 
األرض منذ أسبوع.. 
ويطلبون “مخلالت” إلــى  ســعودي،  بيئــي  مستشــار  دعــا 

والغســيل  الوضــوء  ميــاه  اســتخدام 
محيــط  فــي  تــزرع  أشــجار  لســقي 
المبانــي، وتســاهم فــي خفــض درجات 
الحرارة وتقلل التلوث، كما تساعد في 

تجميل األحياء والمدن.
وأوضح المستشــار البيئي عبدالرحمن 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الصقيــر، 
جمعيــة “آفــاق خضــراء” وهــي جمعية 
مســهمة فــي تنميــة الوعــي البيئي، في 
حديثــه لصحيفــة “الريــاض” أنــه يمكن 
االســتفادة مــن ميــاه الوضــوء المهدرة 
وذلــك  والمــدارس،  المســاجد  فــي 
بتجميعهــا في خــزان خــاص وتنقيتها، 
ثــم اســتخدامها في ري أشــجار تغرس 
على محيط المســاجد والمدارس وفي 

مواقف السيارات الخاصة بها.
ولفــت الصقيــر إلــى أن جمعيــة “آفــاق 
خضــراء” تتوقــع “أنه بتنفيذ المشــروع 
في المساجد والمدارس فقط ستكسب 
المنظومة التشجيرية ما يزيد على 15 

مليون شــجرة، إلى جانــب ارتفاع عدد 
األشــجار فــي حــال تنفيــذ المقترح في 

بقية المباني الحكومية والخاصة”.
وأهــاب الصقيــر باســم جمعيــة “آفــاق 
خضــراء” بــوزارة الشــؤون اإلســالمية 

التعليــم  ووزارة  واإلرشــاد  والدعــوة 
بتبنــي المشــروع تناغمــا مــع توجهــات 
التصــدي  فــي  الســعودية  المملكــة 
الحيــاة  جــودة  وتحقيــق  للملوثــات 

للمواطن والمقيم.

مياه الوضوء تكفي لغرس 15 مليون شجرة

امرأة تلتقط صورة بهاتفها المحمول لعمل جديد لفنان الشارع اإليطالي 
TvBoy بعنوان “اللقاحات الثالثة” في برشلونة )أ ف ب(

عثــر عمال المناجم بأوروغواي على 
حجر كريم يشــبه القلب البنفسجي، 
أنــه ال يحتــاج ألي عمليــة  وميزتــه 

صقل أو نحت أو تلميع.
وبحســب موقــع “غــود نيــوز”، فإنــه 
بعــد فتــح الحجــر الكريــم الــذي تــم 
العثــور عليه على حــدود أوروغواي 
والبرازيــل مــن قبــل عمــال المناجم، 
ذهــل المنقبــون لرؤيتهــم مــا لفظتــه 
الطبيعة وظهر على شكل قلبين من 
نــوع “األماثيســت” وذلــك بعــد فلــق 

الحجر.

بــدأت  االكتشــاف،  ألصــل  بالعــودة 
الشــركة المســؤولة أعمــال التنقيــب 
بالمنطقــة  روســا”  “ســانتا  بمنجــم 
يكــن  ولــم  بأرتيغــاس،  الكاتالونيــة 
ســيتم  كان  إذا  مــا  حينهــا  مؤكــدا 

الكشف عن أي شيء ذي قيمة.
بتضاريســها وفــرت ظروفــا  األرض 
العمــال  كفــاح  لكــن  للعمــل،  صعبــة 
ثمينــة،  جوهــرة  باكتشــاف  كوفــئ 
وهــي المــرة األولــى التي تعثــر فيها 

الشركة على “حجر العمر”.

العثور على حجر كريم يشبه “القلب البنفسجي”

علــى  جديــد  تحــد  انتشــر 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
بعــد  األخيــرة  األســابيع  فــي 
الحــرارة  درجــات  انخفــاض 
إلــى أقــل مــن 30 درجــة تحــت 
مختلفــة  مناطــق  فــي  الصفــر 
من روســيا. وتداول الناشطون 

الفيديوهــات الجديــدة التــي صــورت فــي تتارســتان الروســية وأرخانغيلســك 
وسيبيريا. وذلك بفضل انخفاض غير عادي لدرجات الحرارة لم تشهده المنطقة 
منذ مئة عام.  وتراوحت درجات الحرارة في منطقة سيبيريا ما بين 40 إلى 50 
تحت الصفر و39 درجة تحت الصفر في أرخانغيلسك و32 درجة تحت الصفر 
في تتارستان. وتسمى هذه الظاهرة مابيمبا، إذ يتجمد الماء الساخن أسرع من 
المــاء البــارد. وتمــت تســميتها تكريما لطالــب من تنزانيا والــذي الحظ أن مزيج 

اآليس كريم الساخن يتجمد أسرع من المزيج البارد.

روس يرسمون أشكاال من الماء الساخن في الصقيع الفجر:  
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