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أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد صاحب 
بـــن حمـــد آل  الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفة أن الشـــراكة االســـتراتيجية التي تجمع 
مملكـــة البحرين والواليات المتحدة األميركية 
الصديقة تستند ألسس قوية وراسخة، مشيًرا 
إلـــى أهميـــة مواصلة البناء علـــى ما تحقق في 
المجاليـــن  فـــي  األصعـــدة خصوًصـــا  مختلـــف 
العســـكري والدفاعـــي، بمـــا يســـهم فـــي الدفـــع 
بهـــذه العالقات نحو مســـتويات أرحب لصالح 
البلدين والشـــعبين الصديقين بما يخدم األمن 

والسالم في المنطقة.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في قصـــر الرفاع 
أمس، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة ورئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
قائـــد القيـــادة المركزية األميركيـــة الفريق أول 

كينيث ماكينزي.

دور مهم للواليات المتحدة في تحقيق السالم بالمنطقة
ســمو نائب جاللــة الملك ولــي العهد: الدفــع بالعالقات العســكرية لمســتويات أرحب

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
عبداللطيـــف الزيانـــي أهمية 
األميركيـــة  اإلدارة  تشـــاور 
الجديـــدة مع حكومات دول 
القضايـــا  بشـــأن  المنطقـــة 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
المنطقـــة، بمـــا فيهـــا الملـــف 
النـــووي اإليراني وتدخالتها 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي 
لدول المنطقـــة، حتى يمكن 
القضايـــا  هـــذه  معالجـــة 
بطريقة  الملحة  والتحديات 
تلبـــي بالكامـــل االهتمامـــات 
المشـــروعة لـــدول المنطقـــة 
األمـــن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
فـــي  الدائميـــن  واالســـتقرار 

الشرق األوسط للجميع. جاء 
ذلك فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
وزير الخارجيـــة في المؤتمر 
الســـنوي الـــذي نظمـــه معهـــد 
دراســـات األمـــن القومي في 
دولة إســـرائيل، عبر االتصال 

اإللكتروني المرئي.

وزير الخارجية يؤكد أهمية 
تشاور اإلدارة األميركية مع 

الحكومات بشأن الملف اإليراني
المنامة - بنا
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وزير الداخلية: احتوينا الخطر القائم بفضل قيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“الجمارك” من الخطوط األمنية األمامية األساسية

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  دّشـــن 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
استراتيجية شئون الجمارك الجديدة 
لألعـــوام “2021/2024” في االحتفال 
الذي نظمته شـــؤون الجمـــارك، أمس، 
بمناســـبة يوم الجمارك العالمي 2021 
والـــذي يأتـــي تحـــت شـــعار “الجمارك 
تعّزز التعافي والتجديد والمرونة من 

أجل سلسلة التوريد المستدامة”.
 وأوضح أن الجمارك، خط أساسي من 
الخطـــوط األمنيـــة األماميـــة، ويتمتع 
منتســـبوها بالكفـــاءة واألمانـــة، معرًبا 
عن تطلعه إلى تفعيل االســـتراتيجية 
الجديـــدة والعمـــل بهـــا فـــي المرحلـــة 
القادمـــة مـــن خـــالل مواصلـــة الجهـــد 

المستمر.
 وأشار الوزير إلى أن البحرين اكتسبت 

ســـمعة طيبـــة مـــن خـــالل تعاملهـــا مع 
جائحـــة كورونـــا، والبرنامـــج الذي تم 
تطبيقـــه بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
لفريـــق  ســـموه  قيـــادة  كانـــت  حيـــث 
البحريـــن فـــي الخـــط األمامـــي، منـــذ 

اللحظة األولى، موضًحا أن الدراسات 
“أثبتت كفـــاءة العمـــل والفريق القائم 
علـــى تنفيذ الرؤيـــة والخطط التي تم 
إقرارها، بشكل يواكب سرعة الخطر، 
األمـــر الذي مّكننـــا من احتوائـــه، لكنه 
يبقى موجوًدا حيث إننا غير معزولين 

عن العالم”.

وزير الداخلية دشن استراتيجية شؤون الجمارك الجديدة لألعوام 2021 - 2024 

تصــّدرت مقترحــات ومداخــات النائــب عمار قمبر مشــهد جلســة 
النــواب أمــس، وســجلت حضوًرا ممّيًزا، عضــده دعم نيابي الفت 

لما طرحه من مقترحات وقّدمه من مداخات.

يأتي ذلك حيث وافق المجلس 
بصفـــة  برغبـــة  مقتـــرح  علـــى 
اســـتعجال رفعـــه النائـــب عمـــار 
قمبر بشـــأن تمديد إجازة الربيع 
مـــن 5 أيام إلـــى أســـبوعين كما 
الســـنوات  فـــي  العـــادة  جـــرت 
الســـابقة. وأشـــار قمبـــر إلـــى أن 
الهيئـــة اإلداريـــة فـــي المدارس 
بنســـبة  تعمـــل  الحكوميـــة 
الجائحـــة  بدايـــة  منـــذ   % 100
يبذلـــون  وهـــم  اليـــوم،  وحتـــى 
جهـــوًدا اســـتثنائية، ويتحّملون 

تســـتدعي  كبيـــرة،  مســـؤولية 
الفتـــرة  ومنحهـــم  إنصافهـــم 

الكافية للراحة.
يأتي ذلك، حيـــث مّرر المجلس 
عمـــار  للنائـــب  آخـــر  مقترًحـــا 
نـــواب يقضـــي   4 قمبـــر بمعيـــة 
للبحرينيين  مـــكان  بتخصيـــص 
في الفحص العشوائي لفيروس 
كورونا )كوفيـــد 19( والتطعيم، 
نظـــًرا لالزدحـــام الشـــديد علـــى 
قبـــل  مـــن  العشـــوائي  الفحـــص 

األجانب.

تمديد إجازة الربيع 
للمعلمين ألسبوعين المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  وّجـــه 
التوجيهـــات  ضـــوء  فـــي  اإلســـالمية، 
الســـامية مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة 
الملك، إلى اتخـــاذ اإلجراءات الالزمة 
ذات  الجهـــات  جميـــع  لمخاطبـــة 
العالقـــة بأهميـــة االلتـــزام لـــدى إعداد 
تصاميـــم البنـــاء للجوامع والمســـاجد 
الطابـــع  مـــن  مســـتوحاة  تكـــون  بـــأن 
عـــن  ـــر  المعبِّ والهندســـي  المعمـــاري 
الهوية البحرينية واإلسالمية.  وأشاد 
االعتياديـــة  جلســـته  فـــي  المجلـــس 
انعقـــدت  التـــي   2021 لســـنة  األولـــى 
أمس برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة، بحرص 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
الجاللـــة الملـــك على إعمـــار بيوت هللا 
تعالى ورعايتها وخدمتهـــا، منّوًها بما 
تبذلـــه الجهات الرســـمية واألهلية من 

جهود كبيرة في هذا الصدد.

مراعاة الهوية في 
تصميم المساجد
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أكـــد رئيس جمعيـــة التأمين البحرينية يحيى نـــور الدين، في تصريح لـ 
“البالد” أن الفترة التحضرية لمشـــروع إسناد معاينة الحوادث المرورية 
البسيطة إلى شركات التأمين في يوليو المقبل، ستشهد تنظيم دورات 
تدريبيـــة مكثفة؛ لتأهيل فرق في شـــركات التأميـــن ليكونوا خبراء في 
مجـــال معاينـــة الحوادث المروريـــة وتحديد المســـؤولية فيها. وأوضح 
نور الدين أن المشـــروع يهدف بشـــكل أســـاس إلى إخالء الشـــوارع من 
الســـيارات التـــي تعرضـــت لحـــوادث بســـيطة بحيـــث ال تعيـــق الحركة، 

إضافة إلى تفريغ رجال المرور للمهمات المتزايدة المنوطة بهم.

دورات تدريبية بـ “التأمين” 
لمعاينة الحوادث المرورية

)06(

ترحيل فائض اإلجازات للكوادر الصحية األمامية
الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيـــذًا لقـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنية برئاســـة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، أصدر رئيس ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة أحمـــد الزايـــد توجيهـــات الخدمـــة 
المدنيـــة رقـــم )1( لســـنة 2021م بشـــأن ترحيل فائض 
اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين في الصفوف 
األماميـــة مـــن الكـــوادر الصحيـــة ومـــن يدعمهـــم مـــن 

الجهات المساندة األخرى. 
وأوضـــح فـــي التوجيهـــات الصـــادرة أنـــه يتعّين على 

الجهـــات الحكوميـــة تزويـــد ديـــوان الخدمـــة المدنية 
بقوائم الموظفين المستحقين ومسمياتهم الوظيفية 
الذيـــن تجـــاوز رصيد إجازاتهم الســـنوية 75 يوًما في 
نهايـــة 31 ديســـمبر 2020م لدراســـتها ومطابقتهـــا مع 

القـــرار تمهيـــًدا العتمـــاد الترحيـــل للســـنتين التاليتين 
تنفيًذا للقرار. 

 وبّين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن تنظيم خروج 
الموظفين المشـــمولين في إجازات ســـنوية الستنفاد 
الفائـــض المرّحل خالل فتـــرة تبدأ اعتباًرا من حصول 
الجهـــة علـــى اعتمـــاد ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة حتى 
موعد أقصاه 31 ديســـمبر 2022م، وعلى نحو يراعي 
مقتضيات العمل، وبما يكفل تفادي خســـارة الموظف 

إلجازاته السنوية المرّحلة.
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االحتجاجات تطوق برلمان تونسمطالبة قطر باإلفراج عن السفن عبر اإلضافي.. األهلي يكسب الحالة70 مليون دينار ألذونات الخزانة
استغرب مواطنون وفعاليات رسمية  «

وشعبية استمرار الدوريات القطرية 
في مالحقة الصيادين والبحارة 

البحرينيين والقبض عليهم، 
واحتجازهم واحتجاز قواربهم، 

داعين إلى ضرورة أن تفرج قطر عن 
ممتلكات البحارة )سفنهم(. 

في وقت أعلن فيه رئيس  «
الحكومة التونسية هشام 
المشيشي، في كلمة أمام 

البرلمان في جلسة للتصويت 
على منح الثقة للتعديل الوزاري 

الواسع الذي أجراه، أنه يجب 
إصالح الخلل في الحكومة.

أعلن مصرف البحرين المركزي  «
بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 

 )ISIN BH000V9868X5( 1844
من أذونات الخزانة الحكومية 

األسبوعية وتبلغ قيمة هذا 
اإلصدار 70 مليون دينار 

بحريني.

كسب فريق األهلي مواجهة نظيره  «
الحالة بصعوبة بالغة وعبر الشوط 
اإلضافي بنتيجة )72/79( في مباراة 
مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من 
دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة جمعتهما مساء الثالثاء على 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

“بي نت” تطلق مركز األمن السيبراني
أعلنت شركة “بي نت”، الشركة  «

الوطنية المسؤولة عن 
تزويد خدمات شبكة النطاق 

العريض في البحرين، التي تم 
إطالقها في أكتوبر 2019، عن 
افتتاحها مركز عمليات األمن 

السيبراني.
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عواصم ـ وكاالت

قالـــت الرئاســـة الفرنســـية، أمس، إن 
على إيران التوقف عن “أي اســـتفزاز 
التزاماتهـــا”،  إلـــى احتـــرام  والعـــودة 
في إطار االتفـــاق النووي المبرم في 
الواليـــات  عـــودة  أرادت  “إن   ،2015

المتحدة إليه”.
وأوضح مستشار في قصر اإلليزيه، 
أنـــه فـــي حـــال كانـــت إيـــران “جدية 

بشأن المفاوضات، وإن أرادت التزام 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة باالتفـــاق، 
أي  عـــن  أوال  تمتنـــع  أن  فيجـــب 

استفزازات أخرى”.
كما شـــدد علـــى أنـــه ينبغـــي لطهران 
أن “تحتـــرم ما توقفت عن احترامه، 
أي التزاماتهـــا”، وفق ما ذكرت وكالة 

فرانس برس.

فرنسا تحث إيران على وقف أي استفزاز

)12(

إسرائيل تفتتح قنصليتها في “دبي” وتبعث بممثلها للمغرب
القدس ـ وكاالت

إنهـــا  أمـــس،  الخارجيـــة اإلســـرائيلية،  قالـــت وزارة 
افتتحـــت قنصليتهـــا العامة فـــي إمارة دبـــي، معلنة 
فـــي ذات الوقـــت عن وصـــول ممثلها إلـــى العاصمة 

المغربية )الرباط(. 
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان “ُافتتحت اليوم رســـميا 
القنصليـــة العامـــة إلســـرائيل فـــي دبـــي، مـــع وصول 

القنصل العام إيالن شتولمان لإلمارات”.

وأضافـــت أن “المهمـــة الرئيســـة للقنصليـــة ســـتكون 
تطويـــر العالقـــات بيـــن إســـرائيل واإلمـــارات، فـــي 

مجاالت االقتصاد والسياحة والطيران”.
فـــي  ســـفارتها  افتتـــاح  إســـرائيل  أعلنـــت  واألحـــد، 
أبوظبي، لتصبـــح اإلمارات بذلك أول دولة خليجية 

تشهد افتتاح سفارة إلسرائيل.
وفـــي ســـياق متصل، قالـــت الخارجية اإلســـرائيلية، 

أمس، إن السفير ديفيد غوفرين وصل إلى العاصمة 
المغربيـــة، لتولـــي منصب رئيس البعثة اإلســـرائيلية 

هناك.
وقالت الوزارة في بيان صحافي “إن إقامة عالقات 
دبلوماسية كاملة مع المغرب، وعودة الدبلوماسيين 
اإلســـرائيليين إلـــى الرباط هـــو يوم احتفالـــي لدولة 

)12(إسرائيل، ووزارة الخارجية اإلسرائيلية”.

القرار مشمول لمن 
تجاوز رصيدهم السنوي 

75 يوًما

علي الفردان
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المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمـــد بن 
مبـــارك آل خليفـــة بمكتبـــه بقصـــر 
الجمهوريـــة  ســـفير  القضيبيـــة 
ســـليم  المملكـــة  لـــدى  التونســـية 
الغريانـــي بمناســـبة انتهـــاء عملـــه 
سفيًرا لبالده لدى مملكة البحرين. 
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
العالقـــات األخويـــة المتميزة بين 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
التونســـية في ظل حرصهما على 
تعزيـــز وتطوير مجـــاالت التعاون 
شـــعبيهما  مصالـــح  تخـــدم  التـــي 

ســـمو  أشـــاد  حيـــث  الشـــقيقين، 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
بجهود الســـفير في هـــذا المجال، 
متمنًيا له التوفيق في مهام عمله 
الجديدة في خدمة بلده الشقيق. 
مـــن جانبـــه، أعـــرب الغريانـــي عن 
سعادته بالعمل سفيًرا لبالده لدى 
مملكـــة البحريـــن، مقدًرا مـــا القاه 
مـــن تعاون من المســـؤولين كافة، 
مشيًدا بما تشهده مملكة البحرين 
مـــن تقدم وتطـــور فـــي المجاالت 
المختلفـــة متمنًيـــا لهـــا المزيد في 

ظل قيادتها الحكيمة.

انتهاء مهمات السفير التونسي

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد: شراكتنا االستراتيجية تستند إلى أسس راسخة

دور مهم للواليات المتحدة في تحقيق السالم بالمنطقة

أكـــد نائـــب جاللـــة الملك ولـــي العهد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الشـــراكة  أن  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
االســـتراتيجية التـــي تجمـــع مملكـــة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركية الصديقة تســـتند ألســـس 
قوية وراســـخة، مشـــيًرا إلـــى أهمية 
مواصلـــة البنـــاء على مـــا تحقق في 
فـــي  خصوًصـــا  األصعـــدة  مختلـــف 
المجاليـــن العســـكري والدفاعي، بما 
يسهم في الدفع بهذه العالقات نحو 
مســـتويات أرحـــب لصالـــح البلديـــن 
يخـــدم  بمـــا  الصديقيـــن  والشـــعبين 

األمن والسالم في المنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء ســـموه في قصر 
الرفـــاع امس، بحضـــور وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان 

بن خليفـــة آل خليفـــة ورئيس هيئة 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، 
قائـــد القيـــادة المركزيـــة األميركيـــة 
إذ  ماكينـــزي،  كينيـــث  أول  الفريـــق 
نـــوه ســـموه بالدور الـــذي تضطلع به 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة إلـــى 

جانـــب الـــدول الشـــقيقة والصديقة 
واالســـتقرار  األمـــن  تحقيـــق  فـــي 

الدوليين.
وأثنـــاء اللقـــاء، تـــم اســـتعراض عدد 
من القضايا ذات االهتمام المشـــترك 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المنامة - بنا
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الدفع بالعالقات 
العسكرية والدفاعية 
نحو مستويات أرحب 

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي القيـــادة 
العامة امس، قائـــد القيادة المركزية 
األميركية الجنـــرال كينيث ماكينزي 
والوفد المرافق، وذلك بحضور وزير 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 
األركان  هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي، 

الفريق الركن ذياب النعيمي.

وأثناء اللقاء، رحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية 
األميركية والوفد المرافق له، مشيًدا 
بعالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة التي 
تربط بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركية وما تشـــهده من 
تطـــور ونمـــاء علـــى كافـــة األصعـــدة 
العســـكري  المجـــال  فـــي  الســـيما 

والدفاعي.

تقوية التعاون الدفاعي مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة في القيادة العامة 
امس، ســـفير الجمهورية التونســـية 
المعتمـــد لدى مملكة البحرين ســـليم 
الغرياني، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
لـــدى مملكة البحريـــن بحضور وزير 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا 

النعيمي.

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وشـــكر 
البحرين سفير الجمهورية التونسية 
الشـــقيقة لدى مملكـــة البحرين على 
جهوده الطيبة التي بذلها أثناء فترة 
عملـــه فـــي مملكـــة البحريـــن، والتي 
أســـهمت في تعزيز عالقات التعاون 
الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن  القائمـــة 
متمنًيـــا لـــه دوام التوفيـــق والنجاح 

في مهماته القادمة.

تدعيم العالقات مع تونس
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مماٍش رياضية حديثة و13 مشروعا لتقوية الكهرباء
ــمــشــروعــات ــع تــنــفــيــذ عـــدد مـــن ال ــاب ــت ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة ي

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، اجتماع المجلس التنســـيقي األول 
لهـــذا العـــام، وذلك عـــن بعد عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري، والمدير 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف  المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام 
والوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة خالـــد الكوهجـــي والوكيل المســـاعد للرقابة 
والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة عبدالعزيز 
الجهـــات  مـــن ممثلـــي  مـــن األعضـــاء  األشـــراف، وعـــدد 

الحكومية المختلفة.
وفـــي االجتماع، رحب ســـمو المحافـــظ بالحضور، مؤكًدا 
متابعـــة تلبية احتياجات األهالي فـــي مختلف المجاالت 
التنمويـــة الرائـــدة، وذلـــك تنفيـــًذا للتوجيهـــات الســـديدة 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ودعم ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة الجنوبية مســـتمرة 
فـــي التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة 
والحكوميـــة، تنفيـــًذا لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، لتعزيـــز مبدأ 

الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  اطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الجنوبيـــة علـــى عـــرض مرئـــي عـــن نتائـــج زيارة ســـموه 
لمدينـــة عيســـى، حيث تابع المجلـــس احتياجات األهالي 
الخدميـــة واألمنيـــة المتمثلـــة فـــي إصالح بعـــض الطرق 
ومشـــروعات اإلنارة وجهـــود اإلدارات المعنية في اتخاذ 
التدابيـــر األمنيـــة والوقائيـــة وإقامة الحمـــالت الميدانية 

المستمرة في العديد من المرافق.
وقـــد تابـــع المجلس مشـــروع افتتـــاح الممشـــى الرياضي 
المطاطـــي فـــي مدينـــة عيســـى، كمـــا أوصـــى المجلـــس 
بمواصلة الجهود في إنشـــاء المماشي الرياضية الحديثة 
فـــي الرفـــاع والـــزالق ومدينة خليفـــة تلبيـــة الحتياجات 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي الســـياق نفســـه، أوصى المجلـــس بتطبيـــق وتنفيذ 
المشـــروعات والمبـــادرات الذكيـــة التي تشـــهدها “مدينة 

خليفة” بما يحقق التنمية المستدامة التي تعكس األبعاد 
التنمويـــة والمســـتقبلية للمدينـــة فـــي مختلـــف األصعدة، 

وبما يواكب رؤى وتطلعات األهالي.
وقـــد تابع ســـمو المحافظ عرًضـــا مرئًيا قدمـــه الكوهجي 
بشـــأن خطط ومشـــروعات الوزارة الحالية والمســـتقبلية 
فـــي مدينـــة عيســـى، حيـــث اســـتعرض مشـــروع المركـــز 
االجتماعي الذي يســـهم في تحســـين الخدمات التنموية 
واالرتقاء في المجال االجتماعي والخدمي لجميع أفراد 
المجتمـــع. ومـــن جانـــب آخـــر اطلع ســـمو المحافـــظ على 
عـــرض مرئي شـــامل لهيئة الكهربـــاء والمـــاء قدمه مدير 
إدارة األمن الصناعي والسالمة بالهيئة وليد عبدهللا، عن 
مشـــروعات تطوير شـــبكة توزيع الكهرباء في المحافظة 
وســـبل توفير الخدمـــات واالحتياجات لألهالـــي كتوفير 
13 مشروعا لتقوية شبكة توزيع الكهرباء وتطوير شبكة 
إنـــارة الطـــرق، وذلك في ســـبيل االرتقـــاء بالخدمات في 

جميع مناطق المحافظة.

كما اطلع ســـمو المحافظ، على عرض مرئي قدمته مدير 
إدارة التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
منـــى العلوي عن أبرز نتائج الزيارات الميدانية والرقابية 
فـــي مناطـــق المحافظة، مؤكًدا ســـموه مواصلـــة الجهود 
والتعـــاون فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة، 
مشـــيًدا بالدور الذي تضطلع به الوزارة في إبراز التنسيق 
المســـتمر ومتابعـــة كل اإلجـــراءات الكفيلة بتوفير ســـبل 
اشـــتراطات الســـالمة فـــي المرافق التجاريـــة والخدمية. 
وأوصـــى المجلـــس بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة بتشـــديد 
الرقابة بما يخص جانب النظافة لتعزيز الصورة التنموية 
ختـــام  وفـــي  المحافظـــة.  تشـــهدها  التـــي  والحضاريـــة 
االجتمـــاع، عبـــر الحضور عن شـــكرهم وتقديرهم لســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، على حرص 
واهتمـــام ســـموه بالمشـــروعات التـــي تلبـــي احتياجـــات 
األهالي والتي يتم بحثها خالل المجلس التنسيقي إلبراز 

الدور التنموي والخدمي في جميع أرجاء المحافظة.
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الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بالديوان 
العـــام لـــوزارة الخارجية، مع ســـفير 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 

بيوش سريفاستافا.
 وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
المتميـــزة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة علـــى 
كافـــة األصعدة، مشـــيًرا إلى حرص 
االرتقـــاء  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
بعالقـــات التعاون الثنائي إلى آفاق 
أوسع بما يحقق المنافع المشتركة.

 كمـــا قـــّدم وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية خالص التهنئة إلى 
الســـفير الهندي بمناسبة ذكرى يوم 
الجمهوريـــة لبالده، متمّنًيا لحكومة 
وشـــعب جمهوريـــة الهنـــد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
 من جانبه، أثنى السفير على التقدم 
المضطـــرد الـــذي تشـــهده العالقات 
الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة الهند، معرًبـــا عن تطلع 
عالقـــات  تعزيـــز  الســـتمرار  بـــالده 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بمـــا 
يخـــدم تطلعـــات ومصالـــح البلدين 
الصديقين، متمّنًيا لمملكة البحرين 

التقدم والرخاء.

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أمـــس، بالديوان العام لـــوزارة الخارجية، مع ســـفير اليابان لدى 
مملكة البحرين هيديكي إيتو. وأشـــاد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة 
بالمستوى المتقدم للعالقات الثنائية مع اليابان في إطار الحرص المشترك 
على فتح آفاق جديدة للتعاون والتنســـيق في مختلف المجاالت، موضًحا 
أن هنـــاك كثيًرا مـــن الفرص الواعـــدة والمتاحة للبلديـــن الصديقين، خاصة 
أن مملكـــة البحرين وجهة مثالية لالســـتثمارات النوعية الجديدة في إطار 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
 من جانبه، أعرب هيديكي إيتو عن حرص بالده على تعزيز أطر التعاون  «

والتنسيق الثنائي المشترك مع مملكة البحرين في شتى المجاالت، 
مشيًدا بجهود المملكة في دعم السالم اإلقليمي وتحقيق التقدم 
واالزدهار.  وتناول االجتماع استعراض العالقات الثنائية الوطيدة 

والمتميزة بين البلدين الصديقين، باإلضافة إلى بحث عدد من 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

سلم محافظ الشمالية علي العصفور 600 سلة غذائية لتوزيعها على األسر 
المتعففـــة والمتضـــررة مـــن جائحـــة كورونا، وذلـــك ضمن الحملـــة الوطنية 
“فينا خير” والتي أطلقتها المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية بتوجيهات 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة. وأشـــار أن الحملة جســـدت أروع صـــور التالحـــم والتكافل بين 
أفـــراد المجتمع، مشـــيًدا بـــدور الجمعيات الخيرية في تعزيز مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة وإيصـــال الســـالل الغذائيـــة لمســـتحقيها مـــن األســـر المتعففـــة 
والمتضررة من الجائحة، متوجًها بالشـــكر والتقدير لشـــعب البحرين الوفي 
علـــى دعمـــه لصندوق حملة “فينا خير”، وما أظهـــره من تكاتف وترابط بين 
أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي. جاء ذلـــك تســـليم المحافظة الســـالل الغذائية 
لنادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين، وجمعية مدينة حمد الخيرية، 

استعداًدا الستقبال شهر رمضان المبارك.
من جهته، أعرب رئيس نادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين وجمعية  «

مدينة حمد الخيرية يوسف المحميد عن بالغ شكره للمحافظة الشمالية 
على دورها في توزيع السالل الغذائية على األسر المتعففة، مبدًيا تقديره 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية إلطالق هذه الحملة الوطنية التي 

ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على كثير من األسر.

االرتقاء بالعالقات مع الهند

فتح آفاق جديدة للتعاون مع اليابان

600 سلة غذائية لألسر المتعففة
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جـــرى اتصـــال هاتفـــي، أمـــس، بيـــن 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو 
األمير فيصل بن فرحان آل ســـعود، 
تـــم خاللـــه بحـــث عالقـــات األخـــوة 
والتعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 

ومـــا تشـــهده مـــن نمـــو وتطـــور في 
مختلـــف المجاالت والســـبل الكفيلة 
بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  بتعزيزهـــا، 
المســـائل المتعلقـــة بمســـيرة العمـــل 
الخليجي المشترك وتبادل وجهات 
اإلقليميـــة  القضايـــا  حـــول  النظـــر 

والدولية محل االهتمام المشترك.

تباحث بحريني سعودي بالمسائل الخليجية “الجمارك” من الخطوط األمنية األمامية األساسية
وزيـــر الداخليـــة: ســـمعة البحريـــن طيبـــة فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة

دّشــن وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، اســتراتيجية شــئون الجمارك الجديدة لألعوام “2021/2024” وذلك خالل االحتفال 
الــذي نظمتــه شــئون الجمــارك، أمــس، بمناســبة يوم الجمارك العالمــي 2021 والذي يأتي تحت شــعار “الجمارك تعــّزز التعافي والتجديــد والمرونة من أجل 

سلسلة التوريد المستدامة”.

 وهنأ وزيـــر الداخلية، رئيس شـــئون 
الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى فـــوزه بالثقـــة الدولية 
منظمـــة  مجلـــس  رئاســـة  وتوليـــه 
الجمارك العالمية، وهو إنجاز يحسب 
له ولمملكة البحرين، معرًبا عن شكره 
وتقديره لما تشـــهده شـــئون الجمارك 
مـــن تطـــور وعمل جـــدي، داعًيـــا إلى 
ضـــرورة تعريـــف المجتمـــع وتوعيته 
بمـــا يتحقـــق مـــن إنجـــازات فـــي هذا 

المجال.
 وأوضـــح أن الجمارك، خط أساســـي 
األماميـــة،  األمنيـــة  الخطـــوط  مـــن 
ويتمتع منتسبوها بالكفاءة واألمانة، 
تفعيـــل  إلـــى  تطلعـــه  عـــن  معرًبـــا 
والعمـــل  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
بها فـــي المرحلـــة القادمـــة من خالل 

مواصلة الجهد المستمر.
البحريـــن  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار   
اكتســـبت ســـمعة طيبـــة مـــن خـــالل 
كورونـــا،  جائحـــة  مـــع  تعاملهـــا 
والبرنامـــج الـــذي تم تطبيقـــه بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث كانـــت 
قيـــادة ســـموه لفريـــق البحريـــن فـــي 
الخط األمامي، منـــذ اللحظة األولى، 
موضًحا أن الدراسات “أثبتت كفاءة 
العمـــل والفريـــق القائـــم علـــى تنفيـــذ 
الرؤيـــة والخطـــط التي تـــم إقرارها، 
بشـــكل يواكب ســـرعة الخطـــر، األمر 
الـــذي مّكننا من احتوائـــه، لكنه يبقى 
موجوًدا حيث إننا غير معزولين عن 

العالم”.

 وقـــال معالـــي الوزيـــر “هنـــاك قصـــة 
فـــي  البحريـــن  بهـــا  تميـــزت  نجـــاح 
تعاملهـــا مـــع الجائحة، وهـــذا يعطينا 
والخطـــط  المســـتنير  بالفكـــر  الثقـــة 
الواعيـــة والتصميـــم المخلـــص بأنـــه 
يمكننا تحقيق مـــا نصبو إليه ونكون 

في أعلى المراتب”.
شـــئون  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن   
الجمـــارك بجهـــود مختلـــف الجهـــات 
والقطاعات لمكافحة جائحة كورونا، 
بكل وعـــّي احترافّي ومهنيـــة عالية، 
مثّمًنـــا دور الصفـــوف األماميـــة مـــن 
منتســـبي كافـــة المنافـــذ الجمركيـــة؛ 
ويقظتهـــم والتزامهـــم، الـــذي ضربوا 
فـــي  التضحيـــة  آيـــات  أســـمى  بـــه 
ســـبيل أمن الوطن، وتيســـيًرا لحركة 

عبـــر  المشـــروعة  والتجـــارة  الســـفر 
المنافـــذ، وحفاًظـــا على اإليـــراد العام 
والمصلحـــة العامة؛ األمر الذي تطلب 
الحثيـــث  الســـعي  المســـئولين،  مـــن 
نحـــو توفيـــر كافـــة متطلبـــات الدعم 
المناســـبة،  والتجهيـــزات  والرعايـــة 
إضافـــة إلـــى انتهاج سياســـات العمل 

االستثنائية.
 وأشـــاد بالنهـــج الـــذي أرســـاه وزيـــر 
الداخلية من حيث اســـتدامة التطلع 
نحو األفضل والتفوق على الذات في 
ظل الموارد والقدرات المتاحة، سعًيا 
لحصد التمّيز على كافة المستويات؛ 
موضًحا أن شئون الجمارك، أصبحت 
بيئـــة عمـــل نتـــج عنهـــا حصـــد جائزة 
العمـــالء  مـــع  التعامـــل  فـــي  التميـــز 

كواحـــدة مـــن أفضل الجهـــات تفاعال 
في نظـــام “تواصـــل” وكذلك حصول 
بـــإدارة  الجمركـــي  التخليـــص  مركـــز 
جمـــارك المنافذ البحريـــة على الدرع 
الفضـــي في تقييم المراكـــز الخدمية 
حصولـــه  إلـــى  إضافـــة  الحكوميـــة، 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  علـــى 
“ISO” لكافة اإلدارات التابعة لشئون 
التميـــز  جائـــزة  وحصـــد  الجمـــارك، 
تطويريـــة  مبـــادرة  ألفضـــل  العربـــي 
بنظام “أفق” كما تم نشـــر اإلجراءات 
التي قامت شئون الجمارك بتطبيقها 
فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن الجائحـــة 
الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى 
لمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة كنموذج 
ناجـــح ودعوة كافة الـــدول األعضاء 

لالقتداء به.
هذا، وتتضّمن الخطة االستراتيجية 
الجمـــارك  لشـــئون  الجديـــدة 
أهـــداف  ثالثـــة   2021/2024
اســـتراتيجية جديـــدة ومخرجاتهـــا، 
وتأتـــي فـــي أعقـــاب انتهـــاء الخطـــة 
 ”2017/2020“ االســـتراتيجية 
بواقـــع 100 % وتحقيـــق العديد من 

المنجزات.
إلـــى ذلك، تم عـــرض فيلم توضيحي 
الجمـــارك  عـــن اســـتراتيجية شـــئون 
الجديـــدة بمـــا تتضمنـــه مـــن أهـــداف 
ومبـــادرات، باإلضافة إلى المشـــاريع 
التي تم تنفيذها، كما قام معالي وزير 
الداخلية بتكريم عدد من الموظفين 
المتميزين بشـــئون الجمارك، مشـــيًدا 
لهـــم  ومتمّنًيـــا  بجهودهـــم،  معاليـــه 

التوفيق في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية
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احتوينـا الخطـر القـائـم بفضـل قيـادة 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء



أكــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي أن توقيع مملكة البحرين على إعالن مبادئ إبراهيم، هو تجســيد لرؤية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، التي تؤكد أهمية تعزيز السالم واالستقرار كمسار لمزيد من االزدهار والتنمية في منطقة الشرق األوسط والعالم ككل، وانعكاس لثقافة 
المجتمع البحريني العريقة الممتدة من االنفتاح والتسامح والتعايش، النابعة من قيمه وإيمانه بالسالم والتآخي بين شعوب العالم وحل الخالفات بالحوار 

والتفاهم واالحترام المتبادل.

جـــاء ذلك فـــي الكلمة التـــي ألقاها وزيـــر الخارجية 
فـــي المؤتمـــر الســـنوي الذي نظمـــه معهد دراســـات 
األمـــن القومـــي فـــي دولـــة إســـرائيل، عبـــر االتصال 
اإللكتروني المرئي، بمشـــاركة أنـــور محمد قرقاش، 
وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة بدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، ووزيـــر خارجية دولة إســـرائيل 

غابي أشكنازي.
وقـــال وزير الخارجيـــة إن مملكـــة البحرين برهنت 
تمســـكها بهذا النهـــج الحكيم من خالل مـــا اتخذته 
مـــن خطـــوات مهمـــة وملموســـة، ومنها على ســـبيل 
المثـــال: إعـــالن مملكـــة البحريـــن بشـــأن التســـامح 
الدينـــي الصـــادر بالعـــام 2017، واســـتضافة ورشـــة 
عمل “الســـالم من أجـــل االزدهار” في العـــام 2019، 
والتوقيع على مذكرة التفاهم في العام الماضي بين 
مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومكتب 
المبعوث الخاص بوزارة الخارجية األمريكية لرصد 

ومكافحة معاداة السامية.
وأضـــاف أن كل هـــذه األمـــور تؤكـــد نهـــج مملكـــة 
البحريـــن ورغبتها إلى جانب دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ودولة إسرائيل في المضي نحو االستفادة 
من الفرص المتاحة لترســـيخ جهود إحالل الســـالم 

في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية أن إقامة عالقات دبلوماســـية 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحدة مع دولة إســـرائيل من شـــأنه إنشاء تعاون 
واســـع وعميق يحقق فوائد ملموسة للدول الثالث، 
وتشـــجيع الجميع على المشاركة في جهود تحقيق 

األمن واالستقرار واالزدهار للمنطقة.
وأضـــاف أن تنفيذ العديد مـــن االتفاقات ومذكرات 
التفاهـــم الموقعة أمـــر مهم، معرًبا عـــن تفاؤله ببدء 
شـــبكة مـــن التعاون الحقيقـــي تنتشـــر تدريجًيا في 
جميـــع أنحـــاء الشـــرق األوســـط، مـــا يحقق الســـالم 

لشـــعوب  واالزدهـــار  واألمـــن  والدائـــم  الحقيقـــي 
المنطقة.

وأعـــرب الزياني عن أملـــه بأن ُيترجـــم الزخم أيًضا 
إلـــى تقـــدم متجـــدد نحو حـــل الصراع الفلســـطيني 
اإلســـرائيلي علـــى أســـاس حـــل الدولتيـــن، باعتباره 
أساًسا مهًما إلحالل سالم عادل ودائم في المنطقة، 

باإلضافة إلى بناء الثقة اإلقليمية.
وقال إن الشـــرق األوســـط ســـيكون في المســـتقبل 
دولـــي،  اهتمـــام  ذات  رئيســـة  منطقـــة  المنظـــور 
وستواصل الواليات المتحدة لعب دور مهم للحفاظ 
على أمنها واستقرارها، معرًبا عن اقتناعه باستمرار 
دعم الواليات المتحدة األميركية لهذا التوجه نحو 
االســـتقرار والســـالم في المنطقة، باعتبـــار أن آفاق 
عالقـــات أفضـــل بين دول الشـــرق األوســـط هي بال 

شك من أولويات اإلدارة األميركية.
اإلدارة  تشـــاور  أهميـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 

األميركيـــة الجديـــدة مـــع حكومـــات دول المنطقـــة 
بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، بما 
فيها الملف النووي اإليراني وتدخالتها في الشؤون 
الداخليـــة لدول المنطقة، حتـــى يمكن معالجة هذه 

القضايـــا والتحديات الملحة بطريقـــة تلبي بالكامل 
االهتمامـــات المشـــروعة لـــدول المنطقـــة مـــن أجل 
تحقيـــق األمـــن واالســـتقرار الدائميـــن فـــي الشـــرق 

األوسط للجميع.

وزير الخارجية يلقي كلمته في المؤتمر السنوي الذي نظمه معهد دراسات األمن القومي في دولة إسرائيل

المنامة - بنا

توقيع “مبادئ إبراهيم” يجسد رؤية جاللة الملك في تعزيز السالم
وزير الخارجية يؤكد أهمية تشاور اإلدارة األميركية مع الحكومات بشأن الملف النووي اإليراني

مراعاة الهوية البحرينية واإلسالمية في تصميم المساجد
ــدأ تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة ــ ــب ــ “األعـــــلـــــى اإلســــــامــــــي” ي

رفع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية 
إلـــى  آيـــات التهانـــي والتبريـــكات  أســـمى 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة بمناسبة منح جاللته 
أعلـــى  قائـــد  وســـام االســـتحقاق بدرجـــة 
مـــن رئيس الواليـــات المتحـــدة األميركية 
الســـابق؛ تقديًرا لجهود جاللته المشـــهودة 
في قيادة البالد وترسيخ موقعها الريادي 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، ورؤيتـــه القيادية 
الحكيمـــة فـــي تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار 
واالزدهـــار، ونشـــر الســـالم فـــي المنطقـــة 

والعالم. 
 وأكـــد المجلـــس فـــي جلســـته االعتيادية 
األولـــى لســـنة 2021 التـــي انعقـــدت أمس 
برئاســـة رئيـــس المجلس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية الشـــيخ عبدالرحمن بن محمد 
التقديـــر  هـــذا  أن  خليفـــة،  آل  راشـــد  بـــن 
لهـــو باعـــث علـــى فخـــر واعتـــزاز  الكبيـــر 
مملكـــة البحرين وشـــعبها الوفي، وتتويج 

للمســـيرة المباركة لصاحب الجاللة الملك 
فـــي تكريـــس أســـس التعايـــش والســـالم 
واإلخـــاء بين كافة الشـــعوب والحضارات 
ا  عبر سلســـلة من المبـــادرات الرائدة محليًّ
ا، كمـــا يعكس ما تتمتع به  ـــا ودوليًّ وإقليميًّ
مملكة البحرين بقيادة جاللته من ســـمعة 
لـــدى دول العالـــم  طيبـــة واحتـــرام كبيـــر 

وشعوبها.
 إلـــى ذلـــك، ثّمـــن المجلـــس حـــرص مملكة 
البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة الملك 
علـــى إعمـــار بيـــوت هللا تعالـــى ورعايتهـــا 
الجهـــات  تبذلـــه  بمـــا  منّوًهـــا  وخدمتهـــا، 
الرســـمية واألهليـــة مـــن جهـــود كبيرة في 

هذا الصدد. 
ـــأ فـــي هـــذا الســـياق بافتتـــاح جامـــع   وهنَّ
فاطمـــة الحوطـــي بالمحـــرق الـــذي تبنـــى 
المجلس إعماره، مبدًيا ترحيبه وســـعادته 
بما شـــهدته البالد في اآلونـــة األخيرة من 
افتتاح عـــدد من الجوامع والمســـاجد في 

مختلـــف محافظات المملكـــة بالتعاون مع 
إدارتـــي األوقاف، مقـــّدًرا الجهود الحثيثة 
التـــي بذلتها األمانة العامـــة ولجنة متابعة 
ن في  إنشـــاء الجوامع وملحقاتهـــا، كما ثمَّ
الوقـــت نفســـه جهـــود كل مـــن أســـهم في 
إنجـــاز تلـــك المشـــروعات المباركة، ســـائاًل 
هللا تعالى أن يكتبه في ميزان حســـناتهم، 
وأن يعمر هذه الجوامع والمســـاجد بذكره 
وطاعتـــه وعبادته، ويجعلها منـــارًة للخير 

والعلم والفضيلة واإليمان.
 بعـــد ذلـــك، بحـــث المجلـــس الموضوعات 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعماله، واســـتهلها 
باستعراض مذكرة من األمانة العامة بشأن 
واالشـــتراطات  والمواصفـــات  الضوابـــط 
الالزمـــة لبنـــاء الجوامـــع والمســـاجد فـــي 

مملكة البحرين. 
ووّجـــه المجلـــس فـــي هـــذا الصـــدد، وفي 
لـــدن  مـــن  الســـامية  التوجيهـــات  ضـــوء 
اتخـــاذ  إلـــى  الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب 

جميـــع  لمخاطبـــة  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
الجهـــات ذات العالقة بأهمية االلتزام لدى 
إعداد تصاميم البناء للجوامع والمســـاجد 
بأن تكون مســـتوحاة من الطابع المعماري 
ـــر عن الهويـــة البحرينية  والهندســـي المعبِّ

واإلسالمية. 
 وفـــي ســـياق متصل، اســـتعرض المجلس 

عـــدًدا مـــن الطلبـــات الـــواردة لتبنـــي بنـــاء 
عـــدد مـــن الجوامـــع فـــي مناطـــق مختلفة 
من البـــالد، ووافق على تلـــك الطلبات من 
حيـــث المبـــدأ، وأحالها على لجنـــة متابعة 
لمراجعتهـــا  وملحقاتهـــا  الجوامـــع  إنشـــاء 
مـــن الناحية الفنيـــة واإلجرائية واتخاذ ما 

يلزم. 

 وأعـــرب المجلـــس فـــي هـــذا الســـياق عن 
تقديره العميق لدور المحسنين في عمارة 
بيوت هللا تعالى وخدمتها، وهو ما يعكس 
الـــروح الطيبة والمعطـــاءة التي يتمتع بها 
أهل البحرين، وتعكس أيًضا الموقع المهم 
والكبير للمســـجد في نفـــوس البحرينيين 
وفـــي حياتهـــم، ضارًعا إلـــى هللا تعالى أن 
يجـــزي أهـــل اإلحســـان إحســـاًنا، ويجعـــل 
أعمالهـــم الخيـــرة صدقًة جاريـــًة لهم يعود 

عليهم خيرها في الدنيا واآلخرة. 
وفـــي موضوع آخـــر، اطلـــع المجلس على 
العمـــل والتنميـــة  مـــن وزارة  كتـــاب وارد 
االجتماعية بشـــأن طلب إحدى الجمعيات 
اإلســـالمية تعديالً في نظامها األساســـي، 
وأحاله على لجنة الجمعيات والمؤسسات 

اإلسالمية لدراسته ورفع تقرير بشأنه. 
مـــا  ببحـــث  جلســـته  المجلـــس  واختتـــم 
بشـــأنها  واتخـــذ  أعمـــال،  مـــن  يســـتجد 

القرارات الالزمة.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

مكافحة التطرف وتعزيز التعايش نهج بحريني أصيل بقيادة جاللة الملك
أكد ســـفير مملكة البحرين لدى الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الشـــيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفـــة أن مكافحـــة التطـــرف 
وتعزيز التعايش الســـلمي، نهج بحريني 
أصيل يقوده عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة بدعم 
ومتابعـــة مـــن حكومـــة مملكـــة البحرين 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، معربا فـــي الوقت ذاته 
عـــن اعتـــزازه بالســـير على خطـــى ممثل 
جاللة الملك لشـــؤون الشـــباب واألعمال 
اإلنســـانية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، إذ أكد ســـموه خالل حضوره في 
لـــوس أنجلـــوس إطالق إعـــالن البحرين 
في ســـبتمبر 2017، مبـــادرة جاللة الملك 
لتعزيـــز الســـالم بيـــن األمـــم والتعايـــش 
بين الشـــعوب مـــن خلفيـــات ومعتقدات 
متنوعة، وإشارة سموه إلى تركيز مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز هـــذه الرؤيـــة من 

خالل خلق بيئة مواتية للسالم.
أعقـــاب  فـــي  يتحـــدث  الســـفير  وكان 
التوقيع علـــى اتفاق بين مملكة البحرين 
العنـــف  لمكافحـــة  الدوليـــة  والمنظمـــة 
واإلدمان DARE ضمن الجهود المبذولة 
لتطويـــر برنامـــج )معـــا( لمكافحـــة العنف 
وفـــي  مناهجـــه  وتحديـــث  واالدمـــان 
إطـــار العمل على تعزيـــز التعاون الدولي 
المشـــترك، إذ وقـــع االتفاقيـــة بنـــاء على 
تكليف من وزير الداخلية الشيخ عبدهللا 
بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين 

لـــدى الواليات المتحدة األميركية، عضو 
مجلـــس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة 
العنـــف واإلدمـــان DARE وعـــن المنظمة 
التنفيـــذي،  الرئيـــس  باغيـــروس  فرانـــك 
الجديـــد،  المنهـــج  بتطبيـــق  وتتعلـــق 
الـــذي يتضمـــن معلومـــات ومهـــارات عن 
التعايـــش الســـلمي ومكافحـــة التطـــرف، 
ويقوم بتطبيقه منفذو برنامج )معًا( في 

مدارس مملكة البحرين.
البحريـــن كرســـت  الســـفير أن  وأوضـــح 
جهودهـــا منـــذ فتـــرة طويلـــة للعمل على 
تعزيز هـــذا التوجه، لمـــا لديها من رصيد 
كبيـــر وتاريـــخ طويل في تعزيز الســـالم 
واالزدهار من خالل التسامح والتعايش، 
اتســـاقا مع مقولة جاللة الملك “ســـنعمل 
االعتـــدال  قيـــم  تعزيـــز  علـــى  دائمـــا 
والتســـامح والتعايـــش قـــوال وفعـــال في 

مواجهة التطرف والتعصب”.

وأضاف أن المواجهة المباشـــرة للتطرف 
وعـــدم التســـامح والقضـــاء عليـــه تعتبر 
الهدف األســـاس للبرنامج الوطني “معا” 
الـــذي أطلقه وزير الداخليـــة الفريق أول 
آل خليفـــة  بـــن عبـــدهللا  راشـــد  الشـــيخ 
العـــام 2011 مـــن منطلـــق االعتمـــاد على 
نهج التوعيـــة والتثقيف لمكافحة العنف 
واإلدمـــان وداللة على دور الشـــرطة في 
وخدمـــة  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تعزيـــز 
المجتمـــع، مشـــيدا بمـــا حققـــه البرنامـــج 
مـــن نجاحـــات فـــي الوقت الـــذي يحتفل 
فيـــه هـــذا العام بمـــرور 10 ســـنوات على 
البرنامـــج  أن  إلـــى  وأشـــار  انطالقتـــه. 
يســـهم في توطيد العالقة بين الشـــرطة 
وزيـــر  حـــرص  عـــن  ويعبـــر  والمجتمـــع، 
الداخليـــة على أن تكون الشـــرطة جزءا 

من المجتمع، وليس بمعزل عنه.
وعبر سفير مملكة البحرين لدى الواليات 

المتحدة عن فخره بأن الســـنوات العشر 
التـــي تـــم فيهـــا تطبيـــق برنامـــج “معـــا”، 
عززت العالقة بين الشباب وجهات إنفاذ 
القانون، وغرســـت قيم الهويـــة الوطنية 
التي تركز على اللجوء إلى التسامح في 
حـــل القضايا عوضا عـــن العنف، موضحا 
أهمية مراجعة عملنا وتحسينه وتقييمه 
وســـنقوم بتحليل وتقييم التأثيرات من 
أجـــل صقـــل المناهـــج وتطبيـــق أفضـــل 

الممارسات.
عالقـــة  تؤكـــد  البحريـــن  أن  وأضـــاف 
 ،DARE االحتـــرام المتبادل مع مؤسســـة
فضـــال عن تحمـــل دورهـــا على الســـاحة 
الدوليـــة، فيمـــا يتعلـــق بالبرنامـــج، بأكبر 
قدر مـــن الجدية، وأن الـــدور الذي تقوم 
به البحريـــن يجعلها رائـــدة في مكافحة 

التطرف.
وأكـــد الســـفير أن توقيـــع االتفاقية ليس 

مجـــرد إجـــراء شـــكلي أو احتفالـــي، بـــل 
للعالقـــة  آخـــر  وتأكيـــد  فارقـــة،  عالمـــة 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  القويـــة  الثنائيـــة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة من خالل 
تحصيـــن عقـــول الشـــباب وتعزيز ســـالم 

المستقبل.
في ســـياق متصل، قام اخصائيو برنامج 
“معا” لمكافحة العنف واإلدمان وتماشيًا 
مع الجهود الدولية في مكافحة االرهاب 
الســـلمي  التعايـــش  وتعزيـــز  والتطـــرف 
بإعـــداد دروس جديدة تهدف الى تعزيز 
مفاهيـــم الســـلم االجتماعـــي والتعايـــش 
وتقبـــل اآلخـــر بمختلف األطيـــاف وتعزز 
التطـــرف  مـــن عواقـــب  الوقايـــة  آليـــات 
إلـــى  باإلضافـــة  انواعـــه.  بمختلـــف 
تمكيـــن النـــشء وتزويدهـــم بالمهـــارات 
والمقومات التي تحفظ ســـالمة الجميع 
فـــي  الســـلبية  وتبعاتـــه  التطـــرف  مـــن 

االجتماعيـــة  ومنهـــا  المجـــاالت،  جميـــع 
واألمنيـــة واالقتصادية. كما تم التواصل 
والتنســـيق مـــع المختصيـــن فـــي جامعة 
نـــورث كارولينـــا غرينزبـــورو االميركيـــة 
بشأن تطور المنهج ووضع آليات لقياس 
مدى تأثير الدروس الجديدة على الطلبة 
وقيـــاس مـــدى فاعليته علـــى النشء، إذ 
من المقرر أن يتم اعتماد المنهج الجديد 
مـــن قبـــل الجامعـــة والمنظمـــة الدوليـــة 

لمكافحة العنف واالدمان.
ومـــن المؤمـــل أن تســـهم هـــذه االتفاقية 
في تعزيـــز آليات االســـتفادة من خبرات 
المنظمـــة الدوليـــة لتطويـــر العديـــد مـــن 
المجـــاالت المتعلقـــة بالمناهـــج والبرامج 
التدريبية الحديثة وتطوير أداء عناصر 
وتعميمهـــا  للبرنامـــج  المنفـــذة  الشـــرطة 
علـــى باقي الـــدول االعضاء في المنظمة 

الدولية لمكافحة العنف واإلدمان.
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أعرب دبلوماســـيون وعســـكريون 
ســـابقون  أميركيـــون  ومعلمـــون 
بالبحرين عن تقديرهم لما وصلت 
إليـــه مملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدٍم 
حضاري وسياســـي بفضـــل الرؤية 
البـــاد صاحـــب  لعاهـــل  الحكيمـــة 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
حنكـــة  يعكـــس  مّمـــا  خليفـــة؛  آل 
وحكمة قيادة جالته التي جعلت 
متقدمـــة  مكانـــة  تتبـــوأ  البحريـــن 
في العاقـــات والتعاون مع الدول 
الكبرى، وأشـــاروا في هـــذا الصدد 
إلـــى أّن منـــح جالـــة الملك وســـام 
االســـتحقاق برتبـــة “قائـــد أعلـــى” 
للواليـــات  الســـابق  الرئيـــس  مـــن 
المتحدة األمريكية دونالد ترامب 
قبـــل انتهاء واليتـــه، يثبت فاعلية 
دور جالتـــه الكبيـــر في الكثير من 

الملّفات.
العاقـــات  متانـــة  إّن  وقالـــوا 
تعكـــس  األمريكيـــة  البحرينيـــة 
رؤيـــة المنامة القائمة على التوازن 
فـــي عاقاتهـــا اإلســـتراتيجية مـــع 
مختلف العواصم، وموقفها من أن 
تكـــون المنطقة أكثر أمنا وســـاما، 
مشـــرقا  مســـتقبا  يضمـــن  وبمـــا 

لألجيال.
وأشـــاروا إلـــى العاقـــة التاريخية 

البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الوطيـــدة 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
إذ يعتبـــر البلـــدان حليفيـــن عمـــا 
معا في شـــتى المجاالت وتشـــاركا 
فـــي تســـوية الكثيـــر مـــن الملفات، 
ولفتوا إلى أن واشـــنطن تنظر إلى 
إســـتراتيجي  كشـــريك  للبحريـــن 
رئيس، حيث تّجسد هذه الشراكة 
البلديـــن،  بيـــن  القائمـــة  المتينـــة 
مســـيرة من العاقات البّناءة التي 
امتـــدت لعقـــود طويلـــة وعمل من 
خالها البلدان علـــى تحقيق مزيد 

من السام واالستقرار.

عمل هائل

ورفـــع الســـفير األمريكـــي الســـابق 
بالمنامـــة )1997 – 2001( جونـــي 
يونغ، ومن خـــال موقعه بجمعية 
البحرينيـــة،  األمريكيـــة  الصداقـــة 
اإلدارة  مجلـــس  وباســـم  باســـمه 

وجميـــع أعضـــاء الجمعيـــة أســـمى 
آيـــات التهنئة والتبريـــكات لجالة 
وســـام  نيـــل  بمناســـبة  الملـــك 
االســـتحقاق برتبـــة “قائـــد أعلـــى”، 
والـــذي يمنـــح ألبـــرز الشـــخصيات 
مـــن  والسياســـية  العســـكرية 

الحكومات األجنبية.
وأكـــد الســـفير جونـــي يونـــغ بـــأّن 
الجمعية ســـتواصل المساهمة في 
جهـــود تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات 
المتحـــدة األمريكيـــة، وشـــدد على 
أّنـــه يدرك تماما مـــن خال موقعه 
بذلـــه  مـــا  الســـابق  الدبلوماســـي 
صاحـــب الجالـــة الملك مـــن عمل 
هائل في ســـبيل تعزيز العاقة مع 
الواليـــات المتحـــدة، والعمـــل مـــن 
أجل حياة أفضل لشعب البحرين، 
بجـــدارة  جـــاء  الوســـام  هـــذا  وأّن 

واستحقاق.

وسام مرموق

الســـابق  القائـــد  هنـــأ  جانبـــه،  مـــن 
المركزيـــة  البحريـــة  للقـــوات 
األســـطول  وقائـــد  األمريكيـــة 
الخامـــس األدميـــرال جـــون ميلـــر 
جالة الملك بمناسبة منحه وسام 
االســـتحقاق األميركي برتبة “قائد 
أعلـــى”، مضيفـــا أّن قيـــادة جالته 
هـــذا  نيلـــه  وأّن  بالحكمـــة،  تتســـم 
الوســـام المرموق هو بمثابة تأكيد 
على رســـوخ ومتانة الصداقة بين 
المنامة وواشنطن، منّوها ميلر بأن 
البلديـــن يتمتعـــان بعاقـــة وثيقة، 
وقد ازدهر مستوى هذه العاقات 
في عهد جالة الملك، والذي عمل 
علـــى الدفع بأّن تكون هذه العاقة 

نموذجا في العاقات الدولية.

تعزيز األمن
لمدرســـة  الســـابق  المديـــر  وبـــارك 

الرجـــاء غاري بـــراون منـــح جالة 
الملـــك الوســـام األمريكـــي الرفيع، 
الكبيـــر  التقديـــر  هـــذا  أن  مضيفـــا 
لجالته يأتي من أرفع المستويات 
بأمريـــكا؛ نظيـــر دور جالـــة الملك 
ودوره البـــارز وإســـهاماته الجليلة 
واالســـتقرار  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 

واالزدهار.
عمـــل  أّنـــه  إلـــى  غـــاري  وأشـــار 
بالبحريـــن لمدة 32 عاما، من العام 
1970 لغايـــة تقاعده بالعام 2002، 
حيث بـــدأ معلما ثم شـــغل منصب 
مدير المدرسة في آخر 7 سنوات، 
البحرينيـــة  العاقـــات  واصفـــا 
األميركيـــة بالعميقـــة التـــي تشـــهد 
نمـــوا متصاعـــدا في ســـبيل تعزيز 

القيم المشتركة.

منجزات حضارية

وهنأت المعلمة الســـابقة بمدرســـة 

بويـــر جالـــة  باتريشـــيا  البحريـــن 
الملك على منحه الوسام األميركي 
التقديـــر  أّن  مضيفـــة   الرفيـــع، 
األمريكـــي لجالته يدفع العاقات 
أرحـــب  آفـــاق  إلـــى  البلديـــن  بيـــن 
ويعّزز من المصالح المشتركة بين 
المنامة وواشنطن بما فيه مصلحة 
الشـــعبين الصديقين، حيـــث ُيقّدر 
الجميـــع دور المنامة المســـتمر في 
تعزيـــز مبـــادئ الســـام بيـــن دول 

المنطقة.
وقالت بوير إنها عاشـــت بالبحرين 
فـــي الفترة من 1976 لغاية 2013، 
حيث شهدت المنجزات الحضارية 
للبحرين، ولمســـت مستوى التقدم 
البحريـــن  بيـــن  العاقـــات  فـــي 
وأمريـــكا قيادة وشـــعبا، مؤّكدة أّن 
األمريكيـــة  البحرينيـــة  العاقـــات 

نموذجية ومثمرة.

أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي عن التحاق 280 طالًبا وطالبة بدورات كرســي الملك حمد للحوار 
بين األديان والتعايش الســلمي في جامعة ســابينزا اإليطالية بالعاصمة روما خالل الفصل الدراســي األول، حيث 
القــت الــدورات المتخصصــة في مجال الحوار بين األديان والتعايش الســلمي اهتمام العشــرات مــن الطلبة الذين 
يمثلــون مختلــف األديــان، بانخراطهــم فــي 42 ســاعة من المحاضرات، و20 ســاعة من ورش العمل و20 ســاعة من 

المؤتمرات.

 وأعلـــن المركز عن تخـــّرج الطالب 
أليسيو مايو من كرسي الملك حمد 
للحـــوار بيـــن األديـــان والتعايـــش 
الســـلمي بجامعـــة ســـابينزا بنيلـــه 
بامتيـــاز  البكالوريـــوس  درجـــة 
حملـــت  بحثيـــة  لورقـــة  وطرحـــه 
عنوان “الكاثدرائية في الصحراء: 
تاريـــخ مختصـــر عـــن المســـيحية 
في البحريـــن منذ البدايات وحتى 
كمـــا  جديـــد”.  عبـــادة  دار  إنشـــاء 
ناقشـــت كا من الطالبـــة إيلينا دي 
لوريتو والطالبة مارثا ســـكيالدون 
رســـالتي ماجســـتير حملتـــا عنوان 
القـــادر:  عبـــد  الجزائـــري  “األميـــر 
اإلســـام  بيـــن  لألخـــّوة  نمـــوذج 
والمســـيحية”، و”البهائيـــة، دراســـة 

مقارنة بين البحرين وايطاليا”.
المقبـــل  المركـــز أن فبرايـــر  وبيـــن 
سيشـــهد انطاق البرنامج الشتوي 
لكرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بين 
األديـــان والتعايـــش الســـلمي لعام 
2021 بمشـــاركة 25 طالًبـــا وطالبة 
وجامعـــات  دول  عـــدة  يمثلـــون 
أوروبيـــة مرموقة، من بينهم طلبة 
الجامعـــات مـــن مملكـــة البحريـــن، 
محاضراتـــه  ســـتعقد  والتـــي 
ـــا عبـــر وســـائل االتصـــال  افتراضيًّ
المرئي )اوناين( في ظل الظروف 
يشـــهدها  التـــي  االســـتثنائية 
كورونـــا  فيـــروس  بســـبب  العالـــم 

)كوفيد19-(.
 ويهـــدف البرنامـــج الشـــتوي إلـــى 

صقـــل الطلبـــة بالمهـــارات الازمـــة 
لتمكينهـــم مـــن اســـتخدام أفضـــل 
واألدوات  التحليليـــة  األســـاليب 
المنهجية لدراســـة طبيعة الروابط 
القائمـــة بيـــن مختلـــف األديان من 
حيث التعايش الســـلمي والتاقي 
بين مشتركات األديان والمذاهب. 
وســـتتاح للطلبة المشاركين كذلك 
الفرصـــة لتوســـعة مداركهـــم حول 
والثقافيـــة  التاريخيـــة  الجوانـــب 
واالجتماعيـــة لألديـــان ودراســـتها 
من منظور التحاور وبناء الســـام 
على أساس قبول اآلخر المختلف 

واالحترام المتبادل.
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وصـــّرح   
مركز الملك حمد العالمي للتعايش 

السلمي الشيخ خالد بن خليفة آل 
خليفـــة بالقـــول: “رغـــم المتغيرات 
المتســـارعة التـــي رافقـــت جائحة 
الســـلبية  وتبعاتهـــا  )كوفيـــد19-( 
يواصـــل  القطاعـــات،  كافـــة  علـــى 
كرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن 

األديـــان والتعايش الســـلمي تأدية 
رســـالته النبيلة بحفاظه على زخم 
أنشـــطته األكاديميـــة والتأقلـــم مع 
أي مســـتجدات من خال تســـخير 
التقنيات الحديثة وأحدث أدوات 
مـــع  للتواصـــل  ُبعـــد  عـــن  التعّلـــم 

الطلبـــة والمبتعثيـــن وطرح ورش 
ودورات تفاعليـــة مبتكـــرة لتعزيز 
قيم ومبـــادئ التحاور بين األديان 
والوســـطية  الســـلمي  والتعايـــش 
واالعتـــدال فـــي التفكيـــر والتنوع 

الثقافي”. 
وأكـــد الشـــيخ خالد حـــرص المركز 
وجامعـــة ســـابينزا على اســـتدامة 
المنضويـــة  والمبـــادرات  البرامـــج 
تحـــت مظلـــة كرســـي الملـــك حمد 
للحـــوار بيـــن األديـــان والتعايـــش 
الســـلمي بمـــا يخدم إشـــراك المزيد 
مـــن الشـــباب الواعـــد مـــن مختلف 
أنحـــاء العالم فـــي تمهيـــد الطريق 
الدينيـــة  الحريـــات  أمـــام احتـــرام 
فـــي  الجميـــع  حقـــوق  وضمـــان 
ممارســـة عباداتهم بحرية وضمان 
حـــوار بّنـــاء وأخوي بيـــن مختلف 
األديـــان والمعتقـــدات ونبـــذ كافـــة 
والطائفيـــة  العنصريـــة  أشـــكال 
علـــى  المبنيـــة  المعاملـــة  وســـوء 

أساس عرقي أو مذهبي.

المنامة- بنا

مبـادرات لنبــذ ســوء المعاملــة العرقيــة والمذهبيــة
ــان ــ ــ األدي ــف  ــل ــت ــخ م ــن  ــ م ــا  ــًبـ ــالـ طـ  280 تـــجـــتـــذب  الـــمـــلـــك  ــي  ــرسـ كـ دورات 

رؤية البحرين 
المتوازنة تضمن 
مستقبال مشرقا 

لألجيال

ميلر: جاللته 
استطاع جعل 

العالقات نموذجا 
دوليا يحتذى

بوير: تعزيز 
المصالح المشتركة 

بين المنامة 
وواشنطن

يونغ: حياة اكثر 
ازدهارا ورخاء 
بانتظار شعب 

المملكة

براون: إسهامات 
العاهل جليلة 

في تعزيز األمن 
واالستقرار 

مواطنون لـ “^”: عدم تسليم الطراريد ألصحابها... قطع لألرزاق
اســـتغرب مواطنـــون وفعاليـــات رســـمية 
وشعبية اســـتمرار الدوريات القطرية في 
ماحقة الصياديـــن والبحارة البحرينيين 
والقبـــض عليهـــم، واحتجازهـــم واحتجاز 
قواربهـــم، داعيـــن إلـــى ضـــرورة أن تفرج 
قطر عن ممتلكات البحارة “سفنهم”، ألنها 
مصـــدر رزقهـــم، مؤكدين أن هـــذا يتنافى 
مـــن جهة مـــع ما جـــاءت به قـــرارات قمة 
العا والتي دعت إلى لّم الشـــمل بين دول 
الخليـــج وإعـــاده اللحمـــة الخليجية، وهو 
من جهة أخرى يكشف عن نوايا قطر التي 
ال تمـــت لما دعت إليـــه، ولتحترم عاقات 
األخوة والجيرة والنسب الذي يربط بين 
العوائل البحرينيـــة والعوائل القطرية، إذ 
إن العاقـــات العائليـــة بيـــن العوائل تمتد 

في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

بالكـــف  القطريـــة  الســـلطات  وطالبـــوا   
الفـــوري عن األعمال غير اإلنســـانية وغير 
المبـــّررة تجـــاه تجاه الصياديـــن والبحارة 
بـــأي  يقومـــوا  لـــم  الذيـــن  البحرينييـــن، 
مخالفـــات شـــرعية أو قانونية تســـتدعي 
ذلـــك، وإنما قصدوا البحـــر للحصول على 
وهـــم  الحـــال،  عوائلهـــم  ورزق  رزقهـــم 
توارثـــوا مهنتهـــم علـــى مـــر التاريـــخ مـــن 
أجداهم وآبائهم كمهنة أساسية امتهنوها 
وعرفـــوا فيهـــا و ليـــس لهم مهنـــة غيرها، 
لـــذا وجـــب عليهـــا تســـليمهم ممتلكاتهـــم 

واإلفراج عن “الطراريد” فوًرا.
راشـــد  المحامـــي  نشـــره  فيديـــو  وفـــي   
التواصـــل  وســـائل  وتداولتـــه  البنعلـــي، 
وّجـــه  والخليـــج،  بالبحريـــن  االجتماعـــي 
رسالة طالب فيها قطر باإلفراج عن أماك 
الصياديـــن المفرج عنهـــم وهي 50 طراًدا، 
بمعنى 50 عائلـــة تحصل رزقها من خال 

هـــذه “الطراريـــد”، والبحـــارة “قاطين” دم 
قلبهـــم في هذه “الطراريـــد”، مضيًفا، أنهم 
لـــم يرتكبـــوا أي جريمة أو جـــرم لمصادرة 
“ســـفنهم “ وإنمـــا هي كلهـــا ميـــاه إقليمية 
“وسمج”، وأنه يجب تسليمهم ممتلكاتهم 
فوًرا. ودعـــا المحامي البنعلـــي، الحكومة 
األجانـــب  عـــن  اإلفـــراج  إلـــى  القطريـــة 
المحتجزين في قطر والمحســـوبين على 
يتـــم  ال  وأن  فـــوًرا،  البحرينيـــن  البحـــارة 

االنتقام من البحارة بهذه الطريقة.
 وأردف بالقـــول، كلنـــا نعـــرف العاقة بين 
البحرينـــي  والشـــعب  القطـــري  الشـــعب 
أي  بوجـــود  والمفـــروض  “أهـــل”،  بأنهـــم 

خاف سياسي بين الحكومات ما “دخل” 
الشـــعوب، ويتم االنتقام مـــن البحارة في 
رزقهـــم بهـــذه الطريقـــة، مشـــّددا أن علـــى 
الحكومـــة القطريـــة االلتـــزام باالتفاقيات 

الدولية وحسن الجوار.

خرق للقوانين الدولية

 من جانبه، اســـتغرب الناشط االجتماعي 
مـــن  بـــه قطـــر  تقـــوم  بمـــا  القعـــود  خالـــد 
أعمال غير إنســـانية من خال الســـلطات 
أشـــخاص  تجـــاه  القطريـــة  والدوريـــات 
“أبريـــاء” و”عـــزل” ذهبـــوا للحصـــول على 
صريـــح  خـــرق  هـــذا  أن  مؤكـــًدا  رزقهـــم، 
وحســـن  واألعـــراف  الدوليـــة  للقوانيـــن 
بلديـــن شـــقيقين وجاريـــن  بيـــن  الجـــوار 
تقـــوم بينهما عاقـــات تاريخيـــة وعائلية 
ممتـــدة، مردًفـــا أن قطر ال تنظـــر إلى هذه 
العاقـــات، وهذا واضح بســـبب اســـتمرار 

االنتهاكات واالستفزازات، على الرغم من 
ترجيح البحرين للعقـــل ودعوتها إلحال 

الدبلوماسية وحل الموضوع.
 وأشـــار القعود، إلى أن الدعوة إلى اللقاء 
والحوار، تأتي ضمـــن توصيات قمة العا 
الخليجية والتي أكدت لّم الشمل وإعادة 
اللحمة بين الـــدول دول مجلس التعاون، 

لبنـــاء  متأّصلـــة  بحرينيـــة  دعـــوة  وهـــي 
عاقات قائمة على حسن الجوار ووحدة 

الصف الخليجي.
 وثّمـــن القعـــود، دور جالـــة الملك وســـمو 
ولي العهد رئيـــس الوزراء والحكومة في 
الحفاظ على حقـــوق المواطنين وصونها 
ومساعي اإلفراج عن البحارة والصيادين 
المحتجزين في السجون القطرية، ودعم 
حكومتنا لمواطنيهـــا الصيادين والبحارة 
مما لحقهم من ظلم وإســـاءة، مســـتذكًرا، 
دور وزيـــر الداخلية، ودعوته ولقائه كافة 
الصياديـــن والبحـــارة ومناقشـــة مطالبهم 
والخســـائر  الضـــرر  ومعرفـــة  ومشـــاكلهم 
التـــي لحقتهـــم والعمـــل علـــى تعويضهـــم 
بعـــد أن قطعت قطر مصـــدر رزقهم ورزق 
عيالهـــم، فأصبحـــوا عاطليـــن عـــن العمل، 
وخسروا “ســـفنهم”، مصدر رزقهم، بسبب 

االنتهاكات القطرية.

قطر تضرب بعرض 
الحائط مقّررات “العال”

محرر الشؤون المحلية

الشيخ خالد بن خليفة

خالد القعود

قيـــادات أميركيـــة ســـابقة فـــي البحريـــن: جاللتـــه جديـــر بنيـــل وســـام االســـتحاق

جاللة الملك ... قائد محنك في صناعة السالم العالمي

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحرين المركـــزي بأنه 
 1844 رقـــم  اإلصـــدار  تغطيـــة  تمـــت 
)ISIN BH000V9868X5( من أذونات 
الخزانـــة الحكومية األســـبوعية . تبلغ 
قيمـــة هـــذا اإلصـــدار 70 مليـــون دينار 
لفتـــرة اســـتحقاق 91 يوًمـــا تبدأ فــــي 
27 ينايـــر 2021 وتنتهي في 28 أبريل 
2021، كمـــا بلـــغ معـــدل ســـعر الفائـــدة 
علـــى هـــذه األذونـــات 2.12 % مقارنة 
لإلصـــدار   %  2.17 الفائـــدة  بســـعر 

السابق بتاريخ 20 يناير 2021. 
و بلغ معدل ســـعر الخصم 99.468 % 
وتم قبول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقع 
99.459 %، علًما بأنه قد تمت تغطية 

اإلصدار بنسبة 262 %.

70 مليون دينار 
ألذونات الخزانة 

األسبوعية

“أوبو” تكشف عن استراتيجية مالمح الهواتف الذكية بالبحرين
ــة ــرعـ ــسـ الـ فــــائــــق  الـــشـــحـــن  وتـــقـــنـــيـــات   ”5G“ ــاالت  ــ ــ ــص ــ ــ ات تـــتـــضـــمـــن 

أعلنت “أوبو”، الشـــركة الرائدة عالمًيا في مجال 
الذكيـــة، عـــن  التكنولوجيـــا وصناعـــة األجهـــزة 
اســـتراتيجيتها الجديدة لعام 2021 التي تهدف 
لالستجابة لتوجهات سوق الهواتف الذكية في 

والمنطقة.
وحددت “أوبـــو” في اســـتراتيجيتها 6 توجهات 
رئيســـة تقـــود خيـــارات مســـتخدمي الهواتـــف 
الذكيـــة فـــي البحريـــن هـــذا العام تضـــم تقنيات 
الجيـــل الخامـــس، والشـــحن الســـريع، والواقـــع 

المعزز واالفتراضي وغيرها.
وتعد البحرين واحدة من أكثر الدول في العالم 
من حيث انتشار خدمة االنترنت والتي تصل إلى 
99 % من ســـكان الدولة، كما يتجاوز استخدام 
االنترنـــت عبر الهواتف الذكية في الدولة نســـبة 

86 % والتـــي تعتبـــر أيًضـــا مـــن األعلـــى عالمًيا. 
وتشـــير دراســـات إلـــى مـــدى تزايـــد اســـتخدام 
المســـتخدمون  بـــات  الذكيـــة، حيـــث  الهواتـــف 
يعتمدون على أجهزتهم الذكية بشـــكل أكبر في 
نمط حياتهم العصري. ولطالما كانت من أوليات 
هواتفهـــا  مســـتخدمي  تجـــاه  التزامهـــا  “أوبـــو” 
الذكيـــة فـــي توفيـــر ابتـــكارات وتقنيـــات تلبـــي 
تطلعاتهـــا واهتماماتهم، وهو ما أثبتته الشـــركة 
بجـــدارة في العام 2020. وقال المســـؤول إدارة 
المنتـــج في “أوبـــو” الشـــرق األوســـط وأفريقيا، 
طارق زكي “تعد بداية العام الجديد حافًزا قوًيا 
العتماد وإطالق اســـتراتيجيات جديدة تواكب 
العمـــالء.  التكنولوجيـــا ومتطلبـــات  التطـــورات 
ونحـــن في “أوبـــو” نبني هـــذه االســـتراتيجيات 

دوًمـــا على الفهـــم المعمق للتغيرات في الســـوق 
خالل العام السابق، وما تعنيه بالنسبة لعمالئنا. 
وســـيكون 2021 عام “أوبو” بامتياز، إذ ســـنقوم 
بإطـــالق عدًدا مـــن التقنيـــات واألجهـــزة الذكية 
الجديـــدة التـــي نســـعى مـــن خاللهـــا إلـــى تلبية 

متطلبات العمالء وتوقعاتهم”.
وكانت “أوبو” خالل الســـنوات الماضية السباقة 
إلى تقديم ما يحتاجه العمالء والمســـتخدمون 
في منطقة الشـــرق األوسط من تقنيات الشحن 
فائـــق الســـرعة إلى اتصـــاالت الجيـــل الخامس، 
وذلـــك من خـــالل توقع توجهات المســـتخدمين 
في قطاع الهواتـــف الذكية والعمل على تلبيتها 
تلبـــي  وجديـــدة  مبتكـــرة  حلـــول  توفيـــر  عبـــر 

متطلبات المستخدمين.

المنامة - أوبو

بقيمــة إجماليــة قدرهــا 497 ألــف دينــار خــال 79 صفقة

حجم التداول ببورصة البحرين

بورصـــة  فـــي  المســـتثمرون  تـــداول 
البحريـــن 3.58 مليـــون ســـهم، أمس، 
بقيمـــة إجماليـــة قدرهـــا 497.03 ألف 
دينار، تم تنفيذها من خالل 79 صفقة، 
حيـــث ركـــز المســـتثمرون تعامالتهم 
على أســـهم قطـــاع االســـتثمار والتي 
بلغت قيمة أسهمه المتداولة 189.66 

ألف دينار أي ما نسبته 38.16 % من 
القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول وبكميـــة 
قدرها 2.68 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خالل 33 صفقة.
 وجـــاءت مجموعـــة جـــي اف اتـــش 
الماليـــة فـــي المركـــز األول، إذ بلغـــت 
 171.58 المتداولـــة  أســـهمها  قيــــة 
ألـــف دينـــار أي مـــا نســـبته 34.52 % 

مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة 
وبكمية قدرها 2.60 مليون سهم، تم 

تنفيذها من خـالل 28 صفقة.
لشـــركة  فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
البحريـــن لالتصـــاالت )بتلكـــو( بقيمة 
مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   134.13 قدرهـــا 
نســـبته 26.99 % مـــن إجمالي قيمة 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا  األســـهم 

224.64 ألف ســـهم، تم تنفيذها مــــن 
خالل 24 صفقة.

ثم جاء البنك األهلـــي المتحد بقيمة 
مـــا  أي  دينـــار  ألـــف   68.61 قدرهـــا 
نســـبته 13.80 % مـــن إجمالي قيمة 
المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا  األســـهم 
250 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 

صفقتين.

المنامة - بورصة البحرين

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” تطلق 
منصة رقمية لالستثمار

الثالثاء،  أمس  إنفستكورب،  أعلنت 
Investcorp iPart� إط���الق  “ع��ن 
تعتمد  اس��ت��ث��م��ار  ك��م��ن��ص��ة   ،”ners
التكنولوجيا المالية الحديثة. وتمكن 
من  المستثمرين  الجديدة  المنصة 
ال��ت��ص��ف��ح وال��ت��ق��ي��ي��م واالس��ت��ث��م��ار 
وال��ع��ق��ارات  الخاصة  ال��ش��رك��ات  ف��ي 
األخرى  البديلة  االستثمار  وعروض 
الخاصة بإنفستكورب عبر اإلنترنت.
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التعامل مع الثقافات المتعددة في العمل
كوننـــا أعضاء فـــي الجيل الـــذي تمكن 
من االطالع على الثقافـــات المتعددة، 
حيث أصبح العالم بوتقة انصهار كبرى 
لمختلف الثقافات، لذلك من الضروري 
أن نكـــون قادرين على تطويـــر القدرة 
مـــع  العمـــل  بيئـــة  فـــي  التكيـــف  علـــى 
مـــن  اآلخريـــن؛  والموظفيـــن  الزمـــالء 
أجل العمل في وئام واحترام ومراعاة 
الجميـــع علـــى الرغـــم مـــن االختالفات 

الموجودة.
قـــد يكـــون التنـــوع فـــي مـــكان العمـــل 
تجربـــة جديدة بالنســـبة للبعض وهذه 
التجربة هي ذات قيمة؛ كونها تساعدك 

فـــي تعزيـــز المعرفـــة ومســـتوى الرضا 
عموًمـــا لديـــك لتصبـــح بمثابـــة مصدر 
دعـــم لآلخريـــن، وإن وجـــود ثقافـــات 
متعـــددة هي عامل مهم ينبغي توافره 
في مكان العمل؛ ألن فيه تأثير مباشـــر 
على اإلنتاجيـــة والتآزر المشـــترك بين 
القـــوى العاملـــة. والتجربـــة دائًمـــا خير 
معلم،ومـــن أجـــل التقـــدم فـــي حياتك 
المهنيـــة وتجنـــب ســـوء الفهـــم الضـــار 
الناتـــج عـــن تعـــدد اللغـــات والعـــادات 
والممارســـات والخالفـــات الشـــخصية 
حيـــث يقـــدم خبـــراء التنمية البشـــرية 
بعـــض االســـتراتيجيات للتكيف وبناء 

عقليـــة جديـــدة تمكنك من الســـير في 
العمل وهي على النحو التالي:

أوال: كـــن موظًفـــا متحمًســـا: مـــا مـــن 
طريقـــة أســـهل كي تفهم وجهـــة النظر 
والســـلوكيات والمواقـــف الصادرة عن 
شـــخص مـــا مـــن ثقافـــة مختلفـــة أكثر 
من الســـعي نحو اكتساب المعرفة عن 
خلفياتـــه وعاداتـــه، فنحن كبشـــر نولد 
بطبعنا ساعين للحصول على المعرفة.
اقتصـــر  ال  ومعرفـــة:  االطـــالع  ثانيـــا: 
المعرفـــة على ما تعلمته من المدرســـة 
والجامعة، فكن ســـباًقا نحو االنخراط 
فـــي البحـــث والقـــراءة عـــن مختلـــف 

البلدان وابدأ اهتماًما في كيفية تعبير 
اآلخريـــن عـــن أنفســـهم حتى يتســـنى 
لـــك الحصـــول على المعرفـــة من تلقاء 
بوصفهـــا  العالقـــات  وإقامـــة  نفســـك 
وســـيلة إلزالـــة الجمـــود وفتـــح آفـــاق 

تؤطر لالنسجام في ربوع العمل.
ثالثـــا: احتـــرم جميـــع الفروقـــات: نحن 
جميًعا مختلفون بشـــكل من األشكال، 
قـــد يكـــون االختالف فـــي معقداتنا أو 
الـــذي  أســـلوبنا  حتـــى  أو  شـــخصياتنا 
نختاره في تقديم أنفســـنا، فمن المهم 
اختـــالف  أن  مـــدركا  تكـــون  أن  جـــًدا 
شـــخص عن اآلخر ال يعنـــي بالضرورة 

أنـــه علـــى صـــواب أو خطـــأ يجـــب أن 
تكـــون قادًرا علـــى تقديـــر االختالفات 
المهنيـــة  إلـــى  مـــا  بشـــخص  التـــي 
الخاصـــة بـــك ألنه يتيح لـــك النظر إلى 
المواقـــف مـــن مناظيـــر جديـــدة دون 
الوقـــوع ضحية للعـــادات الهدامة مثل 

التحيزات الثقافية أو التنميط.
رابعا: لعب الدور العكســـي مهم: حاول 
موضـــع  فـــي  نفســـك  تضـــع  أن  دائًمـــا 
اآلخريـــن لتســـتطيع أن تـــدرك بشـــكل 
وبالتالـــي يمكنهـــم  أفضـــل مشـــاكلهم، 
بالفعل الحصول على بعض المساعدة 
اإلضافية مثل تعلم اللغة حيث يشكل 

التواصـــل فـــي الغالـــب التحـــدي األهم 
الذي يبرز في بيئات العمل.

 تجدر اإلشارة إلى أهمية إيالء اهتمام 
وثيق للجوانـــب الثقافية األخرى مثل 
الوعـــي الذاتـــي من خالل لغة الجســـد 
أو اإليماءات واإلشـــارات غير اللفظية 
التـــي تلعـــب دوًرا فـــي تنفيـــذ المهـــام 
بصـــورة ناجحـــة. إن جوهـــر الثقافات 
القـــدرة  فـــي  حًقـــا  يكمـــن  المتعـــددة 
علـــى أن تكـــون منفتحـــا نحـــو القبول 
واالعتراف بالقـــوة الموحدة للمهارات 
والخبـــرات التي يتـــم تقديمها من قبل 

مختلف أعضاء المؤسسة.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

3.6
مليون سهم

أك��د رئي��س جمعي��ة التأمي��ن البحريني��ة، يح��ي ن��ور الدي��ن، ف��ي تصري��ح ل��� “الب��الد” أن 
مش��روع إس��ناد معاين��ة الح��وادث المروري��ة البس��يطة إلى ش��ركات التأمي��ن جاء بعد 
تنس��يق واجتماع��ات متواصلة بي��ن اإلدارة العامة للمرور ومص��رف البحرين المركزي 
والجمعية الممثلة لش��ركات التأمين على مدى عامين، مش��يًدا بالمش��روع الذي يحقق 

أهداًفا وطنية تخدم المواطن والمجتمع.

 جـــاء حديـــث نـــور الديـــن بعـــد أيـــام على 
قـــرار وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، المتعلـــق  راشـــد 
بتنظيـــم إعهـــاد تنفيـــذ بنود عقـــد التأمين 
في وقائـــع التلفيات المتصاَلـــح عليها إلى 
ة، والتي  ممثلي شـــركات التأمين المختصَّ
ســـتقوم بموجبـــه شـــركات التأميـــن ألول 
مرة بمباشرة الحوادث المرورية البسيطة 
التي ال تشـــمل إصابات بشرية أو تلف في 
ممتلكات الدولة، والتي يتفق فيها أطراف 
وذلـــك  فيهـــا  المتســـبب  علـــى  الحـــوادث 

اعتباًرا من 21 يوليو المقبل.
نـــور الديـــن أن المشـــروع يهـــدف   وأكـــد 
بشـــكل أساســـي إلى إفساح الشـــوارع من 
الســـيارات التي تعرضت لحوادث بسيطة 
بحيث ال تعيق حركة الســـير في الشوارع 
أو تؤثـــر على انســـيابية الحركة المرورية، 
إضافة إلـــى تفريغ رجال المـــرور للمهمات 
المتزايـــدة المناطـــة بهـــم لتنظيـــم حركـــة 

المرور في المملكة.
 وقـــال نـــور الديـــن إن شـــركات التأميـــن 
تقوم بالتنســـيق مـــع اإلدارة العامة للمرور 
ومصـــرف البحرين المركـــزي خالل الفترة 
التحضرية للبدء في المشـــروع في يوليو 
التحضيريـــة،  العمليـــة  وتشـــمل  المقبـــل. 
بحسب رئيس جمعية التأمين البحرينية، 
بـــدء دورات تدريبية مكثفـــة لتأهيل فرق 
فـــي شـــركات التأمين ليكونـــوا خبراء في 
مجال معاينة الحوادث المرورية وتحديد 

المسؤولية. 
كمـــا تضـــم العمليـــة التحضيريـــة تســـهيل 
المعلومـــات لشـــركة التأميـــن ســـواء أكان 
بطرق إلكترونية أم ورقية تقليدية، حيث 
يتعّيـــن علـــى أطـــراف الحـــادث المتفقيـــن 
الحـــادث  مســـؤولية  أو  المتســـبب  علـــى 
تصويـــر الحـــادث ومـــلء اســـتمارة تتعلق 
بالمتســـبب بالحادث، قبل التوجه لشـــركة 

التأمين لتسهيل إجراءات المعاينة.

 وخـــالل الســـتة أشـــهر المقبلـــة، ســـتعمل 
األطـــراف المختلفـــة علـــى إطـــالق حملـــة 
المجتمـــع  لتوعيـــة  وإعالميـــة  توعويـــة 

بخصوص المشروع.
وأكـــد نور الدين أنه ســـيتم طرح مناقصة 
لتعييـــن شـــركة تتولـــى ســـحب المركبـــات 
التي تعرضت لحوادث من الشـــارع، حيث 
ســـيتم توفيـــر خـــط لالتصـــال مـــن أجـــل 
ســـحب الســـيارات بأســـرع وقت، على أن 
تقوم شركات التأمين بسداد قيمة سحب 
الســـيارات المتضـــررة مـــن الحـــوادث في 
وقت الحق شـــريطة أن يتم توفير رصيد 
الدفـــع مـــن الشـــركة التـــي تتعامـــل معهـــا 
شركات التأمين والتي سيتم االتفاق معها 

على التسعيرة.

 وأوضـــح أنـــه في الوضـــع الســـابق، كانت 
غيـــر  الطـــرف  تعـــوض  التأميـــن  شـــركات 
ســـحب  قيمـــة  عـــن  بالحـــادث  المتســـبب 
المركبـــة مـــن الشـــارع، فـــي حيـــن يقـــوم 
المتســـبب بتحمل تكاليف الســـحب، ولكن 
في الوضـــع الجديد فإن شـــركات التأمين 
ســـتقوم بتعويض المتســـبب فـــي الحادث 
أيًضـــا ودفع قيمة ســـحب المركبـــة، وذلك 
مـــن  المركبـــات  إزالـــة  تتـــم  أن  لضمـــان 
الشـــوارع بأســـرع وقـــت ممكـــن وإفســـاح 

المجال للحركة المرورية.
وأكد أنه ســـيتم تعيين الشركة التي تقوم 
بالســـحب خالل الفتـــرة المقبلة قبل البدء 

بالمشروع.
 وبخصـــوص نســـبة الحـــوادث التي يكون 
فيها الطرفان متفقين على المتســـبب في 
الحـــادث، توقع نور الدين أن تكون نســـبة 
الحـــوادث التـــي ال يوجـــد خـــالف عليهـــا 
مـــا بيـــن 50 % إلـــى 60 %، وذلك بســـبب 

الوعي المروري الكبير للمجتمع البحريني 
والحمالت التوعوية التي تقوم بها اإلدارة 

العامة للمرور بالقوانين واألنظمة.
 وسيســـتفيد مـــالك الســـيارات، خصوًصـــا 
الذيـــن قامـــوا بالتأميـــن علـــى ســـياراتهم 
“تأمين شـــامل”، وذلك بعـــدم دفع 6 دنانير 
للحصـــول علـــى تقريـــر الحـــادث المروري، 
وذلـــك لمباشـــرة التصليح ســـواء أكان هو 

المتسبب في الحادث أم ال.
وبخصـــوص اآلليـــة التي ســـيتم بها تبادل 
المعلومـــات بيـــن إدارة المـــرور وشـــركات 
التأمين حـــول الحوادث، أشـــار نور الدين 
إلى تجـــارب ســـابقة ناجحة بين شـــركات 
التأميـــن والمـــرور، حيـــث تقوم الشـــركات 
بتوصيـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالتأميـــن 
بطريقـــة  اإلدارة  إلـــى  المركبـــات  علـــى 
الحاجـــة  ألغـــى  الـــذي  األمـــر  إلكترونيـــة، 
إلـــى طلـــب بوليصـــة التأميـــن عنـــد عملية 
التســـجيل الســـنوي للمركبـــات فـــي إدارة 

المرور.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم التنسيق مع اإلدارة 
العامـــة للمـــرور فـــي المرحلـــة المقبلة فيما 
يخص عملية توصيل أو إتاحة المعلومات 
ســـتعاينها  التـــي  بالحـــوادث  المتعلقـــة 

الشركات.
التأميـــن  الديـــن أن شـــركات  نـــور   وأكـــد 
مســـتعدة للبدء في المشـــروع في الموعد 
المحـــدد له، من ناحيـــة المكاتب والعناصر 
البشرية، مشـــيًرا إلى أن شـــركات التأمين 
يمكنهـــا التنافـــس والتميـــز فيمـــا بينها في 

مستوى الخدمة التي تقدمها لزبائنها.
الداخليـــة  وزيـــر  قـــرار  أن  إلـــى  يشـــار   
بخصـــوص تنظيم إعهاد تنفيـــذ بنود عقد 
التأميـــن فـــي وقائـــع التلفيـــات المتصالـــح 
التأميـــن  شـــركات  ممثلـــي  إلـــى  عليهـــا 
المختصة، نّظم فيها الحوادث التي يمكن 
التأميـــن والشـــروط  أن تعاينهـــا شـــركات 

واألحكام.

يحيى نور الدين

دورات تدريبية مكثفة لموظفي شركات التأمين لمعاينة الحوادث المرورية
ــا ــاًن ــج ــق م ــريـ ــطـ ــن الـ ــ ــررة م ــضـ ــتـ ــمـ ــارات الـ ــ ــي ــ ــس ــ ــب ال ــح ــس ــة ل ــركـ ــن شـ ــي ــي ــع ت

علي الفردان
60 % من 

الحوادث الطرفان 
متفقان بشأن 
المتسبب فيها

المشروع يحقق 
أهدافا وطنية 
تخدم المواطن 

والمجتمع

على أطراف 
الحوادث التعاون 
بالتصوير وتوفير 

المعلومة
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هنـــاك عالقة بيـــن الفيروســـات الوبائية والميليشـــيات المتطرفـــة، عالقة على 
مســـتوى الخطـــورة علـــى الفـــرد والمجتمـــع ومـــن منطلـــق “الصفـــات البنيوية” 
للفيروســـات والتنظيمات، وكلما “تطور وتمحور كل منهما أصبح أكثر خطورة 
وشراســـة على اإلنسان والمجتمع”، والمتتبع لساللة فيروس “كوفيد 19” التي 
حيـــرت العلمـــاء وأتعبـــت األطباء فإن الكوفيد الجديد ســـيكون أكثر شراســـة 
وقـــوة ولـــن يتأثر باللقـــاح المضاد لســـابقه، وكذلـــك المتتبع لنشـــأة التنظيمات 
اإلرهابية التي انتشرت جغرافًيا بمساعدة بعض الدول والتنظيمات المشابهة 
لهويتهـــا ازداد خطرهـــا، ولم تســـتطع األســـلحة الفتك بها، وفشـــلت الدول في 
محاصرتهـــا والقضاء عليها بعـــد أن ازدادت منعتها، وكذلك فإن لقاح “الكوفيد 

19” لن يكون فعاًل للكوفيد الجديد. 
لقـــد تعدى فيروس كورونا والتنظيمات المتطرفة الحدود، وبلغت آثارهما كل 
البشر، وتعاونت دول العالم في صناعة اللقاح المضاد للكوفيد 19، والضرورة 
تبتغي مواجهة دولية للتنظيمات المتطرفة، وهي مســـؤولية دولية مشـــتركة، 
فخطرها لن يقل عن خطر الفيروســـات الوبائية إن لم يكن أكبر، فمازالت هذه 

التنظيمات تعيث في األرض فساًدا وفي الناس قتاًل.
إن القضـــاء عليهمـــا مًعا ل يتطلـــب محوهما من الوجود بل شـــل قدرتهما على 
التمحور وإنتاج ساللة جديدة، فأية ساللة جديدة ستتكون لديها المناعة من 
الردع والتفكك، والقضاء عليهما ضرورة حتمية إلنقاذ البشر وتجنب الخسائر 
التي تسببا في إحداثها على كل الصعد، فمثلما حاصر التعاون الدولي الكورونا، 
لبـــد أن تتكاتـــف الجهـــود الدولية للقضاء علـــى جميع التنظيمـــات المتطرفة. 
لقـــد اســـتفادت بعض الدول المتقدمـــة صناعًيا من وباء “كوفيـــد 19”، فتجارة 
الكوفيـــد دّرت عليها أرباًحا طائلة من مبيعات الكمامات والمطهرات ووســـائل 
التعقيـــم واألجهـــزة العالجية ومســـتلزماتها ونشـــر الدراســـات والبحوث، وأي 
وباء آخر ســـيضاعف إيراداتها المالية أضعاًفا، وهناك دول تســـتفيد من وجود 
التنظيمات المتطرفة وتســـتثمرها من أجل تحقيق مصالحها، فهذه الجماعات 
تمحورت إلى تنظيمات ُمتعددة هي في الحقيقة أداة لتنفيذ أهداف ومصالح 
الـــدول التي ترعاها وتمدها لوجســـتًيا بالمال والســـالح والمعـــدات بال حدود، 

فالقضاء عليهما معا ُيحقق األمن والستقرار لإلنسان والمجتمعات.

إنما األعمال بالنيات
أبـــدأ مقالـــي بالحديث الشـــريف “إنما األعمـــال بالنيات، وإنمـــا لكل امرئ 
مـــا نوى”، وأرجـــو أل يتهمني أحد بالكفر واإللحـــاد وغيرها من العبارات 
التي يتداولها البعض بدون معرفة معناها، وموضوع مقالي تطرقت له 
مسبًقا، وسبب إعادة كتابته هو حرصي من أعماق قلبي على إصالح ما 

يمكن إصالحه وخدمة هذا الوطن الغالي.
فحســـب اإلحصائيات الرسمية فإن إدارتي األوقاف السنية والجعفرية 
تشـــرفان علـــى ١٣٢٠ مســـجًدا و٦٣٢ مأتًمـــا! وبالطبـــع العدد فـــي ازدياد 
بشكل مضطرد، وقرأت مؤخرا بأن هناك خطة لبناء ٢٢ مسجًدا إضافًيا 
في مدينة حمد ومنطقة اللوزي، وهذه المساجد في طريقها إلى التنفيذ 
مـــن أصل أكثر ٤٠ كابينة غير مرخصة تم تشـــييدها في أماكن مختلفة 
وبشكل غير قانوني! وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أخذت 
علـــى عاتقها اتخـــاذ اإلجراءات القانونية وتصحيح مســـار هذه األعمال 
التـــي هي بمجملها بال شـــك تنبع مـــن أهل الخير والمحســـنين بنية فعل 
الخير ولكنها ليســـت بصورة صحيحة أو قانونية، والسؤال الذي يطرح 
نفســـه وســـيبقى لغًزا محيرا بكل صدق وأمانة وبعيدا عـــن المزايدات.. 
هـــل نحـــن فعاًل بحاجة إلى هذا الكم من المســـاجد والمآتم في بلد بهذه 

المساحة الصغيرة وعدد سكانه ل يتجاوز مليونا ونصف؟!
بعـــض الســـادة النـــواب “ســـامحهم هللا” أخـــذوا علـــى عاتقهم ملـــف بناء 
المســـاجد والدفـــاع عـــن بنائها فـــي مختلـــف المحافظات وذلك لكســـب 
تعاطف المواطنين والناخبين مستقبال، ويقول المثل “اللي يبا الصالة ما 
تفوته”، حيث ُيشبه الرغبة في إنجاز عمله بالصالة الواجبة والمفروضة، 
ومن يبحث عن الخير ســـيجده مهما كانت الظروف، وكذلك الحال لمن 
أراد أداء الصـــالة فعليـــه اللتزام بالوقت دون البحـــث عن أعذار، وذلك 
مـــن صميم الثقافة اإلســـالمية التي تدعو ألداء الصـــالة في وقتها، فإن 
وجد ماء توضأ وإن لم يجد تيمم، وإن وجد مسجدًا صلى، وإن لم يجد 
صلى على األرض التي جعلت طهورًا ومســـجدًا، والخالصة هي أن من 
يريد الصالة فال يتعذر بعدم وجود مســـجد قريب، فالكل يملك وســـائل 
نقـــل مختلفـــة ومتوفرة ول داعي للتعذر بأعذار واهية وغير مقبولة ول 

يرضاها هللا. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

البرنامج الصاروخي لنظام الماللي 
وتدخالته اإلقليمية تحت الحزام )1(

في نفس يوم تغيير جمهورية أميركا، أصابت وسائل اإلعالم الحكومية 
روحاني وظريف بخيبة األمل تماًما، وحذرت قائلة: “كان ُيعتقد ســـابًقا 
أن إدارة بايدن ســـتعود إلى التفاق النووي دون مكابرة ودون شـــروط 
مســـبقة، وهذا يعني قبول ما تم التفاق عليه في التفاق النووي، ومن 
بينهـــا رفـــع العقوبـــات، بيد أن الدراســـات التي أجريت علـــى تصريحات 
األشـــخاص المهمين لبايدن تشـــير إلى أن األمور ليســـت بهذه البســـاطة 

والسهولة”. )صحيفة “جهان صنعت”، 23 يناير 2021(.
وبنـــاًء عليه، نـــرى أن خليًطا من التعبير عن اليأس والتشـــاؤم والخوف 
قـــد حل محل التهديد والترويع الســـابق في الزمـــرة المهيمنة وتحريف 

الحقائق من قبل الزمرة المغلوبة على أمرها في نظام الماللي.
“يجب أن نتوخى الحذر”!!

وكتبت صحيفة “جهان صنعت” مستدلة بأن بايدن كان مساعًدا ألوباما 
أثنـــاء التوقيـــع على التفاق النووي، وبناًء عليـــه، فإنه وافق على كل ما 
نص عليه هذا التفاق: “أول اعتراض على بايدن هو أنه يسير في نفس 
التجاه الذي سلكه ترامب برهن العودة إلى التفاق النووي بشروط، ما 

يعني أنه يخل اآلن بوعده بطريقة أو بأخرى”.
وأضافـــت الصحيفـــة المذكورة “إذا كان األميركيون يســـعون بمســـاعدة 
األوروبيين إلى المضي قدًما في القضايا اإلقليمية واألمنية والعسكرية 
وبهذه الشـــروط، فإن هذا األمر غير مقبول شـــكاًل وموضوًعا من وجهة 
نظـــر الجمهورية اإلســـالمية، ويشـــير إلى أنهم يهدفون مـــن وراء الوعد 
بالعـــودة إلـــى التفاق النووي إلى المزيد من الضغـــط الدولي على إيران 
ليـــس إل، أو أنهـــم يريـــدون من منطلـــق المشـــاركة في التفـــاق النووي 
تفعيل آلية الزناد ضدنا وإســـاءة اســـتخدام مشاركتهم في هذا التفاق، 

ومن ثم يجب علينا توخي الحذر”. “مجاهدين”.

مهدي عقبائي

العالقة بين الفيروسات الوبائية والتنظيمات المتطرفة

ـــة بالتربيـــة والتعليـــم  مـــن األدبيـــات التـــي ُتـــروى فـــي الكتـــب والدراســـات المعنيَّ
A Na�  والمتخصصـــة فـــي هذا المجال، ما ُيروى عن التقرير الشـــهير “أمـــة في خطر

tion At Risk” الـــذي صـــدر في الوليـــات المتحدة األميركية )عـــام 1983م(، فعندما 
شـــعر المســـؤولون بتراجـــع مســـتوى الطـــالب فـــي المـــواد العلميـــة والبحـــث العلمي 
وعلـــوم الفضـــاء اعتبروا أن أمتهم في حالة خطر! وقاموا بإعداد الدراســـات العلمية 
المتخصصـــة فـــي التربية، وصـــدر تقرير “أمة في خطـــر” وكان بمثابة صرخة مدوية 
وه  أظهـــرت مدى ما يستشـــعره األميركيون مـــن خطر يتهدد تعليمهم، بســـبب ما عدُّ
ا فـــي نوعيـــة التدريس، األمـــر الذي نجم عنـــه انخفاض  ضعًفـــا فـــي المناهـــج، وتدنيًّ
المســـتويات التحصيليـــة والعلميـــة للطالب األميركييـــن، وعلى الفور قامـــوا بتغيير 

المناهج وتطوير العملية التعليمية برمتها.
ا، ول مجرد دعوة ينادي  وليســـت قضية تطوير التعليم في عالمنا العربي ترًفا فكريًّ
بهـــا بعـــض التربويين، بـــل هي مطلب جميـــع الناس من صفـــوة وعامة لمـــاذا؟! ألنها 
قضيـــة حيويـــة شـــديدة األهميـــة؛ فالتعليـــم ضـــرورة فـــي أي مجتمـــع؛ ألن العلم هو 
القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الحياة المعاصرة، واألمم المتطورة تؤسس نهضتها 
علـــى العلم والتعليـــم الراقي المتطور، والبحث العلمي الراســـخ، وهذان هما المصدر 
األبرز لقوة الدول المتقدمة مثل أميركا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية 

وغيرها، فعبر البحوث العلمية والدراسات والبتكارات، والختراعات والكتشافات 
صارت هذه البالد متقدمة في كل المجالت القتصادية والجتماعية والمعلوماتية 

والتقنية.
ول ينكـــر أحـــد أن التعليم في العالـــم العربي يعاني من أزمة مزمنة بســـبب منظومة 
معقدة ومتشابكة من األسباب، على رأسها وفي مقدمتها تغير السياسات التعليمية 
باســـتمرار، وعدم وجود خطط ثابتة طويلة األمد، بل تتغير خطط واســـتراتيجيات 
التعليم بسرعة كبيرة، وحتى نتمكن من التغلب على التحديات التي تواجه تعليمنا 
لبـــد مـــن وضع سياســـات تعليمية واضحـــة وثابتة ومســـتقرة، والتوســـع في إعداد 
وتأهيـــل المعلميـــن المدربين، وتحســـين طـــرق اإلدارة التربوية، إضافـــة إلى تطوير 
المناهـــج وعـــالج الخلـــل في بنائهـــا والمتمثل فـــي اعتمادهـــا على الحفـــظ والتلقين 
والجانـــب النظـــري، وإهمـــال الجانـــب العملـــي التطبيقي حتـــى في األقســـام العلمية 

بالجامعات!
ـــر اليـــوم تأثيـــًرا بالًغـــا في حيـــاة األمم ومســـتقبلها، ولنا فـــي اليابان  إن التعليـــم يؤثِّ
وماليزيـــا وكوريـــا الجنوبيـــة وســـنغافورة خيـــر دليل في هـــذا المجال، فهـــذه الدول 
ســـت نهضتها الشـــاملة على التعليـــم، وتنفق عليه مليارات الـــدولرات، فكم ننفق  أسَّ

نحن العرب مجتمعين على التعليم مقارنًة بأية دولة من هذه الدول؟!.

د. غسان محمد عسيالن

التعليم رافعة التقدم

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

للتواصل: 17111483

اليوم الدولي للتعليم... إنجازات بحرينية تدعو للفخر
احتفـــل العالـــم بتاريـــخ 24 يناير الجـــاري باليوم الدولـــي للتعليم، وفي 
جلســـته األســـبوعية أكد مجلس الـــوزراء بهذه المناســـبة “أن الحكومة 
تولي اهتماما بالغا بتطوير قطاع التعليم وتحرص أن تكون مخرجاته 
رافدا أساسيا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه”.
إن الدعـــم الالمحدود الذي قدمتـــه الحكومة الموقرة للعملية التعليمية 
أسهم في خلق إنسان بحريني مثقف وواع، وهو مثال الفخر والعتزاز، 
ويحتـــل التعليـــم مكانة متميزة في هذا الوطـــن، والدولة تولي اهتماما 
كبيـــرا بأن تمكـــن كل أبنائها من تحصيل العلوم بصورة راقية، لهذا نرى 
دائما صورة البحرين مشرفة في التقارير الدولية عن التعليم وتطويره 
وتنفيـــذ أرقـــى البرامـــج وأحـــدث مـــا توصلت إليـــه التقنية فـــي ميدان 
التعليـــم، حتـــى أصبح وطننـــا العزيز من أفضل األوطـــان على اإلطالق 

الذي يقدم أجود المستويات التعليمية وفق معايير الجودة العالمية.
تفصيالت كثيرة هي التي تميز مسيرة التعليم في البحرين وتستطيع 
كل األعين إدراكها ومشاهدتها والنجاحات التي تحققت في عهد سيدي 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه نجاحات على 
مدى اتساع األفق، وأعطت العلم والعمل في الحقل التربوي قيمته التي 
تتناســـب مـــع العهد اإلصالحي الـــذي يقوده جاللته حفظـــه هللا ورعاه، 
كما أن اإلشادات الدولية بميدان التربية والتعليم في كيفية استخدام 
العنصر البشـــري لصالح التنمية والعملية التعليمية برمتها شـــيء يدعو 
للفخـــر والعتزاز، ومـــن أبرز مالمح الخطط والبرامـــج الناجحة لوزارة 
التربية مقابلة احتياجات التنمية في مختلف التخصصات بما يتناسب 
واحتياجات ســـوق العمل، حيث إن أهداف وخطط المجتمع ل تنفصل 
عـــن العمليـــة التعليمية في هذا الوقت الذي يتغير بمعدلت متســـارعة، 
ويتطلـــب مراجعة وتحديد األهداف والغايات المعمول بها وتحديد ما 

يتالءم مع الحتياجات المعاصرة والمستقبلية.
إن مملكـــة البحريـــن أدركـــت منـــذ أزمـــان بعيـــدة أهميـــة العلـــم ودوره 
المحـــوري الـــذي يلعبه في نهضة األمم وتقدمهـــا وتطورها، لهذا نجدها 
اليـــوم في موقـــع الريادة بفضل الخطط والسياســـات بمختلف البرامج 

التعليمية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي

عبدعلي الغسرة



�������������������
إلدارة الممتــــــــلكات

��������������

��������������������

�����������������������

����������������

������������������

������������������

إدارة 
الممتــــــلكات
��������������������

خدمات ماليـــــــــة

خدمات قانونيـــــــــة

خدمات صيانـــــة

خدمات إداريـــــة

خدمات تنظيــــف

خدمات تسويــــق
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Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license
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مهدي حبيـــــــــل

Property Management
& Dev. Manager
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Mahdi hubail
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التاريخ: 2021/01/25 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
)CR2021- 13216 (  إعالن  رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه : حسين عبداألمير ابراهيم علي هرونة   خطاب بطلب 
تحويل المحل التجاري التالي  إلى: هنادي ميرزا سلمان محسن الخرس  

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  : 14-83768
االسم التجاري : ورشة البيت الكبير لصناعة األثاث

تاريخ   20  يناير   2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

 CR2021- 10363   طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة / حســين عبــدهللا علــي حســن حمــاده الرقــم الشــخصي 
ادنــاه  معلوماتــه  الــواردة  التجــاري  المحــل  عــن  تنــازل  طلــب   8 70407104
الــى الســادة / صفــاء عبدالشــهيد جعفــر محمــد الخزاعــي الرقــم الشــخصي 
901201073 ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوم ا من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم السجل : 100336

الفرع: 2
االسم التجاري : ريفيور إيفينتس أرينجمنت .

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة اهان تكنكل سرفيسز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 130225

بنــاء علــى قرار الشــركاء لشــركة اهان تكنكل سرفيســز ذ.م. المســجلة بموجب 
 AGAUTAM تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،  130225 رقــم   لقيــد  ا
KUMAR JH مصفــي للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد 
انتهــت وفقــا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنص المــادة 335 من قانون 
الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، 
مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم من تاريخ نشــر هــذا اإلعالن، و 

ذلك على العنوان التالي:
AGAUTAM KUMAR JH :عنوان المصفي

GAUTAM338784@GMAIL.COM     -     66736263

التاريخ: 2021/01/26 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعلن بحل وتصفية شركة 
 مطعم ديرة هلي ذ.م.م    -  سجل تجاري رقم  1-112767

بنــاء علــى قرار الشــركاء في  شــركة مطعم ديــرة هلي ذ.م.م ، المســجلة  بموجب 
على قيد رقم  112767-1 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســيد / حمد أحمد 
علي حماد أحمد مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت 
وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم 
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
 عنوان المصفي:  حمد أحمد علي حماد أحمد 

waheeb_j@yahoo.com     -      36366646 +973-

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة 
ٕادارة السجــــل التجــاري

 ) CR2021- 10883( ٕاعالن رقم
تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : بهاء فريد محمود ابوصقر

االسم التجاري الحالي : بايكس لخدمات االستشارات الصناعية
االسم التجاري الجديد : بايكس للخدمات الفنية )ب ت س(

قيد رقم : 1-64765

القيد   92639 - 1
التاريخ   2021-01-25

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جيو لتنسيق وتجميل الحدائق ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
السادة اصحاب شركة جيو لتنسيق وتجميل الحدائق ذ.م.م المسجلة بموجب 
القيد رقم 92639 - 1 طالبين تغيير االســم التجاري من جيو لتنســيق وتجميل 

الحدائق ذ.م.م الى شركه جيو لتنسيق الحدائق & للنقل ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري للفرع رقم   18
لشركة الوكاالت العالمية المحدودة ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
السادة / اصحاب  شركة الوكاالت العالمية المحدودة ذ.م.م، المسجلة بموجب 
القيد رقم 1 – 188   طالبين تغيير االسم التجاري للفرع رقم ) 18 (، والمسمى: 

معرض إنتركول من: معرض إنتركول
INTERCOL SHOWROOM

الى: شركة الوكاالت لعالمية المحدودة ذ.م.م
INTERNATIONAL AGENCIES CO. LTD W.L.L

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري ل مطعم باو ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدمت إليها 
السيدة / عبير    خالد يوسف مطر  المالكة  لمطعم باو ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم   -1 134460 طالبة تغيير االسم التجاري
من: مطعم باو ذ.م.م

BAO RESTAURANT W.L.L
الى: مطعم بونساي ذ.م.م

BONSAI RESTAURANT W.L.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

القيد:96753  -  التاريخ : 2021/01/25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم 111 لسنة 2021
بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تقــدم  قــد  بأنــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  علــن  ت
إليهــا الســيد عــادل عبدالصمــد ميــر جــالل عبدهللا مينغــل المالك لمؤسســة أقحم 
للتكنولوجيا )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 96753 طالبا تحويل 
المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأس مــال وقدره 1000 

ديناربحريني ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
  1.      عادل عبدالصمد مير جالل عبدهللا مينغل  

2.     سينيش كونيبار امبيل بادمانابان  
3.    ساليش ماثيو.

القيد : ٥٤٦٨٢
التاريخ : ١٨-2021-01

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )١١١( لسنة 2021

بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ثري الينز ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســادة اصحــاب شــركة ثــري الينــز ذ.م.م المســجلة بموجب القيــد رقم ٥٤٦٨٢ 
طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن شــركة ثــري الينــز ذ.م.م الــى شــركة يــاي 

للخدمات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه ٕالى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم 110174 لسنة
 بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة الينسايت ذ.م.م

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
المصفــي  باعتبــاره   CIARAN CHRISTOPHER MCCORMACK / ســيد  ل ا
القانوني لشــركة الينســايت ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محدودة 
بموجب القيد رقم 110174، طالبا ٕاشهار ٕانتهاء ٔاعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

األربعاء 27 يناير 2021 - 14 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4488 08



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

LAMAR HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

36993266  or  NALDABBAS@LAMAR-HOLDING.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17259995  or  nhbahrain@gmail.com

 Al amoor Middle East Cleaning Co.W.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36410050  or  SAMEER.SAYED4U@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MAJEED & MOHAMMED CO FOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39456616  or  suresh@alabbas.com.bh 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@macbh.com 

AL GHARAF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39662581  or  ALGHARAFCONSTRUCTION@GMAIL.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Aston Safety & Securities Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(ELECTRICAL & ELECTRONICS) 
 suitably qualified applicants can contact

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17412093  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

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

  SUPERINTENDENT(MECHANICAL MAINT.) 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ABDULAZIZ AHMED BUHAJEEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39633033  or  buhajeeh1958@gmail.com 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

39077886  or  ALI077886@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

NADA AL AWRAQ  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

Kraum And Spruk Technologies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
17564960  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

NADA AL AWRAQ  TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35688143  or  NADA.APAYAT@GMAIL.COM 

MONA GOLDSMITH AND JEWELLERY CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36550108  or  monagoldsmith.bh@gmail.com 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

THREE STARS MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact
39647665  or  bablumiah1993@gmail.com 

Cutz & Shavez Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39899242  or  BRUSHANDPOLISH@GMAIL.COM 

DIGIFIX MACHINNERY INSTALLATION CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICIAN(MATERIAL MIXING) 

 suitably qualified applicants can contact
37228185  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Last Touch Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33889930  or  almadeh99@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

SAYED ADNAN MAHDI ABDULLA HASHEM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17631615  or  SADAN72@GMAIL.COM 

PATEL CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17210738  or  hemant@patel-construction.com 

TIARA FOR ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  EMBROIDERER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
17830880  or  ANASSER10@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

Zamil Air Conditioning and Refrigeration Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17500000  or  BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

CARRY HOME RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

37779823  or  RAMLA.JAWAD@HOTMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

ZENJ EXCHANGE CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

13101583  or  hr@zenjex.com 

HABSON ROCKS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17340141  or  HASGROUP@BATELCO.COM.BH 

CHEN TWO DESIGN JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39873123  or  ASHFAQAHMAD1973@HOTMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

Tyre Proservice Center Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  hassan@emaar.bh 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

HASSAN EBRAHIM BUKAMAL & SONS COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244665  or  HRD@BUKAMAL.COM 

SONDUS A/C AND REFRIGERATION REPAIRS WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
33688585  or  SONDUSAC19@GMAIL.COM 

AL SAFWA RECRUITMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17211001  or  SALAH.ALMODAWEB@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Isam kabbani & partners for construction & maintenance co. ltd 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17252163  or  tariqba6@gmail.com 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN & INDIA INTERNATIONAL EXCHANGE C 
has a vacancy for the occupation of

  MONEY CHANGER 
 suitably qualified applicants can contact

17210330  or  MURALI@BIIECO.COM 

JUMANA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33334737  or  LAMASATALHASSAN@GMAIL.COM 

Pets Home Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17300203  or  monem.hujair@petshomebh.com 

R.P. CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17215122  or  ashokrma@gmail.com 

ISA ALSHEALA EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

BILAL FRUITS & VEGETABLE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37777728  or  SAMIRA.APPLE@GMAIL.COM 

RAVEEN TOURS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39922557  or  RAVEEN.TOURISM@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

ZAHRA ALI FURNTURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

17590998  or  MALBASRI3000@HOTMAIL.COM 

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

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

AWTAD MOBILE PHONES WIRED AND WIRELESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

Thiqa AlTamayoz Programming S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact
17000906  or  MOHBALLA@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

Hong Kong Cuisine Taste W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17000342  or  MKHONJI@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

AL SHARAFI GLASS MATERIALS EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39899341  or  ALSHARAFIGLASS@HOTMAIL.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

EXPERTISE HOSPITALITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
36955566  or  unni@expertisebahrain.com 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

ROBINA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34554648  or  aamir.sayab@hotmail.com 

BAHRAIN BULK TRADE CO, LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33557725  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  AUTOMOBILE ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

BLACK COLD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39470910  or  YOUSAIFALI51@HOTMAIL.COM 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

AL SADOON DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FREIGHT) 
 suitably qualified applicants can contact

36365518  or  ARIFALSADOON@GMAIL.COM 

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

  FLAME-CUTTER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@macbh.com 

Delta Security Services Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

ALRIFAIYA TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17292677  or  JANAHI00@MY.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17007771  or  HR@issbh.com 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

Al hara al muharraqia contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
66686866  or  ha_almajed@hotmail.com 

MIRZA HASAN MANSOOR HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  FARMER 
 suitably qualified applicants can contact

39440170  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

AVN TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36208559  or  VIJITH.UNNI.VV@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ALNASEEM INTERNTIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17782000  or  mgmt@almerbati.com 

MARWA LAND CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36990616  or  M1995-33@hotmail.com 

AL MARFA GARAGE Company - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33445784  or  NEWMARFAGARAGE@GMAIL.COM 

ALHOOTY GENERAL TRADING W L L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17727450  or  ALHOTYAN@BATELCO.COM.BH 

Digital world for marketing co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39641917  or  AMINMOHAMED_BH@YAHOO.COM 

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

  LIGHT VEHICLES DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Green Yard Foods & Beverages 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37789890  or  FUAD.ALSHAIBANI@GMAIL.COM 

CIRO SKY SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

34581414  or  rahmathali@live.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED IQBAL REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36975947  or  IQBALABEDIN66@GMAIL.COM 

9667 contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33009736  or  BU-KHALID-@HOTMAIL.COM 

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

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

S N COATING WORKSHOP SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39580019  or  SHARJACOATING@GMAIL.COM 

TILT MARINE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17786818  or  sk@highwavesmarine.com 

PENIEL STAINLESS STEEL WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

39698916  or  PENIELSTEEL12@GMAIL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Nadar mathai w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33869293  or  GAMBHIRANDANIEL62@GMAIL.COM 

GREEN TECK ARTIFICIAL MARBLE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17677114  or  ZAKEYA@YKAWOOSH.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

FARANCE LINE SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
32222398  or  ISAASAS@HOTMAIL.COM 

Zawraq Alalwan for Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

GOLDEN CITY AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33018191  or  HASANALJAD2020@GMAIL.COM 

ADEL HUSSAIN ABDULLA HAMMADA ( SFOOG - 8464 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39470778  or  ADEL.HAMADA7898@GMAIL.COM 

WAHEED CONTARACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR BUILDING 
 suitably qualified applicants can contact

77002810  or  waheedaliyousuf@yahoo.com 

PAKPATAN REPAIRING HOUSE CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35634786  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

AAAC Gulf Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
37220124  or  BAHRAIN394@YAHOO.COM 

AL SHEHAWY Fashion Design COMPANY SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34339043  or  AHMAD2DAY27@GMAIL.COM 

REAL LINE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33331807  or  ALHAMEEDI.89@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

ITSUMO JAPANESE RESTAURANT AND GRILLS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17231996  or  MELANIEGANDA@YAHOO.COM 

TWENTY FOUR X SEVEN COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17216411  or  MUSHTAK@24X7ROOMS.COM 

BREAD TOAST BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17699719  or  almarzooqh@gmail.com 

SHABAN LINE LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35915159  or  USMANGHANIBADSHAH@GMAIL.COM 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

33311246  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

FAHAD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33330363  or  NASEEMESA@YAHOO.COM 

Nordic Real Estate S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

17111015  or  govt@nordicbh.com 

Delmon express factory 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37700067  or  SALMAN3ALI.66@GMAIL.COM 

ABRAJ  RAJ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39464260  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

City Tower Apartments S.P.C owned by Blue Hills Property Managem 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

33485689  or  BLUEHILLSMANAGEMENT@GMAIL.COM 

RIFFA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35080186  or  FATIMA.31505@GMAIL.COM 

S & F Real Estates co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

16030646  or  FAISAL_BEG75@YAHOO.CO.UK 

ADNAN WALAYAT MAINTENANCE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33733381  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

KINDOM OF FLOWERS NURSERY 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
33755623  or  ABRAHIM4321@gmail.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

CREATIVITY LINE CONTRACTING AND DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
38454121  or  MAHMOOD-ALI@LIVE.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MATERIAL CONTROL SPEC 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ABEDALI ABDULLA ALJAZEERI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

34101709  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

HASAN YOUSIF SULTAN 
has a vacancy for the occupation of

  MAKER(MATTAY) 
 suitably qualified applicants can contact

9600421  or  SULTAN-ESAM@YAHOO.COM 

BAHRAIN MAINTENANCE & DIVING SERVICES CO 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

17700731  or  info@bmds.co 

ALSARI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39619930  or  ALSARI-WORKSHOP@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

AL AHLAM CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
39454940  or  hamed_996@hotmail.com 

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

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39661162  or  MOHSEN@SALAMGAS.COM 

ALFINTAS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39675160  or  AHMED.AKARIM@HOTMAIL.COM 

HYDRAULIC TECHNICAL CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17251531  or  TEESHA6@BATELCO.COM.BH 

SUBAH SHARIF CARPENTARY WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TURNER 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  ALITURK@TURK.BH 

Sierra software 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17442629  or  ALJAFFAL@BATELCO.COM.BH 

FRESHLER FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39603122  or  ASHAAR@YAHOO.COM 

GOLD WAY Installation and maintenance of automatic sliding doors 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66750004  or  MAHERCHINATRADING@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

ALNASHI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17675238  or  ALIYARADI66@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

911 MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36499997  or  NAD.CCGROUP@GMAIL.COM 

MOHAMMED ALI CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39900084  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

ZAMZAM ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact

17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

MOHAMMED JANAHI SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17272951  or  M_A_A_SHARIF@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17723100  or  careers@bdutyfree.com 

FOUZ COUTURE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

38388123  or  NAYLA.AL.SHAIKH@GMAIL.COM 

ALSADAR HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
39677640  or  fatyebrahim@hotmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17717474  or  CASTELECT@GMAIL.COM 

SANA KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39822984  or  E.ALSAEED68@GMAIL.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

ALDANA COUTURE 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

39339252  or  DANASHAMSAN@HOTMAIL.COM 

NAJEEBA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33313121  or  Z620139366@GMAIL.COM 

ALI ALJANABI AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17694546  or  DARKMAN9003@GMAIL.COM 

AL JAWASHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33363766  or  SABB329@GMAIL.COM 

ABU HISHAM WELDING & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34368487  or  s.alifadhul@gmail.com 

Aflag Coil W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

AL ANAQA ALARABIA CLOKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39455506  or  ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17826430  or  a.sharan@bfccwll.com 

BAKE HOME BAKERY PROUDCTS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39978899  or  ALZAYED2008@HOTMAIL.COM 

ABU SAJAD FOR FISH AND FRESH CHICKENS AND MEAT FROZEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17456669  or  abusajad.meatfresh@gmail.com 

SHOOT SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17530705  or  JENANTHONYPD@GMAIL.COM 

SHOOT SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17530705  or  JENANTHONYPD@GMAIL.COM 

MAERSK KANOO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17560337  or  Shereen.Faraz@Maersk.com 

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

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact
17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

ALRAYAH ALSAFRA SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

33396676  or  abo.sajjad@hotmail.com 

Grand Towers Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

ABDULLA FAREL ELECTRCAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

UltraTech Cement Bahrain company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17671011  or  RAHUL.GODBOLE@ADITYABIRLA.COM 

FADHEL A - HUSSAIN KHAMIS TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33822322  or  fadelkhamiss@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of
  OPERATOR(CONTROL CENTRE) 

 suitably qualified applicants can contact
17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SILVER PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39122210  or  jaisal.othayi@gmail.com 

AL SAHAB PHONE & ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39657146 or JAISAL.OTHAY@GMAIL.COM 

ALKUWAITI FOR ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17672254  or  alkuwaiti74@gmail.com 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ABDULRAHMAN HASAN MAHMOOD JASIM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39029999  or  B_RAHMAN@OUTLOOK.COM 

Arab Gate Island Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39609288  or  35253@OUTLOOK.COM 

ALJAZEERA PALACE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33172898  or  skybaharin@gmail.com 

ASNAAM CONTIRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33180190  or  SASO.BAH@GMAIL.COM 

AL ERADA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

TELEVISION, VIDEO AND RADIO REPAIRER  
suitably qualified applicants can contact

39454824  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

JALALI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39451452  or  APOLLOBAHRAIN@GMAIL.COM 

KINGDOM BUILDING PAINTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17640222  or  KBPC2004@GMAIL.COM 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  HRD@DREAMGROUP.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

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

  CABIN SALE CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17641290  or  hussain.hassan@bh.luluexchange.com 

SAFEWAY FOOD INDUSTRIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17003828  or  SAFEWAYFOOD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

2020 MOON GENTS HAIRDRESSING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33266672  or  aliyousif0904@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HORIZON TELECOM SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

38897779  or  emanj@horizon.bh 

ALHAMALA Stockade Slaughterhouse 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

36396360  or  ALDHEEB55@HOTMAIL.COM 

CLEAR VIEW TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

KONE Elevators S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17749271  or  KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77132211  or  cfmbah@gmail.com 

BLUE PALACE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39857383  or  HAAQ08@HOTMAIL.COM 

VITAMINCHEN FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36369692  or  ADEL.BH@LIVE.COM 

HIGH TECH WORLD CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17214983  or  ZAINAB_OMRAN@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

BABA SHAREEF GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33988630  or  ASHRAFRANA029@GMAIL.COM 

Mega Carpet Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17413129  or  HALID@MEGACARPETS.COM 

Magic Needle Fabrics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38455475  or  MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

ABU AJMAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39205395  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

THE GROVE HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  MANAGER (NIGHT DUTY (HOTEL)) 

 suitably qualified applicants can contact
39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

  ACCOUNTANT (PROPERTIES &RECEIVABLE) 
 suitably qualified applicants can contact

39456616  or  HASAN@NARDINPROPERTIES.NET 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

17612477  or  RASHID@HEMAYA-DS.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

ALIF ELECTRONCIS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17535982  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

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

  CABIN SALE CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17641290  or  hussain.hassan@bh.luluexchange.com 

Dar kulaib construction EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39443083  or  ALYASAMEEN1974@GMAIL.COM 

Abo-hatim building contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33608787  or  ABO-HATIM@OUTLOOK.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Time line fashion co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77360909  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

New golden tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33345415  or  AMBERJEEE@GMAIL.COM 

Vivians Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

33052241  or  SHAHNAZ.ISA@GMAIL.COM 

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

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

SHEKHAWAT INDIAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33040485  or  alabercustomsclearing@GMAIL.COM 

Superior quality trading co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17736387  or  SUPERIORPACKAGINGS@YAHOO.COM 

ELEVATIONS ARCHITECTS AND ENGINEERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (ADMINISTRATIVE AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

33708878  or  ELEVATIONSAE@GMAIL.COM 

9 OCTOBER WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39963352  or  OCTOBER.9@HOTMAIL.COM 

ABU HAMZA AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

ABU HAMZA SECOND HAND EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39581507  or  BAHLOVE6@GMAIL.COM 

STAR MEHABISH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17300186  or  AHARIES04@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

ALTAWFEEQ LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34073032  or  NEWDIAMOND37@YAHOO.COM 

Um saleh beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39210555  or  aqlanaas1@gmail.com 

Spicy Food Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33186786  or  AAMIR.SAYAB@HOTMAIL.COM  
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للكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد  حـــّدد 
الطائرة موعد مســـابقة كأس ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء ألندية 
الدرجة األولى والثانية بعد إصدار 

جدول البطولة المبدئي.
الـــدور  بإقامـــة  البطولـــة ســـتنطلق 
مـــن  عشـــر  الرابـــع  فـــي  التمهيـــدي 
فبرايـــر المقبل علـــى أن ينطلق دور 
الثمانيـــة 6 مـــارس بينما ســـينطلق 
أن  علـــى  مـــارس   11 األربعـــة  دور 
النهائيـــة  المبـــاراة  موعـــد  يحـــدد 

الحًقا.
وأصدرت لجنة المسابقات الجدول 

مـــن دون وضـــع اســـماء الفرق لحيـــن اكتمـــال األدوار 
النهائية لمســـابقتي دوري عيســـى بن راشـــد والدرجة 

الثانية.
إنهـــاء  علـــى  االتحـــاد  وحـــرص 
الثمانيـــة  ودور  التمهيـــدي  الـــدور 
ودور األربعـــة قبـــل انطـــاق بطولة 
األندية العربية التاســـعة والثاثين 
التـــي ســـتقام علـــى أرض المملكـــة 
 18 فـــي  األهلـــي  النـــادي  بضيافـــة 
الوطـــن  لممثلـــي  ليتســـنى  مـــارس 
كا مـــن األهلـــي وداركليب لإلعداد 
قبل البطولة بفتـــرة كافية، كما من 
المؤمـــل أن تقـــام المبـــاراة النهائية 
لكأس ســـمو ولي العهـــد كذلك قبل 

بداية انطاق البطولة العربية.
يذكـــر أن داركليب هـــو حامل لقب 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  كأس  بطولـــة 
فـــاز علـــى  بعدمـــا   2020 – 2019 الماضـــي  الموســـم 

النجمة في النهائي ينتيجة 3/0.

بمشـــاركة جميـــع أنديـــة الدرجـــة األولـــى والثانيـــة
14 فبراير انطالق كأس ولي العهد رئيس الوزراء

اللجنة اإلعالمية المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

هنأ  رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل الشيخ دعيج 
بن ســلمان آل خليفة، ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة؛ 
بمناســبة التوجيهات الملكية الســامية من حضرة صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه، بتعيين سموه رئيسا فخريا لنادي راشد للفروسية وسباق 

الخيل.

وهنـــأ الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  ســـمو  خليفـــة 
عيســـى آل خليفـــة، مشـــيدا بالعطـــاء 
الكبيـــر الذي بذله ســـموه فـــي الفترة 
الماضية وازدهار رياضات الفروسية 

في مملكة البحرين.
كما رفع الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة أســـمى آيـــات التبريـــكات إلى 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة؛ بمناســـبة المرســـوم 
الملكـــي مـــن حضرة صاحـــب الجالة 

ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى  الملـــك 
بمناســـبة تعيين ســـموه رئيسا للهيئة 
العليا لنادي راشـــد للفروسية وسباق 

الخيل.
وأكـــد الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان آل 
خليفة أن الثقة الملكية بتعيين سمو 
الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة رئيســـا للهيئـــة العليا لنادي 
راشـــد للفروســـية وســـباقات القـــدرة 
ســـيكون لـــه اإلســـهامات العاليـــة في 
مواصلـــة ازدهار رياضات الفروســـية 

يؤكـــد  التعييـــن  وأن  المملكـــة،  فـــي 
الكفاءة التي يمتلكها سموه.

وتمنـــى الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة كل التوفيق والنجاح والسداد 
إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن 

حمد آل خليفة.

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشباب والرياضة  الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، ســمو الشــيخ عبدهللا بن عيســى آل خليفة 
بمناسبة تعيين سموه رئيسا فخريا لنادي راشد للفروسية وسباق 
الخيل، كما هنأ ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان بن حمد آل خليفة 
بمناســبة صــدور المرســوم الملكــي الســامي بتعيين ســموه رئيســا 

للهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

وأكد الشـــيخ سلمان بن إبراهيم 
التوجيهـــات  أن  خليفـــة  آل 
الملكيـــة الســـامية بتعيين ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
خليفة رئيسا فخريا لنادي راشد 
للفروسية وســـباق الخيل تتوج 
عطـــاء ســـموه المتواصـــل علـــى 
صعيد دفع مســـيرة نادي راشـــد 
واالرتقـــاء  إســـهاماته  وتعزيـــز 

برياضة الفروسية في المملكة.
وأشار الشيخ سلمان بن إبراهيم 

آل خليفة بأن تعيين سمو الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة رئيسا للهيئة العليا لنادي 
راشـــد للفروسية وســـباق الخيل 
ســـيصب فـــي مصلحـــة رياضـــة 
الفروسية في المملكة، وسيعود 
بالشكل اإليجابي على مسيرتها 
التي تشـــهد تطورا ملحوظا في 
أن  مؤكـــدا  جوانبهـــا،  مختلـــف 
ســـموه قادر علـــى تقديم األفكار 
والمقترحـــات التي ترتقي بنادي 

راشد للفروسية وترسخ مكانته 
كحاضنـــة لرياضة ســـباق الخيل 
باإلضافـــة إلـــى تنفيـــذ البرامـــج 
التطـــور  مـــع  تتناســـب  التـــي 
المتنامي لرياضة الفروسية في 

المملكة.

أشــاد بعطاء عبداهلل بن عيسى وازدهار رياضات الفروسية مناســبة صدور المرسوم الملكي السامي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل

دعيج بن سلمان: تعيين عيسى بن سلمان يؤكد الكفاءة سلمان بن إبراهيم يهنئ عيسى بن عبداهلل وعيسى بن سلمان
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مــع قــرب العــد التنازلــي إلقامــة ســباق الخيل الكبير علــى كأس صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والذي ســيقام يوم بعد غٍد الجمعة على مضمار ســباق نادي راشــد للفروســية وســباق الخيل بمنطقة الرفة 
بالصخير، ارتفعت درجة االســتعدادات الفنية داخل اإلســطبالت المشــاركة من أجل تجهيز أبرز جيادها لخوض منافسات أشواط 

السباق وسط تطلعات كبيرة للفوز بأحد الكؤوس الغالية باإلضافة إلى األوكس وداربي البحرين وكأس الهيئة العليا.

 وأعلنت قائمة الجياد المشـــاركة في 
الســـباق بعد إجـــراء قرعـــة التداخيل 
النهائيـــة صباح أمس بمكتب الســـباق 
الجيـــاد  عـــدد  بلـــغ  حيـــث  بالنـــادي، 
المشـــاركة 53 جـــواًدا فـــي األشـــواط 
الســـبعة، بعدما قام بعـــض المضّمرين 
بســـحب عدد من الجياد وكان أبرزها 
“بـــورت  المعـــروف  الحصـــان  ســـحب 
ليونـــز” الفائز بكأس ولي العهد للجياد 
“بولســـار”  والحصـــان  المســـتوردة، 
الفائز بكأس ســـمو ولـــي العهد للنتاج 
المحلي للموســـم الماضي، األمر الذي 
سيشـــعل حمى المنافسة واإلثارة في 
الشـــوطين الرئيســـيين للفوز بالكأس 
الجيـــاد  مـــن  عـــدد  بتواجـــد  الغاليـــة 
اشـــتعلت  حيـــث  والقويـــة،  األبطـــال 
الترشـــيحات والتوقعات في أوســـاط 
ســـباق الخيـــل والتـــي تركـــزت علـــى 
الحصان “الطارق” والفرس “صابرينا” 
للمنافسة على كأس ولي العهد للنتاج 
المحلـــي في الشـــوط الســـادس، فيما 
يـــزداد الترقـــب فـــي الشـــوط الســـابع 
واألخير بمشـــاركة نخبـــة من األبطال 
يتقدمهـــا  التـــي  القويـــة  والجيـــاد 
الدولـــي  الســـباق  بطـــل  الحصـــان 
“سمســـير” والحصـــان اآلخر إلســـطبل 
ووســـط  شـــو”  “نيـــو  فيكتوريـــوس 
منافسة قوية من الجياد “رايون بور” 
الـــذي يعتبر مـــن الجيـــاد القوية التي 
فرضـــت حضورها فـــي هذا الموســـم 
وســـيقوده الفـــارس اإليطالي العالمي 
فرانكـــي ديتـــوري وبجانبـــه الحصان 

العاديـــات  اإلســـطبل  لنفـــس  اآلخـــر 
“كارتاغـــو”، باإلضافـــة إلـــى الحصـــان 
“جلـــي  المحمديـــة  إلســـطبل  القـــوي 
ســـتون” الفائز بكأس مصرف الســـام 
متفوًقـــا علـــى جيـــاد قويـــة، وكذلـــك 
اإلســـطبل  لنفـــس  اآلخـــر  الحصـــان 
“ميـــدال وينـــر”، كمـــا يبـــرز الحصـــان 
“أكروس ذي ستارز” إلسطبل رمضان 
ا وسط جياد  والذي ظهر منافًســـا قويًّ

قوية في مشاركتيه هذا الموسم. 
 ويعتبر شـــوط كأس ســـمو ولي العهد 
لخيـــل البحرين العربيـــة األصيلة من 
األشـــواط المرتقبة بيـــن نخبة الخيل 
العربية في المضمار البحريني والتي 
تملـــك ســـجاً مـــن االنتصـــارات فـــي 
الســـباقات الكبيرة ودفع بهـــا المضمر 
جيـــاد  بــــ4  المشـــارك  طاهـــر  يوســـف 
عافـــص  “كحيـــان  الحصـــان  أبرزهـــا 
1708” الفائـــز بكأس ســـمو ولي العهد 
للجياد العربية الموســـمين الماضيين 
والـــذي ســـيواجه منافســـة قويـــة من 
الجيـــاد الثاثة المشـــارك بهـــا المضمر 
المخضـــرم عبـــدهللا كويتـــي وأبرزهـــا 

الحصان “كحيان عافص 1695”.
صراع الفرسان العالميين

 وكالعادة سيشـــهد ســـباق كأس سمو 
ولي العهد حضور ومشـــاركة عدد من 
الفرسان العالميين والمحترفين الذين 
حرص عدد من الماك على االستعانة 
بهم لقيادة جيادهم المرشحة وهو ما 
سيساهم في رفع مســـتوى المنافسة 
واإلثـــارة فـــي الســـباق، حيـــث يعـــود 

الفـــارس العالمـــي اإليطالي المخضرم 
المعروف فرانكي ديتوري مجدًدا إلى 
المضمـــار البحرينـــي مجدًدا للموســـم 
 3 التوالـــي بخوضـــه  الســـادس علـــى 
إســـطبل  جيـــاد  بقيـــادة  مشـــاركات 
العاديـــات “اليخانـــدرو” فـــي الشـــوط 
الرابـــع، وقيـــادة الحصـــان “بـــاي الين” 
في الشـــوط الخامس، ومـــع الحصان 
الســـابع،  الشـــوط  فـــي  بـــور”  “رايـــون 
حيث سيســـعى ديتوري إلى مواصلة 
الكبيـــرة  الســـباقات  فـــي  انتصاراتـــه 
وتســـجيل اســـمه مجـــدًدا في ســـجل 
بـــكأس  الفائزيـــن  األبطـــال  الفرســـان 
ولي العهد بعدما ســـبق له تحقيقه مع 
الجيـــاد “بارتك – شـــوغن – ثور كهيل 
 ،2017  ،2015 المواســـم  فـــي  ســـتار” 
2018، 2019، باإلضافة إلى مشـــاركة 
عدد مـــن الفرســـان المحترفين الذين 
سبق لهم خوض سباقات في البحرين 
وهم الهولندي أدري فريس الذي تألق 
الجواديـــن  وقـــاد  الماضـــي  الموســـم 
“بولســـار – بورت ليونز” للفوز بكأسي 
ولـــي العهد للنتـــاج والمســـتورد، فيما 
األول  الحضـــور  الســـباق  سيشـــهد 
فرســـو  أنتونيـــو  اإليطالـــي  للفـــارس 
القـــادم مـــن أســـطبات دبـــي لقيـــادة 
1544” و”غلـــن  “الجابـــي  الجواديـــن 
فـــورس”، بجانـــب الفـــارس الفرنســـي 
دبـــي  مـــن  القـــادم  بارزالونـــا  مايـــكل 

لقيادة الحصان “غولد واند”.
المضمـــار  فـــي  األول  فـــي حضـــوره   
الفرســـان  مـــن  وهـــو  البحرينـــي 

مـــن  ســـجل  ويحمـــل  المعروفيـــن 
األنتصـــارات، باإلضافـــة إلـــى الفارس 
الـــذي  أتزينـــي  أنـــدري  اإليطالـــي 
فـــي  أســـبوعية  مشـــاركات  يخـــوض 

البحرين، باإلضافة إلى بقية الفرسان 
المحترفين العاملين في اإلســـطبات 
البحرينيـــة وهـــم الفـــارس الفرنســـي 
جيرالد مووس وبـــادي ماذرز ودايفد 

وشـــيموس  وود  وجـــورج  آيجـــن 
إدنســـون  واألورغويانـــي  كرونيـــن 
رودرغـــز، حيـــث ســـيخوض كل منهم 

عدة مشاركات في السباق الكبير.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

اشتعــال التــرشيحــات علــى الكــؤوس الغــاليـــة
مـــع إعـــان الجيـــاد قبـــل 48 ســـاعة مـــن ســـباق كأس ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقّدم الكأس إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان في المواسم السابقة
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البالد سبورت

تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الثامنة 
لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة لكـــرة القدم للموســـم 
الرياضـــي 2020 - 2021، وذلك بإقامة لقاءين 

عند 6 مساًء.
ملعـــب  علـــى  الشـــباب  مـــع  االتفـــاق  ويلعـــب 
مدينـــة حمـــد، ومدينة عيســـى مـــع قالي على 

استاد النادي األهلي. وتســـتكمل مباريات الجولة 
الخميـــس بإقامـــة 3 مباريـــات: الخالدية مـــع البحرين، 

الحالـــة مـــع التضامـــن، ســـترة مـــع االتحـــاد. ويشـــير ترتيب 
ـــا إلـــى صـــدارة نـــادي االتفـــاق برصيـــد 1417  الـــدوري حاليًّ
نقطة، الشـــباب 15 نقطة، الحالة 13 نقطة، ســـترة 11 نقطة، 
الخالدية ومدينة عيسى وقالي 10 نقاط لكل واحد منهم، 
البحريـــن 7 نقـــاط، االتحـــاد 4 نقـــاط، والتضامن فـــي المركز 

األخير بنقطة واحدة.
وبالعـــودة إلـــى مباريات اليوم، فـــإن لقاء االتفاق والشـــباب 

يجمـــع صاحبـــي المركزيـــن األول والثانـــي على 
التوالـــي فـــي مواجهـــة قويـــة لـــن تخلـــو مـــن 
اإلثارة؛ كونها األبرز خال هذه الجولة. ويقود 
الطرفين مدربان وطنيان: مرتضى عبدالوهاب 
مـــع االتفاق ومحمد عدنان أيوب مع الشـــباب. 
وكان االتفـــاق تفوق فـــي الجولة األخيرة على 
االتحـــاد، فيمـــا تخطى الشـــباب نظيـــره مدينة 
عيســـى. وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يدخـــل مدينة 
عيســـى وقالـــي بهـــدف تعويـــض الخســـارة فـــي 
الجولـــة الماضية، إذ خســـر المدينة مع الشـــباب وقالي 
من الخالدية. ويقود الفريقين مدربان وطنيان: ســـيد حسن 

عيسى مع مدينة عيسى وصديق زويد مع قالي.
ويتصـــدر الئحة هدافـــي الدوري العبا مدينة عيســـى بريتو 
ومحمد خالد برصيد 5 أهداف، يليهم 6 العبين يملكون في 
رصيدهم 4 أهداف، هم: ســـيد قاســـم علوي وعبدهللا سيف 
)ســـترة(، مكـــي حســـن )الحالة(، ناصر ســـعود وطـــال النعار 

)قالي(، دانييل أشانتي )االتفاق(.

لقاء قوي يجمع األول والثاني.. والتعويض شعار لقاء المدينة وقالي
انطالق الجولة الثامنة لدوري “الثانية”

أحمد مهدي

كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة

دعيج بن سلمانسلمان بن إبراهيم 



كســب فريــق األهلي مواجهة نظيــره الحالة بصعوبة بالغة وعبر الشــوط اإلضافي 
بنتيجــة )72/79( فــي مبــاراة مؤجلة لحســاب الجولة الثالثة مــن دوري زين ألندية 
الدرجــة األولــى لكــرة الســلة جمعتهمــا مســاء الثالثاء علــى صالة اتحــاد اللعبة بأم 

الحصم.

وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: 
 9/16 الحالـــة،   21/23 األهلـــي،   18/19(
األهلـــي، 11/17 الحالـــة، 5/12(، وبذلـــك 
أصبـــح رصيـــد األهلي )18 نقطـــة( ليبقي 
حظوظه قائمة في التأهل للرباعي فيما 
صار رصيد الحالة بخســـارته الرابعة )16 
نقطـــة(. وبـــرز فـــي األهلـــي ميثـــم جميل 
وروبيـــرت بتســـجيلهما )23 نقطـــة( لـــكل 
منهمـــا، وفـــي الحالة ســـيد كاظـــم ماجد 
بإحرازه )20 نقطة(، وبوست )18نقطة(.

انتهـــى  المبـــاراة،  لمجريـــات  وبالعـــودة 
الشوط األول بتقدم الحالة )41/40( بعد 

أداء قـــوي مـــن جانـــب العبيـــه خصوًصا 
بالربع الثاني الذي تمكن فيه من تحويل 
تأخـــره بعشـــر نقاط إلـــى تقـــدم، معتمًدا 
بتســـجيل نقاطـــه مـــن تحـــت الحلـــق مع 
بعض الثالثيات. وفي الجانب األهالوي، 
ظهر بشكل متفاوت، حيث كانت بدايته 
جيدة ووســـع الفارق لصالحه بالثالثيات 
إال أنـــه ذلـــك لـــم يـــدم بســـبب األخطـــاء 
والتصويب غير المركـــز. فيما جاء الربع 
األول متكافًئـــا تماًمـــا وفقيـــرا هجومًيـــا 
والتصويبـــات  األخطـــاء  عليـــه  وطغـــت 
غير الموفقـــة من الجانبين خصوًصا في 

الدقائـــق الخمس األولـــى، لينجح بعدها 
العبـــو الفريقيـــن بالتســـجيل مـــن تحـــت 

الحلق وينهيه األهلي لصالحه.
وفي الربع الثالث، ظهر الفريقان بشـــكل 
مشـــابه للربـــع األول من حيـــث األخطاء 
واالستعجال والتصويب العشوائي، إلى 
أن أخـــذ األهلي أفضلية التقدم بالنتيجة 
بتحقيـــق  األخيـــرة  الدقائـــق  خـــالل 
الثالثيـــات أمام عجز وصيام في الحالة. 
وفـــي الربـــع األخير، لـــم يتغيـــر حاله عن 
لكليهمـــا  األخطـــاء  حيـــث  مـــن  ســـابقه، 
بسبب الضغط النفسي الذي طغى كثيًرا 

على األداء، إلى أن نجح الحالة بتحقيق 
الثالثيـــات ويعود للنتيجـــة التي تعادلت 
بينهما ويلجأ الفريقان للوقت اإلضافي. 
وفـــي اإلضافي، أجاد األهلي التعامل مع 
الدقائـــق واســـتغالل الكـــرات التي تتيح 
له تســـجيل النقـــاط فيما ارتكـــب الحالة 
أخطـــاء كثيـــرة ومنهـــا التصويـــب غيـــر 

الموفق ليخرج خاسًرا.

المنامة واالتحاد

حقق فريق المنامة نتيجة كاســـحة أمام 
نظيره االتحاد قوامها )86/111(، وبواقع 
 17/26 المنامـــة،   13/26( األشـــواط: 
المنامة، 27/33 المنامة، 26/29 االتحاد(، 
وبذلـــك حقـــق المنامـــة انتصاره التاســـع 
على التوالي ليصبح رصيده )18 نقطة(، 
فيمـــا تلقـــى االتحـــاد الخســـارة الســـابعة 
وصـــار رصيـــده )13 نقطـــة(. وبـــرز فـــي 

صفـــوف المنامـــة عمار محمد بتســـجيله 
)18 نقطة( منها 6 ثالثيات، علي حســـين 

)17 نقطة(، وفي االتحاد حسن البوسطة 
)25 نقطة(، علي هالل )13 نقطة(.

عبر اإلضافي.. األهلي يكسب الحالة
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6 أندية تؤكد مشاركتها بالبطولة العربية للطائرة
ابـــتـــداًء مـــن 18 مـــارس ــبــحــريــنــي  ال ــام بــضــيــافــة األهـــلـــي  ــق ــت س

قــال المديــر المســاعد باالتحاد العربــي للكرة الطائرة عــادل البناء 
إن عــدد األندية التي أكدت مشــاركتها فــي بطولة األندية العربية 
التاســعة والثالثيــن المقــّرر لها أن تقام بضيافة النــادي األهلي في 
مملكــة البحريــن من 18 لغاية 28 مارس المقبل بلغ عددها 6 أندية 

حتى يوم اإلثنين الماضي.

ــاء لـــ  ــ ــن ــ ــب ــ وأوضـــــــــح ال
“الــــبــــالد ســـبـــورت” 

التي  األنـــديـــة  أن 
مشاركتها  أكـــدت 
وتسلمت  ــا  رســمــيًّ
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ األمـ
ــإتــحــاد الــعــربــي  ل

مــوافــقــتــهــا هــي كال 
وداركليب  األهلي  من 

)مملكة البحرين(، البيشمركة 

)جمهورية  والــبــحــري 
الـــــعـــــراق(، الـــهـــالل 
واألهــــــــــــــــلــــــــــــــــي 
العربية  )المملكة 

السعودية(.
وأضاف أن الباب 
مــــــازال مــفــتــوًحــا 
ــع الـــــــــدول  ــ ــي ــمــ ــجــ ــ ل
في  للمشاركة  العربية 
ــدث الـــعـــربـــي حــتــى 18  ــحـ الـ

فبراير المقبل مما يعني بأن هناك 
لــزيــادة عدد  الــوقــت  متسًعا مــن 

الدول المشاركة في البطولة.
البطـــوالت   )8( للمـــادة  ووفًقـــا   
الرســـمية لإتحـــاد العربـــي، فإن 
بطولـــة األنديـــة العربيـــة للرجال 

ا يمكن لها أن  التي تقام كل سنويًّ
تقـــام بمشـــاركة 6 دول أو 8 فرق 

وأكثر.
الثامنـــة  النســـخة  أن  يذكـــر   
والثالثيـــن مـــن بطولـــة األنديـــة 
فبرايـــر  بشـــهر  أقيمـــت  العربيـــة 
فـــي جمهوريـــة   2020 الماضـــي 
مصـــر العربية وفاز بلقبها األهلي 
المصري بعد فـــوزه على الزمالك 
بثالثـــة أشـــواط نظيفـــة وذهـــب 
المركز الثاني لصالح األخير، فيما 
خطف األهلـــي البحريني المركز 
البرونزيـــة  والميداليـــة  الثالـــث 
بعـــد فوزه علـــى كاظمة الكويتي 
بثالثة أشواط نظيفة في مباراة 
تحديد المركزين الثالث والرابع.

عادل البناء

ــرة  ــ ــق كـ ــ ــ ــري ــ ــ ــر ف ــ ــسـ ــ خـ
قـــدم الـــصـــاالت بــنــادي 
بلوغ  فرصة  الــشــبــاب، 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــان  ــكـ ــورفـ لـــبـــطـــولـــة خـ
الـــــدولـــــيـــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــرة الــــصــــاالت، إثــر  ــكـ لـ
أمـــام حامل  خــســارتــه 
البطائح  فريق  اللقب 

التي  الــمــبــاراة  فــي  مقابل،  دون  أهـــداف  بخمسة  اإلمــاراتــي 
جمعتهما مساء الثالثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي 
النهائية  المباراة  البطائح في  المسابقة. وسيلتقي فريق  من 

التي ستقام اليوم، بفريق نفط الوسط العراقي.
وسجل ممثل الوطن فريق الشباب مشاركة إيجابية للغاية، من  «

خالل تحقيق نتائج الفتة، بعد اجتياز الدور األول بنجاح وبالعالمة 
الكاملة عبر انتصارين دون أية خسارة. وأعطت المشاركة الخارجية 

األولى لبطل دوري الصاالت، العبي الماروني، مزيدا من فرص االحتكاك 
واكتساب الخبرة، حيث دفعت هذه المشاركة الفريق لخوض أجواء 

تنافسية، باللقاء مع عدد من الفرق في مثل هذه البطوالت.

الماروني يخسر أمام البطائح اإلماراتي

المنامة يكتسح 
االتحاد بدوري زين 

لكرة السلة

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

بلــغ عــدد المنتخبــات المشــاركة فــي البطولة اآلســيوية 17 للشــباب لكرة 
اليد والمؤهلة إلى بطولة العالم في المجر 2021، )10( منتخبات.

)الســـعودية،  منتخبـــات  وأكـــدت 
قطـــر،  العـــراق،  عمـــان،  الكويـــت، 
الهنـــد،  الجنوبيـــة،  كوريـــا  ايـــران، 

إضافـــة  أوزباكســـتان(، 
المشـــاركة  لمنتخبنـــا، 

فـــي البطولـــة التي 
ستســـتضيفها 

البحريـــن  مملكـــة 
مـــن  الفتـــرة  فـــي 
20 إلـــى 29 مارس 

المقبل.
وعلـــى صعيـــد منتخبنا 

يشـــرف  الـــذي  للشـــباب، 
الفالحـــي  تدريبـــه ســـيدعلي  علـــى 

ومساعده رائد المرزوق، إذ انطلقت 
مراحل التحضير منذ وقت ســـابق، 
وشـــارك المنتخب ذاته في البطولة 
التنشـــيطية المحلية لفرق 
الرجال وحـــّل بالمركز 
خلـــف  الثانـــي 
منتخب الناشئين.

أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحصـــص  تكثـــف 
فـــي  التدريبيـــة 
المرحلـــة المقبلـــة، مع 
توفير عدد من المباريات 
لتجهيـــز  وذلـــك  التجريبيـــة 

“األحمر” لخوض غمار البطولة.

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفـــة آل خليفة، رئيـــس مجلس إدارة 
نادي اتحاد الريف عبدهللا كاظم، وذلك 

في مقر االتحاد.
 وفي بداية اللقاء، رّحب رئيس مجلس 
القـــدم  لكـــرة  إدارة االتحـــاد البحرينـــي 
اتحـــاد  نـــادي  إدارة  وأعضـــاء  برئيـــس 

الريف في بيت الكرة البحرينية.
 وتـــم خالل االجتمـــاع مناقشـــة العديد 
تتعّلـــق  التـــي  العامـــة  المواضيـــع  مـــن 

بأطـــر التعـــاون بين الطرفيـــن، كما اطلع 
رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القدم 
علـــى تحضيـــرات نـــادي اتحـــاد الريـــف 
للمشـــاركة في الدوري المفتـــوح للهواة، 
والـــذي يعتـــزم االتحـــاد تنظيمـــه خالل 
الفترة المقبلة، تنفيـــًذا لتوجيهات لجنة 
اســـتجابة برئاســـة النائب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
رئيـــس لجنة “اســـتجابة” ســـمو الشـــيخ 

خالد بن حمد آل خليفة.

10 منتخبات بآسيوية الشباب لليد

علي بن خليفة يستقبل رئيس “اتحاد الريف”

عيسى بن عبداهلل يشيد بدعم ناصر بن حمد
الحـــرص علـــى تطويـــر بطـــوالت جمـــال الخيـــل ذات الطابـــع التراثـــي

أعرب رئيس االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة عن تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به فعاليات وأنشطة وبطوالت 
االتحاد من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري لالتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأوضح ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
أن تنظيـــم االتحـــاد بطولـــة اإلنتـــاج المحلـــي لجمال 
الخيل العربية الســـابعة، وبطولة الخيل ذات الساللة 
المصريـــة األولى تأتي امتداًدا لحـــرص االتحاد على 
تنفيـــذ توجيهات ســـموه والهادفة إلـــى مواصلة دعم 
االســـطبالت والمالك لتأكيد القـــدرات البحرينية في 

رياضة جمال الخيل العربية.
وســـتقام البطولتين أيام الخميس والجمعة والسبت 
28 و29 و30 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة على ميـــدان االتحاد 
الرياضي العســـكري بنادي راشـــد للفروســـية وســـباق 

الخيل بالرفة. 
وقـــال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
“حققـــت مملكـــة البحرين نجاحات كبيـــرة في الفترة 
الماضيـــة فـــي تنظيم بطـــوالت متنوعة ضمـــن رؤية 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والحرص على 
الحفـــاظ على المكتســـبات العديدة التي تحققت في 
شـــتى بطـــوالت الفروســـية خصوًصـــا رياضـــة جمال 
الخيل العربية لتأكيد مكانة المملكة والمحافظة على 
اســـمها ومكانتها المرموقة علـــى الصعيد العالمي في 

هذا الجانب”. 

3 أيام حافلة

واعتمد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة 
برنامـــج البطولـــة علـــى مـــدار 3 أيام ســـتكون حافلة 
يـــوم  األول  اليـــوم  وسيشـــهد  واإلثـــارة.  بالجمـــال 
الخميـــس بطولـــة اإلنتـــاج المحلـــي لجمـــال الخيـــل 
العربية الســـابعة، وستشـــهد إقامة فئـــة المهرات عمر 

ســـنة، وفئـــة المهـــرات عمر ســـنة )ب(، وفئـــة المهرات 
عمر ســـنتين، وفئـــة المهرات عمر ســـنتين )ب(، وفئة 
المهـــرات عمـــر 3 ســـنوات، والمهرات عمر 3 ســـنوات 
)ب(، وفئة األفراس عمر 6-4 سنوات، وفئة األفراس 
عمر 7 ســـنوات فما فوق، وبعدهـــا إقامة بطولة بطل 
األبطال للمهرات عمر سنة، والمهرات عمر سنتين و3 
ســـنوات، وبطولـــة األفراس. وسيشـــهد اليـــوم الثاني 
الجمعـــة نفـــس البطولـــة بانطـــالق البرنامـــج بإقامـــة 
فئـــة أمهـــر عمر ســـنة، وأمهـــر عمـــر ســـنة )ب(، وأمهر 
عمـــر ســـنتين، وأمهـــر عمـــر ســـنتين )ب(، وأمهـــر عمر 
3 ســـنوات، وبعدهـــا فئـــة األفحـــل عمر 6-4 ســـنوات، 
وفئـــة األفحل عمر 7 ســـنوات فما فوق، وبعدها بطل 
األبطـــال لبطولـــة األمهر )عمر ســـنة(، وبطولـــة األمهر 

)عمر سنتين و3 سنوات(، وبطولة األفحل.
وتختتـــم المنافســـات الســـبت بإقامـــة بطولـــة الخيل 
ذات الســـاللة المصرية األولى، حيث ســـتبدأ ببطولة 
المهـــرات عمـــر ســـنة، وفئـــة المهـــرات عمـــر ســـنتين، 
ومهرات عمر 3 ســـنوات، وافراس عمر 6-4 ســـنوات، 
وأفراس عمر 7 سنوات فما فوق، وأمهر عمر سنتين، 
وأمهـــر عمـــر 3 ســـنوات، وأفحـــل عمـــر 6-4 ســـنوات، 
وأفحـــل عمـــر 7 ســـنوات فما فـــوق، وبعدها ســـتكون 
األنظار شـــاخصة نحـــو إقامة بطـــوالت بطل األبطال 
لفئة المهرات )عمر سنتين و3 سنوات(، وفئة األفراس 
وبطولة األمهر )عمر ســـنتين وثالث سنوات(، وأخيًرا 

بطولة األفحل.

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - اللجنة اإلعالمية

األربعاء 27 يناير 2021 - 14 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4488

حسن علي

محمد الدرازي

جانب من اللقاء

علي مجيد

لقاء المنامة واالتحاد
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طهران عن اســتئناف محادثات النــووي: “الكرة فــي ملعب أميركا”

فرنسا تحث إيران على وقف أي استفزاز واحترام التزاماتها

قالت الرئاسة الفرنسية، أمس الثالثاء، 
إن على إيران التوقف عن “أي استفزاز 
والعـــودة إلـــى احتـــرام التزاماتها”، في 
إطار االتفاق النووي المبرم في 2015، 
“إن أرادت عـــودة الواليـــات المتحـــدة 

إليه”.
وأوضـــح مستشـــار في قصـــر اإلليزيه، 
أنه في حال كانت إيران “جدية بشـــأن 
المفاوضـــات، وإن أرادت التـــزام جميع 
األطراف المعنيـــة باالتفاق، فيجب أن 

تمتنع أوال عن أي استفزازات أخرى”.
كمـــا شـــدد علـــى أنـــه ينبغـــي لطهـــران 
أن “تحتـــرم مـــا توقفت عـــن احترامه، 
أي التزاماتهـــا”، وفـــق ما ذكـــرت وكالة 

فرانس برس.
وكان الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب، قد انسحب من االتفاق النووي 

الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران.
وفـــي وقت ســـابق مـــن ينايـــر الجاري، 
بـــدأت إجـــراءات  أعلنـــت إيـــران أنهـــا 
تخصيب اليورانيوم بنســـبة 20 بالمئة 

في منشـــأة فـــوردو، وهي نســـبة أعلى 
بموجـــب  المحـــددة  تلـــك  مـــن  بكثيـــر 
الواليـــات  ونـــددت  النـــووي.  االتفـــاق 
المتحـــدة بهذا القـــرار، واصفة الخطوة 

بأنها “ابتزاز نووي”.
غـــزت  وتوقعـــات  تخمينـــات  ووســـط 
األشـــهر  خـــالل  السياســـية  األوســـاط 
بيـــن  العالقـــة  شـــكل  عـــن  الماضيـــة 
الجديـــدة  األميركيـــة  واإلدارة  إيـــران 
بعـــد اســـتالم الرئيس جو بايدن ســـدة 

الحكم، جاء الجواب من إيران نفســـها 
المتحـــدة  الواليـــات  علـــى  أن  ليؤكـــد 

فرض الشروط.
فقد اعتبر مجيد تخت روانجي، سفير 
كل  أن  المتحـــدة،  األمـــم  لـــدى  إيـــران 
شـــيء يعتمد فـــي ملـــف العالقات بين 

بالده وأميركا على إدارة بايدن.
وأضاف المسؤول اإليراني في مقابلة 
مع “إن بي ســـي نيوز” رًدا على ســـؤال 
الســـتئناف  فعلـــه  إيـــران  تنـــوي  عمـــا 

المحادثـــات النوويـــة، معلنـــا أن “الكرة 
اآلن في ملعب أميركا”.

أن  اإليرانـــي  المســـؤول  كشـــف  كمـــا 
بالده لم تجـــر أي محادثات بين إيران 
وأميـــركا بعـــد تولـــي بايـــدن منصبـــه، 
الفتـــا إلـــى أن طهـــران ال تخطـــط لبدء 
حوار مباشـــر مع واشنطن أو من خالل 

وسيط.
وتابع أن بـــالده ال تملك خطوات لبناء 

الثقة، وأن األمر متروك ألميركا.
يشـــار إلى أن إيران كانت أبرمت العام 
2015 اتفاقـــا مع الدول الســـت الكبرى 
)الصيـــن والواليـــات المتحدة وروســـيا 
بشـــأن  وألمانيـــا(  وبريطانيـــا  وفرنســـا 
برنامجها النووي، يعرف رســـميا باسم 

“خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وينـــص االتفاق الذي تـــم التوصل إليه 
في فيينا، علـــى رفع العقوبات الدولية 
المفروضـــة علـــى طهـــران مقابـــل الحد 
النـــووي  برنامجهـــا  مـــن  كبيـــر  بشـــكل 
وتوفير ضمانات بأنها ال تسعى لتطوير 

سالح نووي.

عواصم ـ وكاالت

دبي - العربية.نت

إدانات عربية ودولية كثيرة أعلن عنها خالل األيام الماضية؛ تنديدا بمحاولة 
ميليشيا الحوثي اإلرهابية استهداف الرياض بصاروخ.

فقـــد أعربـــت األمم المتحدة، أمس الثالثاء، عن غضبها الشـــديد من المحاولة 
الحوثية، داعية الميليشيا االمتثال للقانون الدولي.

وكان االتحـــاد األوروبـــي، قـــد أعلـــن أن محـــاوالت الهجوم علـــى الرياض غير 
مقبولـــة ويجـــب أن تتوقـــف، معتبـــرا أن اســـتهداف الريـــاض يهـــدد المدنيين 
فـــي الســـعودية. قبل ذلـــك دانت كل مـــن ألمانيا وفرنســـا وبريطانيـــا “بحزم”، 
“محـــاوالت شـــن هجمـــات جويـــة”، الســـبت، علـــى الريـــاض في بيان مشـــترك 

لوزارات الخارجية في الدول الثالث.
وجـــاء في البيـــان أن “انتشـــار الصواريخ والطائرات المســـيرة واســـتخدامها 
يقّوضـــان أمن واســـتقرار المنطقة اللذيـــن التزمنا بهما بشـــدة”، مضيفا: “نكرر 
تمســـكنا بأمـــن وســـالمة األراضـــي الســـعودية”. يذكـــر أن الدفاعـــات الجويـــة 
السعودية كانت اعترضت السبت، صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه 
الرياض، وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض الصاروخ وتدميره.

وكان التحالـــف أعلـــن قبلها بيـــوم أيضا، إحبـــاط عمليتيـــن إرهابيتين حاولت 
الميليشيات الحوثية تنفيذهما.

األمم المتحدة تندد بمحاولة الحوثي استهداف الرياض

باريس ـ أ ف ب

في مســـتهل المنتدى االقتصادي العالمي 
الفضـــاء  عبـــر  العـــام  هـــذا  يعقـــد  الـــذي 
االفتراضـــي، دعـــا الرئيـــس الصيني شـــي 
جينبينـــغ المشـــاركين إلـــى الوقـــوف صفا 
واحـــًدا فـــي مواجهـــة الوباء، محـــذًرا من 
“حرب باردة جديدة” ومشددا على العمل 

المتعدد الطرف.
يعقـــد هـــذا المنتـــدى عـــادة فـــي دافـــوس 
الواقعـــة في جبال األلب السويســـرية، إال 
أن جائحـــة كوفيد 19 حكمـــت بغير ذلك. 
ومن دون أن يســـمي الواليـــات المتحدة، 
دافع شـــي عن التعدديـــة والعولمة، مثلما 
فعل أمام المنتدى قبل 4 سنوات، علمًا أن 
بالده هي الوحيدة التي سجلت نمًوا بين 
كبـــرى اقتصـــادات العالم.  وبعـــد أقل من 

أســـبوع من تنصيب جـــو بايدن الذي 
لم يشـــارك في منتدى الصفوة 

السياســـية واالقتصاديـــة 
شـــي  قـــال  العالميـــة، 

جينبينغ إن “تشـــكيل تكتـــالت صغيرة أو 
بدء حرب باردة جديدة، ونبذ اآلخرين أو 
تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقســـامات 
أو عقوبـــات أو تعطيـــل شـــبكات التموين 
بهـــدف العزل، لن يســـهم ســـوى فـــي دفع 
العالـــم إلى االنقســـام وحتـــى المواجهة”. 
وينتظـــر أن تحدد إدارة بايدن سياســـتها 
فـــي مواجهة تنامـــي الصيـــن االقتصادي 
دونالـــد  اختـــار  أن  بعـــد  والتكنولوجـــي 
ترامـــب المواجهـــة المفتوحـــة والهجمات 
اللفظية من دون تحقيق نتائج ملموســـة 
علـــى األقل في ما يتعلق بالعجز التجاري 

األميركي الضخم مع الصين.
وإن كان يعمـــل علـــى إزالـــة اإلجـــراءات 
التـــي اتخذهـــا ترامـــب  المثيـــرة للجـــدل 
واحدة تلو أخرى، فقد أشار جو بايدن 
مع ذلك إلـــى أن الواليات المتحدة 
علـــى  جـــًدا  حريصـــة  ســـتظل 

حماية مصالحها.

الرئيس الصيني يحذر من “حرب باردة جديدة”

القدس ـ وكاالت

قالت وزارة الخارجية اإلســـرائيلية، أمس الثالثاء، إنها افتتحت 
قنصليتهـــا العامـــة فـــي إمـــارة دبي، معلنـــة فـــي ذات الوقت عن 

وصول ممثلها إلى العاصمة المغربية، الرباط.
وقالت الوزارة، في بيان “ُافتتحت اليوم رسميا القنصلية العامة 
إلســـرائيل فـــي دبي، مـــع وصول القنصـــل العام إيالن شـــتولمان 
لإلمـــارات”. وأضافـــت أن “المهمـــة الرئيســـة للقنصليـــة ســـتكون 
تطوير العالقات بين إسرائيل واإلمارات، في مجاالت االقتصاد 
والســـياحة والطيران”. واألحد، أعلنت إسرائيل افتتاح سفارتها 
فـــي أبوظبي، لتصبح اإلمـــارات بذلك أول دولة خليجية تشـــهد 

افتتاح سفارة إلسرائيل.
وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت الخارجيـــة اإلســـرائيلية، أمس، إن 
الســـفير ديفيـــد غوفرين، وصل إلـــى العاصمة المغربيـــة، الرباط، 

لتولي منصب رئيس البعثة اإلسرائيلية هناك.
وقالـــت الوزارة في بيان صحفي “إن إقامة عالقات دبلوماســـية 
كاملـــة مـــع المغـــرب، وعـــودة الدبلوماســـيين اإلســـرائيليين إلـــى 
الربـــاط هـــو يـــوم احتفالـــي لدولـــة إســـرائيل، ووزارة الخارجية 

اإلسرائيلية”.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات، بعـــد ســـاعات علـــى إعـــالن إســـرائيل، 

أن وزيـــر المخابـــرات، إيلـــي كوهيـــن، زار الســـودان والتقى كبار 
المسؤولين هناك.

وقالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية، إن “كوهين أجرى زيارة 
تاريخية للســـودان، مســـاء اإلثنين، في أول زيارة رسمية علنية 

لوزير إسرائيلي بعد التطبيع بين البلدين”.
وفـــي هذا الصـــدد، قال مصـــدر حكومي ســـوداني، فضل حجب 
هويته كونه غير مخّول بالحديث لإلعالم، إن الخرطوم اتفقت، 
مع كوهين، على “تبادل فتح سفارات بين البلدين، بأقرب وقت”.

رئيس الممثلية اإلسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين

كوهين يزور الخرطوم... وغوفرين يرأس بعثة بالده في الرباط

إسرائيل تفتتح قنصليتها في “دبي” وتبعث بممثلها للمغرب

تونس ـ وكاالت

فـــي وقـــت أعلـــن فيـــه رئيـــس الحكومـــة 
التونســـية هشـــام المشيشـــي، فـــي كلمـــة 
أمـــام البرلمـــان خـــالل جلســـة للتصويـــت 
على منح الثقة للتعديل الوزاري الواســـع 
الذي أجـــراه، أنه يجب إصالح الخلل في 
الحكومة، معتبرا أن تدارك األزمة ممكن، 
طوقـــت قـــوات األمـــن التونســـية محيط 
البرلمـــان؛ لمنع مظاهـــرات مرتقبة مناوئة 
للحكومـــة ولحركـــة النهضـــة أمـــام مبنـــى 

البرلمان.
داخـــل  مشـــحونة  أجـــواء  وقـــع  وعلـــى 
التـــي  الفســـاد  البرلمـــان بســـبب شـــبهات 
تالحـــق عـــددا مـــن الـــوزراء المقترحيـــن، 
تتحضر عشـــرات المنظمـــات والجمعيات 
التونســـية إلى تظاهرات حاشـــدة، مساء 
بتحســـين  للمطالبـــة  وذلـــك  الثالثـــاء؛ 
عـــن  واإلفـــراج  المعيشـــية  األوضـــاع 

المعتقلين خالل التظاهرات األخيرة.

مـــن  بالفعـــل  المســـيرات  انطلقـــت  فقـــد 
ضواحـــي  الفقيـــرة  الشـــعبية  األحيـــاء 
العاصمـــة تونـــس، ردا علـــى تصريحـــات 
القيادي فـــي حركة النهضة وصهر راشـــد 

الغنوشـــي، رفيق بوشالكة، أســـاء وأهان 
فيها ســـكان هذه األحياء واتهمهم بتلقي 
األموال؛ مـــن أجل افتعـــال االحتجاجات 

والتخريب.
مناوئـــة  شـــعارات  المحتجـــون  ورفـــع 
المشيشـــي  هشـــام  الحكومـــة  لرئيـــس 
ولحكومتـــه ومناهضـــة لرئيـــس البرلمـــان 
راشـــد الغنوشي ولحركة النهضة، وهتفوا 
و”ياغنوشـــي  اإلخـــوان”،  حكـــم  “يســـقط 
يا ســـفاح” و”فاســـدة المنظومـــة الحاكمة 
والحكومـــة”، و”ال خوف ال رعب الشـــارع 
ملك الشـــعب”، “يســـقط حكـــم البوليس..

يسقط جالد الشعب”.
خـــالل  تعيـــش  تونـــس  أن  إلـــى  يشـــار 
الفتـــرة األخيـــرة احتجاجات واســـعة في 
مختلـــف أنحـــاء البـــالد، تخللتهـــا أعمـــال 
األمـــن  قـــوات  بيـــن  واشـــتباكات  شـــغب 

ومتظاهرين.

تظاهرات مناوئة للحكومة ولحركة النهضة

المشيشي: يجب إصالح الخلل في الحكومة وتدارك األزمة ممكن

االحتجاجات تطوق برلمان تونس.. واعتصام بداخله

واشنطن ـ وكاالت

علق الرئيـــس األميركي جو بايدن، على 
إجـــراءات محاكمـــة الرئيـــس األميركـــي 
فـــي مجلـــس  ترامـــب،  الســـابق دونالـــد 
“المحاكمـــة  الشـــيوخ، مشـــددا علـــى أن 

يجب أن تأخذ مجراها”.
وأكد بايـــدن ضرورة المحاكمـــة وآثارها 
واختيـــار  التشـــريعية  العمليـــة  علـــى 
المترشحين القادمين لإلدارة األميركية، 
فـــي  المضـــي  عـــدم  نتيجـــة  أن  معتبـــرا 

المحاكمة “ستكون أسوأ” من إجرائها.
كمـــا اســـتبعد بايـــدن أن يحصـــل ترامب 
علـــى األصوات الكافيـــة الالزمة إلدانته، 
الفتـــا إلـــى أن النتيجـــة كانت ســـتصبح 
مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل 

6 أشهر على نهاية واليته.
يذكر أن مجلـــس النواب قدم يوم 

االثنيـــن الئحـــة االتهامـــات 
التي وافق عليها بحق 

ترامب، فيما يخص 

اتهامه بـ “التحريض” على اقتحام مبنى 
الكابيتول في السادس من يناير.

دعم حل الدولتين

قـــال القائـــم بأعمال المبعـــوث األميركي 
لـــدى األمم المتحـــدة إن سياســـة بايدن 
ســـتكون دعـــم حـــل متفق عليـــه لوجود 
دولتيـــن “حيـــث تعيـــش إســـرائيل فـــي 
سالم وأمان إلى جانب دولة فلسطينية 
تنعـــم بمقومـــات البقـــاء”. ونقلـــت وكالة 
“رويتـــرز” عن ريتشـــارد ميلـــز، قوله في 
مجلـــس األمـــن أمس الثالثـــاء إن بايدن 
للفلســـطينيين  الدعـــم  إعـــادة  “يعتـــزم 
واتخـــاذ خطـــوات إلعادة فتـــح البعثات 
إدارة  أغلقتهـــا  التـــي  الدبلوماســـية 
ترامب”.  وأضاف أن واشنطن ستحث 
علـــى  والفلســـطينيين  إســـرائيل 
“تجنـــب خطوات أحادية تجعل 

حل الدولتين أكثر صعوبة”.

بايدن: محاكمة عزل ترامب يجب أن تحدث
أديس أبابا ـ وكاالت

أعلنـــت إثيوبيـــا، أمس الثالثـــاء، أّنها لن 
تجري محادثات حدودية مع الســـودان 
حتـــى انســـحاب الجيش الســـوداني من 

األراضي المتنازع عليها.
وزاد التوتـــر بيـــن البلديـــن الواقعين في 
منطقـــة القـــرن األفريقـــي حـــول منطقة 
الفشـــقة التـــي تبلغ مســـاحتها نحو 250 
الســـودان  ويطالـــب  مربًعـــا  كيلومتـــًرا 
بهـــا فيمـــا يســـتغل مزارعـــون إثيوبيون 

أراضيها الخصبة.
واتهـــم الســـودان منـــذ مطلـــع ديســـمبر 
اإلثيوبيـــة”  والميليشـــيات  “القـــوات 
بنصـــب كميـــن للقـــوات الســـودانية على 
طول الحدود، فـــي حين اتهمت إثيوبيا 
الســـودان بقتـــل “العديد مـــن المدنيين” 
“الرشاشـــات  فـــي هجمـــات باســـتخدام 

الثقيلة”.
وأجرى الجانبـــان محادثات 

العـــام  نهايـــة  حدوديـــة 

الماضي. وقال السودان في 31 ديسمبر 
إّن قواته استعادت السيطرة على جميع 
األراضي الحدودية التي يســـيطر عليها 

مزارعون إثيوبيون.
وقـــال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
اإلثيوبية دينا مفتي في مؤتمر صحفي 
إن بـــالده ملتزمـــة بحل “ســـلمي” لألزمة 

لكنها تريد من السودان االنسحاب.
ونقلت رويترز عن المســـؤول اإلثيوبي: 
“بالنســـبة لنا للتفاوض شـــرط مسبق هو 
الســـابقة  األرض  إلـــى  الســـودان  عـــودة 
التي كان يســـيطر عليها، ومن ثم يمكننا 

العودة إلى المفاوضات”.
اتفـــاق  إبـــرام  تـــم   ،1902 عـــام  فـــي 
لترســـيم الحـــدود بيـــن بريطانيـــا، القوة 
االســـتعمارية فـــي الســـودان في 
ذلـــك الوقـــت، وإثيوبيـــا، لكن 
الترســـيم بقـــي يفتقـــر إلى 

خطوط واضحة.

إثيوبيا: على السودان سحب قواته لـ“اإلتفاق”

الصحة  ووزارة  اإلســرائــيــلــي  الجيش  أكــد 
الفلسطينية أمس الثالثاء، مقتل فلسطيني 
بــالــرصــاص بــعــدمــا حـــاول طــعــن جــنــود في 
الجيش  وأوضــح  المحتلة.  الغربية  الضفة 
في بيان أن أحد ضباطه قتل المهاجم بعد 
اإلسرائيلي  الــدفــاع  جيش  جنود  رصــد  “أن 
ــوا فــي مــوقــع عــســكــري مهاجما  ــذيــن كــان ال
بتأمين  قاما  اثنين من جنوده  حــاول طعن 
المفترق”. وأضاف البيان “أطلق قائد القوات 
المهاجم  باتجاه  النار  الموقع  في  كان  الذي 
العملية وقعت  وقام بتحييده”. موضحا أن 

جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. 

تنشـــغل األوســـاط اإلعالميـــة اإليرانيـــة ووســـائل 
التواصل االجتماعـــي هذه األيام بخبر إقالة مقدم 
برنامـــج “زاويـــة” السياســـي علـــى القنـــاة الرابعـــة، 
حبيـــب هللا رحيـــم بـــور أزغـــدي، بعـــد اتهـــام أحـــد 
ضيوفـــه لرئيـــس البالد، حســـن روحانـــي، بتعاطي 

المخدرات.
فقد ذكرت مصادر مطلعة نقال عن وكالة “تســـنيم” 
المقربـــة مـــن الحكومـــة، أن مديـــر هيئـــة اإلذاعـــة 
والتلفزيـــون الحكومية، علي عســـكري، قـــرر إقالة 
بـــرو أزغـــدي من عملـــه في القنـــاة الرابعة؛ بســـبب 
تصريحـــات ألحد ضيوفـــه أدلى بها خـــالل الحلقة 
األخيرة للبرنامج، تضمنت إهانات بعض مسؤولي 

السلطة التنفيذية، بحسب الوكالة.
الحكاية بدأت عندما صّرح رجل الدين أحمد جهان 

بزرغـــي، مدير معهد الثقافة والفكر اإلســـالمي في 
طهـــران، متهمـــا روحانـــي بتعاطي المخـــدرات في 

لقاء مباشر بث على القناة الرابعة قبل عدة أيام.
واعتبـــر بزرغـــي أن روحانـــي غيـــر مهتم بمشـــاكل 

البـــالد، قائـــال: “ربمـــا يجلس المســـؤول فـــي منزله 
بجانـــب الموقد متجاهال ما يحصـــل في بالده وال 

یتواصل مع الوزراء”.
يذكر أن مصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم 

في إيران للداللة على متعاطي المخدرات.
وبعـــد البلبلـــة التـــي أثارتهـــا الحلقـــة، اعتـــذر علـــي 
عســـكري، مدير هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني، 
لرئيـــس البالد حســـن روحانـــي، عقـــب تصريحات 
رجـــل الديـــن، إال أن الرئيس هـــدد برفع قضية ضد 

التلفزيون.
وطالب مكتب روحاني هيئـــة اإلذاعة والتلفزيون 
بتقديـــم توضيـــح، متهمـــا المؤسســـة بإهانة رئيس 
البالد، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل 

المرشد األعلى للثورة اإليرانية، علي خامنئي.

هل يتعاطى الرئيس؟ بلبلة روحاني والمخدرات تطيح بإعالمي
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اإلعالمي اإليراني المقال برو أزغدي

جنود االحتالل يقتلون 
فلسطينيا بزعم محاولة طعنهم

القدس المحتلة ـ أ ف ب

منشأة نووية في إيران



 ”Precious Lace“ مجموعـــة  تضـــم 
مجوهرات معقـــدة التصاميـــم ومرّصعة 
بأكملها باأللماس. وتصّنف المجموعة في 
وقتنـــا الحاضر ضمن فئة الكالســـيكيات 
المعاصـــرة في عالم المجوهرات. ويمكن 
تمييزهـــا فـــور رؤيتهـــا باعتبارهـــا تحمل 
لـــدار  المميـــز  الفنـــي  األســـلوب  بصمـــة 
شـــوبارد، حيث تتميز المجوهرات ضمن 
هـــذا الخـــط بوزنهـــا الخفيـــف وأنوثتهـــا 
الفريـــدة  شـــوبارد  xوببصمـــة  الفاتنـــة، 
التـــي تؤلـــف بيـــن التصاميـــم البســـيطة 
والمهارات الحرفية البارعة. اســـتوحيت 
المجموعة من شـــرائط الدانتيل البيضاء 
والفراغـــات،  بالضـــوء  تتالعـــب  التـــي 
ونســـجت بالذهب واأللماس على شـــكل 
مشـــغوالت انســـيابية ومخّرمـــة ومفعمة 
بالتفاصيـــل الدقيقـــة، فتجلـــت النتيجـــة 
فـــي مزيج رائـــع جمع بين القـــوة والرّقة، 
وبيـــن جمال الجوهـــر وجاذبيـــة المظهر، 

وبين التألـــق الدائم لأللمـــاس والتصميم 
الفائـــق الخّفة لقطعة مجوهرات شـــبيهة 
بشريط دانتيل تنســـاب بمنتهى النعومة 
علـــى الجســـم، حيـــث يحـــار المـــرء فـــي 
تصنيفهـــا كمجوهـــرات فاخـــرة أو أزيـــاء 
راقيـــة. تتحرك هـــذه المجوهرات بتناغم 
مع حركة الجســـد، فتضفي على البشـــرة 
لمســـة حريريـــة وســـاحرة تعكـــس تماما 
الـــذي  األزيـــاء”  مصممـــي  “اتحـــاد  قيـــم 
تشارك ضمنه شوبارد كصانع مجوهرات. 

أعـــادت شـــوبارد فـــي هـــذه المجوهـــرات 
الدانتيـــل  شـــرائط  تأثيـــرات  تجســـيد 
البارعة المصنوعة يدويا وذلك من خالل 
الدمـــج بيـــن أحجـــار األلمـــاس الدائريـــة 
والكمثرية الشـــكل، الســـيما واالســـتفادة 
مـــن أشـــكالها وظاللهـــا ضمن المســـاحات 
المخّرمة فـــي كل تصميم؛ إلضفاء إيقاع 
متأللـــئ وانســـيابية متالعبـــة وأســـلوب 
معاصر على الطابع األساسي الكالسيكي 

لموضوع المجموعة.

أقامـــت جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة حفل 
افتتـــاح افتراضـــي لسلســـلة ورش العمل 
أعضـــاء  تطويـــر  وحـــدة  تقيمهـــا  التـــي 
هيئـــة التدريـــس بالجامعـــة بالتعـــاون مع 
جامعـــة لنـــدن ســـاوث بانـــك البريطانيـــة، 
والتـــي ســـيقدمها مجموعة مـــن الخبراء 
والمختصيـــن مـــن جامعـــة لنـــدن ســـاوث 
بانـــك ألســـاتذة الجامعة بما يتناســـب مع 
الجهود التي تبذلهـــا لتطوير أداء أعضاء 
فـــي  يســـهم  بشـــكل  األكاديميـــة  الهيئـــة 
تلبية متطلبـــات التعلم والتقييم والطرق 
الحديثة للتعليـــم عبر اإلنترنت في عصر 
وما بعد كورونا كوفيد 19. وأقيم الحفل 
بحضـــور رئيـــس مجلس األمناء األســـتاذ 
الدكتـــور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة 
األســـتاذ الدكتور غســـان عواد، واألســـتاذ 
الدكتـــور بـــول إيفي نائب رئيـــس جامعة 
لندن ساوث بانك لالبتكار ونواب الرئيس 
وعمداء الكليات والخبـــراء والمختصين 

من جامعة لندن ساوث بانك، وعدد كبير 
من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية 
فـــي الجامعـــة.  مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس 
الجامعة األســـتاذ الدكتور غسان عواد أن 
إدارة الجامعة تحـــرص دائًما على تقديم 
للطـــالب  العلمـــي  المجـــال  فـــي  األفضـــل 
والهيئـــة األكاديميـــة مـــن خـــالل مواصلة 
العمـــل لتعزيز مســـيرة التقـــدم واالزدهار 
التي حققتها الجامعة، مشيًرا إلى أن هذه 
الدورات تعتبر استكماالً لخطط الجامعة 

في تطوير العملية التعليمية.
وصرح رئيس الجامعة أن سلســـلة ورش 
الخبـــرات  مشـــاركة  إلـــى  تهـــدف  العمـــل 
الجيـــدة بين أســـاتذة الجامعـــة والخبراء 
والمختصيـــن مـــن جامعـــة لنـــدن ســـاوث 
بانك البريطانية، للتعرف على احتياجات 
تطويـــر الهيئة األكاديمية، بما يســـهم في 
تعزيز جودة العملية الدراســـية وينعكس 
وجـــودة  الطلبـــة  علـــى  إيجابـــي  بشـــكل 

المخرجات التعليمية.

المجموعـــة تصنـــف ضمـــن فئـــة الكالســـيكيات المعاصـــرة ــنـــدن ســـــاوث بــانــك بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة لـ
“Precious Lace” تضم مجوهرات مرصعة باأللماس “التطبيقية” تعزز خبرة كادرها األكاديمي

“زين” تطلق منافسات “ببجي موبايل”
بـــدء  عـــن  زيـــن،  مجموعـــة  أعلنـــت 
منافسات أحدث مسابقاتها الحماسية 
 ”Champions Squad فرقة األبطال“
التنافـــس  ســـاحات  ســـتكون  حيـــث 
الشـــغوفين  أمـــام  الرقميـــة مفتوحـــة 
المعتمـــدة  موبايـــل”  “ببجـــي  بلعبـــة 

.Tencent ا من جانب شركة رسميًّ
إطـــالق  أن  المجموعـــة  وكشـــفت 
منافســـات “ببجي موبايـــل” المعتمدة 
األخيـــر  اإلطـــالق  بعـــد  جـــاء  ا  رســـميًّ
لأللعـــاب الرياضيـــة اإللكترونيـــة على 
منصتهـــا األكبـــر فـــي المنطقـــة، الـــذي 
 ”EA Sports FIFA 21 شـــهد مســـابقة
المســـابقات  أولـــى   ،2020 ديســـمبر 

لسلسلة فعاليات هذا العام.
 وإذ ُتعـــد لعبة “ببجي موبايل” واحدة 
من أكثر األلعاب شعبية على مستوى 
ا كإحدى  العالـــم، فإنها معتمدة رســـميًّ

حتـــى  والصمـــود  الحـــروب  ألعـــاب 
نهاية المعركة، حيـــث تجذب ماليين 

الالعبين من جميع الفئات العمرية.
 وبينت “زين” أنها أطلقت حملة رقمية 
عبـــر شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، 
مـــن  موبايـــل”  “ببجـــي  فـــرق  لدعـــوة 
جميع أنحاء منطقة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيا للتســـجيل عبر موقع 
zainesports.com والتأهـــل لمرحلة 
المجموعـــات، مشـــيرة إلـــى أنـــه مـــن 
المقـــرر أن تقـــام مباريـــات التصفيات 
يومي 26 و27 يناير الجاري، لتحديد 
الفـــرق الــــ 24 التي ســـتتأهل لتواصل 
المشـــوار وتتبـــارى ضـــد الفـــرق الــــ 8 
المدعوة للمشـــاركة في جولتي نصف 
النهائـــي والنهائي، إذ ســـيتم بث هذه 
Zain es�  األدوار مباشـــرة عبـــر قنـــاة

ports علـــى موقع يوتيوب يومي 29 

و30 ينايـــر، ثـــم 5 و 6 فبرايـــر المقبل 
)السابعة مساء بتوقيت السعودية(.

لالتصـــال  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال   
زيـــن  فـــي  المســـتثمرين  وعالقـــات 
البحريـــن، الشـــيخ عبـــد هللا بـــن خالد 
آل خليفـــة “هذه الشـــراكة مـــع )ببجي 
موبايـــل( هي خطوة اســـتثنائية تليق 
إنهـــا  حيـــث   ،Zain esports بمنصـــة 
واحـــدة مـــن أســـرع فعاليـــات األلعاب 
ا، وأكثرها شـــعبية على مســـتوى  نمـــوًّ

العالم”.
 وأضـــاف “نحرص من خـــالل منصتنا 
أن نوّفـــر رغبـــات وتطلعـــات مجتمـــع 
األســـواق  فـــي  اإللكترونيـــة  األلعـــاب 
اإلقليميـــة، وكلنا حماســـة إزاء العديد 
مـــن بطـــوالت الرياضـــات اإللكترونية 
نخطـــط  التـــي  المقبلـــة،  المجتمعيـــة 

إلقامتها ورعايتها على مدار العام”.
وتابـــع الشـــيخ عبـــد هللا بـــن خالـــد آل 
خليفـــة “تأتـــي هـــذه المســـابقات فـــي 
نحـــو  المتســـارعة  التوجهـــات  إطـــار 
ســـتتيح  حيـــث  الرقميـــة،  المنصـــات 
مطـــوري  إبداعـــات  أمـــام  الفرصـــة 
محتـــوى الرياضـــات اإللكترونية، كما 
أنهـــا ســـتتيح أيًضـــا لالعبيـــن الهـــواة 
الفرصـــة  اإلقليمييـــن  والمحترفيـــن 
للفـــوز بجوائز متنوعة في بيئة عادلة 

وتنافسية”.

واحدة من أكثر 
األلعاب شعبية 

على مستوى 
العالم
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أعلنـــت شـــركة بهبهاني وإخوانه عن انضمام طرازيـــن جديدين إلى مجموعة 
طرازات ســـكودا المتوفرة في المملكة، ســـكودا كميك وســـكودا ســـكاال. ومع 
وصـــول هـــذه الطـــرازات، تقـــّدم ســـكودا البحريـــن اآلن مجموعة واســـعة من 

موديالت سكودا لمعجبيها والتي تلبي احتياجات كل عميل.
تختتم سكودا كميك عائلة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالعالمة التجارية 
علـــى مســـتوى الدخول، حيـــث تمزج بين المزايـــا النموذجية لســـيارات الدفع 
الرباعـــي مثـــل زيـــادة الخلـــوص األرضي ووضـــع المقعـــد المرتفع مع رشـــاقة 
الســـيارة المدمجة وتصميم ســـكودا المميز والمثير. ومن خالل أحدث أنظمة 
المســـاعدة والمعلومـــات والترفيـــه، ومســـاحة داخليـــة كبيـــرة والعديـــد مـــن 
ميـــزات Simply Clever، تلبـــي كميـــك الجديـــدة احتياجات كال مـــن العمالء 
ذوي االحتياجـــات العائليـــة والعمـــالء ذوي نمط حياة معين، وذلك بأســـلوب 
ســـكودا المميـــز. تواصل كميك الجديـــدة لغة تصميم ســـيارات الدفع الرباعي 
الناجحـــة لســـيارة كوديـــاك، فـــي حين تخلـــق المصابيـــح األمامية المنقســـمة، 
التـــي تتميز بأضواء نهارية فوق المصابيح األمامية الرئيســـية، مزايا بصرية 
جديـــدة ومميزة. ويبلغ طول ســـكودا كميـــك 4,241 ملم، وهـــي أصغر حجًما 
من شـــقيقتها األكبر في مجموعة ســـيارات ســـكودا ذات الدفـــع الرباعي. إلى 
جانب موضع المقعد المرتفع، فهذا يعني أنها مجهزة تماًما للطرقات الحديثة 
والمزدحمة. في طراز ســـكودا النموذجي، تضع كميك أيًضا معايير في قطاع 

سيارات الدفع الرباعي من حيث المساحة الداخلية.

وصول سكودا “كميك” و“سكاال” للبحرين

لحمايــة البنية التحتيــة الرقميــة وتقديم خدمــات موثوقة

“بي نت” تطلق مركز عمليات األمن السيبراني

أعلنت شركة “بي نت”، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في البحرين، والتي تم إطالقها في أكتوبر 2019، عن افتتاحها مركز 
عمليات األمن السيبراني؛ بهدف حماية البنية التحتية الرقمية لشركة “بي نت” من أي هجمات إلكترونية، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لعمالء “بي نت” مزودي 

خدمات االتصاالت المرخص لهم في المملكة.

األمـــن  عمليـــات  مركـــز  وســـيعمل   
الســـيبراني على مـــدار الســـاعة طوال 
أيام األسبوع )24 ساعة/ 7 أيام(؛ وذلك 
لضمـــان تالفي المخاطر والكشـــف عن 
التهديدات اإللكترونية التي تستهدف 
الرقميـــة  التحتيـــة  والبنيـــة  األنظمـــة 
لهـــا  والتصـــدي  االســـتجابة  وســـرعة 
بشـــكل فوري ضمن جهودها المستمرة 
نحو تحقيق التميز واالرتقاء بخدمات 

االتصال المقدمة.
وكمـــا هـــو معلوم، فإن شـــركة “بي نت” 
تعمـــل علـــى تطويـــر وتعزيـــز الشـــبكة 
وإنشـــاء  العريـــض  للنطـــاق  الوطنيـــة 
بنيـــة تحتية قويـــة وآمنـــة لالتصاالت 
الرقمية، بما يتماشى والخطة الوطنية 
حمايـــة  فـــإن  لالتصـــاالت.  الخامســـة 
هـــذه البنيـــة التحتيـــة مـــن أي مخاطر 
آمـــن  أســـاس  وإنشـــاء  اضطـــراب  أو 

لالتصاالت الرقمية في مملكة البحرين 
ُيعد من أحد أهم الركائز االستراتيجية 

الرئيسة لشركة “بي نت”.
وقـــام رئيـــس مجلـــس إدارة “بـــي نت” 
آل خليفـــة  بـــن خليفـــة  علـــي  الشـــيخ 
وأعضاء اإلدارة الكرام، بزيارة تفقدية 
لمقـــر شـــركة “بـــي نـــت” لالطـــالع على 
ســـير العمـــل، إذ اطلعـــوا علـــى المراكز 
التي أطلقتها الشركة أخيرا في مقرها 
الرئيـــس في منطقة الهملة، وهي مركز 
إدارة الخدمـــات لدعـــم مـــزودي خدمة 
االتصـــاالت فـــي المملكـــة، ومركـــز “بي 
نـــت” المتميز لعمليات الشـــبكة الذكية، 
لدعـــم مهمـــة “بـــي نـــت” المتمثلـــة فـــي 
تقديم خدمات شـــبكة آمنـــة وموثوقة 
ومســـتقرة لعمالئهـــا، ومركـــز عمليـــات 
األمـــن الســـيبراني، الـــذي يهـــدف إلـــى 
حماية البنية التحتية الرقمية لشـــركة 

“بـــي نت” مـــن أي هجمـــات إلكترونية، 
وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لعمالء 
“بـــي نت” مـــزودي خدمـــات االتصاالت 
المرخـــص لهم في المملكـــة. يأتي ذلك 
ضمـــن ســـعي “بـــي نـــت” المســـتمر في 
اتباع منهجيات التميز لتحقيق أقصى 
قـــدر من الكفاءة والفعالية، ما يســـاهم 
باإلســـراع فـــي حركـــة النمـــو الرقمـــي 

لقطاع االتصاالت في المملكة.
وبهـــذه المناســـبة، قال رئيـــس مجلس 
إدارة “بـــي نت” الشـــيخ علي بن خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة، إنه “يســـر شـــركة 
النطـــاق  لشـــبكة  الوطنيـــة  البحريـــن 
العريض “بي نت” أن تطلق مركز األمن 
الســـيبراني، الـــذي يتماشـــى مـــع رؤية 
المملكة لتطوير ودعم األمن السيبراني 
الوطنـــي، إذ تولـــي البحريـــن اهتماًمـــا 
كبيـــًرا باألمن الســـيبراني كأحد الركائز 

الرئيسية في المنظومة التقنية، ونحن 
في “بي نت” نطمح للمساهمة في دعم 
الجهود البـــارزة التي تقوم بها حكومة 
مملكة البحرين الرشيدة لرفع مستوى 
االستعداد والجاهزية في مجال األمن 

السيبرياني”.
وأضـــاف الرئيس التنفيذي لشـــركة بي 
نت محمد بوبشـــيت “تحســـين تجربة 
العمـــالء علـــى رأس قائمـــة أولوياتنـــا 
فـــي “بـــي نـــت”، وتزويدهـــم بخدمـــات 
قائمة على ألياف آمنة وموثوقة وذلك 
مـــن خـــالل حمايـــة األنظمـــة والبنيـــة 
التحتية الرقمية وأمن المعلومات، عبر 
اســـتخدام أحدث التقنيات الرائدة في 
صناعة االتصـــاالت للدفاع عن الفضاء 
أمـــن  جـــودة  وضمـــان  اإللكترونـــي، 

المعلومات لجميع مزودي الخدمة”.
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مسارات “اإلسكان”
قـــال وزير اإلســـكان باســـم الحمر 
مواطـــن  آالف   6 مـــن  أكثـــر  “إن 
استفادوا من برنامج مزايا للسكن 
االجتماعـــي منذ إطالقـــه، كما أن 
الـــوزارة تعمـــل وفـــق 5 مســـارات 
الوحـــدات  بنـــاء  الشـــقق،  هـــي: 
الســـكنية، برنامج مزايا، القســـائم 
السكنية والتمويالت اإلسكانية”.

حضور مميز والفت للنائب عمار قمبر بجلسة مجلس النواب

ـــن ـــم للبحرينيي ـــوائي وتطعي ـــص عش ـــع فح ـــص مواق تخصي
تمديد إجازة الربيع للمعلمين ألسبوعين

تصّدرت مقترحات ومداخالت النائب عمار 
قمبر مشـــهد جلســـة النواب أمس، وسجلت 
حضـــوًرا ممّيًزا، عضده دعم نيابي الفت لما 
طرحه من مقترحات وقّدمه من مداخالت.

 يأتـــي ذلـــك حيـــث وافـــق المجلـــس علـــى 
مقترح برغبة بصفة استعجال رفعه النائب 
عمـــار قمبـــر بشـــأن تمديد إجـــازة الربيع من 
5 أيام إلى أســـبوعين كما جـــرت العادة في 

السنوات السابقة.
 وأشـــار قمبـــر إلـــى أن الهيئـــة اإلداريـــة في 

المـــدارس الحكومية تعمل بنســـبة 100 % 
منـــذ بدايـــة الجائحـــة وحتـــى اليـــوم، وهم 
ويتحّملـــون  اســـتثنائية،  جهـــوًدا  يبذلـــون 
إنصافهـــم  تســـتدعي  كبيـــرة،  مســـؤولية 

ومنحهم الفترة الكافية للراحة.
يأتي ذلك، حيث مّرر المجلس مقترًحا آخر 
للنائـــب عمـــار قمبـــر بمعية 4 نـــواب يقضي 
بتخصيـــص مـــكان للبحرينيين في الفحص 
العشـــوائي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
والتطعيـــم، نظـــًرا لالزدحـــام الشـــديد علـــى 

الفحص العشوائي من قبل األجانب.
 وأشعل قمبر الجلسة بتعليقه على رّد وزير 
التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن إلغاء 
وظائـــف بمعهد البحريـــن للتدريـــب، والتي 
انتقـــد فيهـــا مـــا يعانيـــه المعهـــد اليـــوم من 
إهمال بعد أن كان يرفد ســـوق العمل بأمهر 
الحرفييـــن، وذلك نتيجة لتدويـــر المعلمين 
فيـــه بطريقة عشـــوائية، حتى بـــات المعهد 
يتخّلـــف ويتراجـــع فـــي مخرجاتـــه وأدائـــه 

العام.

قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح “إن الوزارة وظفت في العامين الماضيين 400 ممرض وممرضة، 
وإن االســـتعانة باألجانب من دولة آســـيوية في التوظيف يتطلب منا تقديم الشكر؛ نظًرا لما تعانيه 
المملكـــة مـــن نقص في التخصصات الدقيقة، إذ إن الخريجين بالبحرين كافة هم تخصص تمريض 

عام، وفي العناية المرخصة والطوارئ ال تتوافر إال أعداد قليلة”.

^ قـــال النائـــب بـــدر الدوســـري “إن مراعـــاة احتياجـــات مختلـــف الفئـــات العمريـــة المجتمعية 
وتحقيـــق مبـــدأ تكافـــؤ الفرص والتوازن بين الجنســـين، يعد ســـابقة حميدة من نوعهـــا في قوانين 
الموازنات العامة، ويعطي للميزانية بعًدا اجتماعًيا استرشادًيا، ينسجم مع المبادئ والقيم األصيلة 
المترســـخة في عقيدة ووجدان أهل البحرين والتي أقرها الدســـتور، وســـيبث في أرقام الميزانية 

الروح والحياة”.

^قالـــت النائـــب فاطمة القطري “إن مملكة البحرين أثبتت أنها دولة اإلنســـان، الذي توجه إليه 
البرامـــج، وتصاغ السياســـات بما يرعى حقوقه ويلبي تطلعاته نحـــو التقدم واالزدهار، وأن مراعاة 
مختلـــف فئـــات المجتمع عنـــد بناء الموازنات ينســـجم مع التوجيهـــات الملكية بإدمـــاج احتياجات 
المـــرأة فـــي برنامج عمـــل الحكومة، والتعميمات الســـنوية التـــي تصدرها وزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني بشأن اعتماد موازنات مستجيبة الحتياجات المرأة”.

قـــال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي “إن اســـتالم الـــوزارة إدارة معهد البحرين للتدريب ناتج 
عن ما كشفته التقارير من وجود فساد إداري ومالي، إذ قامت فرق بالوزارة بالتدقيق في سجالت 
المعهد، وحين تبينت أن هذه المخالفات جسيمة، تم تحويل عدد من المسؤولين بالمعهد لمجالس 

تأديبية وللنيابة العامة، وتم فصل قياديين في المعهد”.

فساد بالمعهد

“أنسنة” الميزانيةسابقة حميدة

التخصصات الدقيقة

^ أكـــد النائب باســـم المالكي “إن مقترح تدريـــب الخريجين في القطاع 
الحكومي سيســـاهم في تأهيل الباحثين عن العمل والحصول على شهادات 
الخبرة الكافية للمنافسة في سوق العمل، كما سيساهم في تخفيف الميزانية 
المخصصة للتدريب، وصندوق التعطل، وسيساهم في دعم سياسة اإلحالل 

الوظيفي”.

^قالـــت النائب سوســـن كمـــال “إن المبالغ التي ترصدهـــا الدولة لألدوية 
لعالج األمراض النفســـية، تعطينـــا انطباًعا واقعًيا عن قضية موجودة تواجه 
الصحة النفســـية، وعليه ندعو لمبادرة شـــاملة وخطة وطنية تتولى موضوع 
الصحة النفسية، وإلزام المقبلين على الزواج بمناهج تدريبية إلعداد الشباب 
فـــي تحمـــل المســـؤوليات، والحـــد مـــن االضطرابـــات والمشـــكالت الزوجيـــة 

المختلفة التي سيكون مكانها عيادات الطب النفسي”.

^ أعلـــن النائـــب حمـــد الكوهجي تأييـــده تدريب العاطليـــن في الجهات 
الحكوميـــة، مستفســـًرا حـــول مـــا بعـــد التدريـــب، ومـــدى اســـتعداد الجهـــات 
الحكوميـــة لضـــم المتدربين إلـــى هياكلها. ولفـــت إلى أن التدريـــب هو عالج 
وقتي لمشكلة البطالة في حال لم يتم توظيف المتدربين، وعليه البد من أن 

تضع الحكومة على عاتقها توفير ميزانيات لهذا المشروع.

^ طالـــب النائـــب خالد بوعنـــق باعتبـــار التدريب فـــي الحكومة 
للباحثيـــن عن عمل ضمن ســـنوات الخبرة للمتدربين وليس بســـنوات 

تدريبية.

سنوات خبرةعالج وقتيالمشكالت الزوجيةسياسة اإلحالل

^رأى النائـــب عيســـى الدوســـري أن مقتـــرح تدريب الباحثيـــن عن عمل 
فـــي القطـــاع الحكومـــي سيســـاهم فـــي صقـــل مهـــارات الباحثين عـــن العمل 
قبـــل شـــغلهم الوظيفة. ولفت إلى أن المقترح سيســـاهم في تحســـين جودة 

مخرجات العمل وخلق جيل شبابي على قدر عال من تحمل المسؤولية.

صقل المهارات

^ أفاد النائب غازي آل رحمة أن الجهات الحكومية غائبة عن التدريب، 
وكأنهـــا غيـــر معنية بتأهيل العاطلين وصقل خبراتهـــم. وأعلن تأييده ودعمه 
لمقتـــرح إلـــزام الـــوزارات والجهات الحكوميـــة بتدريب العاطليـــن عن العمل، 
ووضـــع برنامج ســـنوي لتدريبهم في مجال تخصصاتهم، ومنحهم شـــهادات 

خبرة تساعد على دعم التوطين.

جهات غائبة

^عبـــر النائب أحمد الدمســـتاني عن اســـتغرابه من قيـــام بعض الجهات 
الحكوميـــة بتدريب خريجين من الثانوية العامة وتوظيفهم، في حين يبقى 
الكثيـــر مـــن خريجـــي الجامعـــات عاطليـــن دون تدريب أو توظيـــف في هذه 
الجهات. ودعا إلى أن تخصص الحكومة جزًءا من موازنات الوزارات لصالح 

تدريب الخريجين من المواطنين.

موازنات التدريب

^ أكـــد النائـــب محمـــود البحرانـــي أن الحكومـــة يفتـــرض بها 
أن تكـــون قـــدوة للقطـــاع الخـــاص وتفتـــح أمـــام العاطليـــن أبوابها 

لتدريبهم.

الحكومة القدوة

^قالـــت النائـــب زينـــب عبداألميـــر “إن التوظيـــف فـــي الصحـــة هـــو 
اختصـــاص ديـــوان الخدمـــة المدنية وليس الـــوزارة، ووفقـــا للقانون فإن 
الوظائف العامـــة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، وال تناط الوظائف 
باألجانـــب إال فـــي الحـــاالت الخاصـــة التـــي بينهـــا القانـــون والتـــي منهـــا 
عـــدم توافر بحريني لشـــغل الوظيفـــة، مع ضرورة اإلعـــالن عن الوظائف 

بالصحف المحلية، في حين انه يتم نشرها بالصحف األجنبية”.

خدمة وطنية

^ قـــال النائب محمد السيســـي “إن مقترح تدريب الباحثين عن 
عمـــل فـــي القطـــاع الحكومي يمثل إضافـــة نوعية، ويحقـــق تطلعات 
الحكومـــة في توفيـــر موظفين مؤهليـــن من المواطنين، وسيكســـب 

المتدرب خبرة ميدانية عملية في القطاع الحكومي”.

خبرة ميدانية

^ قـــال النائـــب إبراهيـــم النفيعـــي “إنه مـــن غير المعقـــول، ومن 
الخطـــأ الكبيـــر أن يطالب النواب بالبحرنة فـــي القطاع الحكومي في 

حين يقوم المجلس بتوظيف مستشار قانوني أجنبي”.

المستشار األجنبي

^ ذهـــب النائـــب عبدهللا الـــذوادي إلى أن التوظيـــف دائًما ما يؤخذ 
على أنه من األولويات، إذ ال تكاد تخلو أسرة من عاطل عن العمل.

وقال إنه “آن األوان للتفكير خارج الصندوق، وتغيير األساليب االعتيادية 
التقليدية في التدريب والتوظيف، ومواكبة المتغيرات الحالية”.

خارج الصندوق

سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام
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القيلولة.. تقوي الذاكرة وتعزز االستقرار العاطفي
كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 
2000 شــخص، أن أخذ قيلولة منتظمة 
الطــرق  إحــدى  تكــون  قــد  الظهــر  بعــد 
للبقاء ســريع البديهــة والمحافظة على 

القدرات العقلية.
 ووجدت الدراســة أن “اختبار الخرف”، 
أن  أظهــر  المشــاركون  أجــراه  الــذي 
القيلولــة في فترة ما بعد الظهر مرتبط 
بشــكل وثيــق بوعــي أفضــل والطالقــة 

اللفظية والذاكرة.
التــي نشــرت فــي   وشــملت الدراســة، 
مجلــة “علــم النفس العــام”، أنمــاط نوم 
أعمارهــم  تبلــغ  ســليًما  شــخًصا   2214
60 عاًمــا وأكثــر، فــي العديد مــن المدن 

الصينية الكبيرة.
قيلولــة   1534 أخــذ  الدراســة،  وفــي   
الظهــر،  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  منتظمــة 
تتــراوح بيــن 5 دقائق وســاعتين، بينما 
آخريــن،  شــخًصا   680 ذلــك  يفعــل  لــم 
هــم باقي أفــراد العينــة، وفًقا لمــا ذكره 

موقــع ســكاي نيــوز. وقالــت الدراســة: 
“باإلضافــة إلــى الحــد من النعــاس، فإن 
قيلولــة منتصــف النهار تقــدم مجموعة 
متنوعة من الفوائد مثل تقوية الذاكرة، 
واالســتعداد للتعلــم الالحق، وتحســين 
العاطفــي”،  االســتقرار  وتعزيــز  األداء، 

مشــيرة إلى أنــه “لم تتــم مالحظة هذه 
التأثيرات في جميع الحاالت”.

ومع ذلك، قال الباحثون إن الدراســة ال 
يمكــن أن تســتنتج مــا إذا كانت قيلولة 
الخــرف  تمنــع  أن  يمكــن  الظهــر  بعــد 

والتدهور المعرفي لدى كبار السن.

“ســان  حيوانــات  حديقــة  أعلنــت 
مــن  عــددا  أن  األميركيــة،  دييغــو” 
الغوريــالت يتعافــى اآلن مــن مــرض 

“كوفيد - 19”.
وأفاد األطباء البيطريون في حديقة 
الحيوانات، أن المجموعة المكونة من 
8 غوريــالت تــأكل وتشــرب وتتفاعل 
مــع بعضهــا البعــض بشــكل طبيعــي، 
وهــي في طريقهــا إلى الشــفاء التام، 
بفضل عمــل المتخصصين في رعاية 
الحياة البرية واألطباء، الذين قدموا 
الرعايــة للمصابين، بحســب مــا نقلته 

صحيفة “إن بي سي” المحلية.
أســبوعين،  قبــل  الحديقــة  وأعلنــت 
يوم 11 يناير، عن إصابة 3 غوريالت 
بفيــروس كورونــا، ومنذ ذلــك الوقت 
تعــاون أطباء الحديقــة مع 12 خبيرا 
العامــة  فــي مجــال الطــب والصحــة 

والحيوانية لعالج القردة.

حديقة تعلن 
تعافي غوريالت 

من كورونا
فــي اكتشــاف نادر جدا، يوصف بأنه يحدث بنســبة “واحد مــن مليون”.. أعلن علماء 
فــي نيوزيلنــدا عن اكتشــاف “شــبيه األرض” باتجــاه مركز مجــرة درب التبانة. وقال 
علمــاء الفلــك فــي جامعة كانتربــري النيوزيلندية: إنهم اكتشــفوا كوكبــا جديدا نادرا 
“بشــكل ال يصــدق”، وهــو واحد مــن حفنة فقط تم اكتشــافها بحجم ومــدار يضاهي 
كوكب األرض في مجموعتنا الشمســية. وغالبا ما تســمى مثل هذه الكواكب باســم 
“األرض الفائقــة” أو “الخارقــة”، والكوكــب المكتشــف يعــد واحــدا مــن عــدد قليل من 
الكواكب الخارجية، أي تلك الموجودة خارج نظامنا الشمسي، بحجم ومدار مشابه 
لكوكبنــا. وأوضــح علماء الفلك أن الكوكب ســتكون له كتلة تقدر بمكان ما بين كتلة 

كوكب الزهرة وكتلة كوكب األرض.

أظهرت دراســة نشــرت نتائجهــا المجلة 
البريطانيــة لطب العيــون أمس الثالثاء 
فقــدان  خطــر  يزيــد  الهــواء  تلــوث  أن 

البصر بصورة دائمة.
وُيعــّد التنكــس البقعــي المرتبــط بالســّن 
بيــن  البصــر  لفقــدان  الرئيــس  الســبب 
األشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 
عامــا في الدول الغنية، حيث ُيتوقع أن 
يصيب نحو 300 مليون شخص بحلول 

العام 2040. 
لذلــك  المعروفــة  الخطــر  عوامــل  ومــن 
الجينــي  والتركيــب  والتدخيــن  الســن 

لألشخاص.
الدراســة  فــي هــذه  الباحثــون  وخلــص 
إلــى وجــود رابــط بيــن التنكــس البقعي 
الــذي  الهــواء  وتلــوث  بالســن  المرتبــط 
مخاطــر  جملــة  عــن  مســؤوليته  ثبتــت 
صحية بينها أمراض في القلب والرئة. 

اكتشاف نادر جًدا.. كوكب خارق “شبيه األرض”

تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

امرأة تستمتع بإطاللة على المناظر الطبيعية 
المغطاة بالثلوج من جبل بلينبرغ بالقرب من 

سالزبورغ ، النمسا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األشــخاص  بعــض  يتعــرض 
ألمــراض نفســية يمكــن أن تقــود 
إلــى تبعــات خطيــرة عليــه وعلــى 
أســرته إذا لم يتــم تداركها مبكرا، 
الشــاب  حالــة  تجســده  مــا  وهــو 
المصــري “محمد” الــذي يعاني من 
والدتــه  بصــورة جعلــت  المــرض، 
تقيده بسالســل حديدية لحمايته 
خطيــر  تصــرف  أي  مــن  وأســرته 
أن  دون  عليــه  يقــدم  أن  يمكــن 

يدرك.
,ذكــرت ذلــك “بوابــة أخبــار اليوم” 
المصرية، مشــيرة إلى أن الجهات 
المســؤولة في محافــظ الدقهلية، 
مــع  الفــوري  التعامــل  ســارعت 
مستشــفى  وإيداعهــا  الحالــة 
قامــت  كمــا  النفســية،  األمــراض 
لجنــة إغاثــة اجتماعيــة وصحيــة 

باالنتقال لمسكن األسرة.

مــن جامعــة  دراســة جديــدة  أظهــرت 
بيــن  االكتئــاب  أن  الســويد  فــي  لونــد 
اآلبــاء الجــدد قــد يكــون أكثــر شــيوًعا 
مما كان يعتقد ســابًقا، مؤكدة أن هناك 
أيًضــا خطــًرا كبيــًرا يتمّثــل فــي عــدم 
الفحــص  أدوات  باســتخدام  اكتشــافه 
الحاليــة، وبالتالــي عدم حصــول اآلباء 

على المساعدة التي يحتاجونها.
 ووفًقا للدراسة فإن اكتشاف االكتئاب 
لدى اآلباء الجدد يعد أمًرا بالغ األهمية 
- ليــس فقــط لمصلحتهــم ولكــن أيًضــا 
ألن اآلباء المكتئبين غالًبا ما يصبحون 
أطفالهــم،  الحتياجــات  إدراًكا  أقــل 

خاصًة إذا كان الطفل يبكي كثيًرا.
وأوضحــت الدراســة أن األطفــال ذوي 
تلقــي  إلــى  المكتئبيــن يميلــون  اآلبــاء 
تحفيــز أقــل مما قــد يؤدي فــي النهاية 
إلــى نمو أبطأ، وفي بعــض الحاالت قد 
يــؤدي االكتئــاب إلــى إهمــال الطفل أو 

سلوكيات عنيفة بشكل غير الئق.

أم تقيد ابنها 
بالسالسل الحديدية 

لمدة عامين

إلى اآلباء الجدد.. 
احذروا االكتئاب

فاجــأ ملك تايلند، ماهــا فاجيرالونغكورن، 
عشــيقته بهديــة كبيــرة جدا بمناســبة عيد 
ميالدها، بعد أن سجنت سابقا بسبب “عدم 
احترامها” لزوجته الملكة. وأفادت مصادر 
إعالميــة بقيــام الملــك التايلنــدي بـــ “صنــع 
التاريــخ” من خــالل جعل عشــيقته الملكة 
الثانيــة فــي البالد، في حالــة تعتبر األولى 
من نوعها. وبحســب صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانية، توج الملك التايلندي عشيقته، 
أمــس  وونجفاجيراباكــدي،  بســينينات 

الثالثــاء، بمناســبة عيــد ميالدها الســادس 
معاطــف  الزوجــان  وارتــدى  والثالثيــن. 
زرقــاء متطابقــة أثنــاء إطالقهما لألســماك 
والطيــور فــي احتفال بوذي بمناســبة عيد 
ميالدها في رصيف واســوكري في مدينة 
بانكــوك. وكانــت ســينينات قــد عينــت في 
منصب القرينة الملكية لفاجيرالونغكورن، 
وهــي أول مــن حمــل هذا اللقــب منذ قرن، 
ليتــم ســجنها الحقــا بســبب إهانــة الملكة، 

بحسب صحيفة “بيلد”.

ملك تايلند يفاجئ عشيقته بهدية عيد ميالد غير متوقعة

كشفت النجمة البريطانية كيرا نايتلي أنها اشترطت في عقودها أال 
تتضمن أفالمها مشاهد عري منذ أصبحت أما لطفلين. ولفتت نايتلي إلى 

أنها تفضل التعاون مع مخرجة امرأة في األعمال التي تركز على التجارب 
النسائية، مثل األمومة وقبول الجسد.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أنه يمكن النظر إلى سينينات على أنها “أداة عالقات عامة” حيث يأتي تعيينها كثاني 
ملكة لتايلند في ظل “منعطف سياسي متوتر بالنسبة للملك الذي واجه احتجاجات على مدى شهور”.

أعلــن “تويتــر” عــن مبــادرة جديــدة إلشــراك المســتخدمين فــي اإلبــالغ عــن 
المعلومات المضللة على منصته، وذلك من خالل مشــروع يحمل اســم “بيرد 

ووتش”.
وســيتم تشــغيل “بيــرد ووتــش” )مراقبــة الطيــور( بشــكل منفصل عــن تويتر، 
إذ يســمح للمســتخدمين بالتعريــف عــن التغريــدات التــي يمكــن أن تكــون 
مضللــة أو مزيفــة، وفــق مــا قالــت المنصــة التــي تبــذل جهــوًدا الســتئصال 
المحتويــات المزيفة والمضرة. ويأتي المشــروع مع تعرض “تويتر” ووســائل 
التواصل االجتماعي األخرى النتقادات لفشلها في وقف التضليل والتالعب 
بالمعلومات خالل االنتخابات الرئاسية األميركية وانتشار وباء كوفيد - 19 
وقضايــا أخــرى. وقــال نائــب رئيس تويتر كيــث كولمان في مدونــة: إن هذه 
الخطوة تهدف “لتوســيع نطاق األصوات التي تشــكل جزًءا من مجابهة هذه 
المشــكلة”. وأضــاف “لهــذا الســبب نحــن نقــدم بيرد ووتــش، برنامــج رائد في 
الواليات المتحدة لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع 

المعلومات المضللة على تويتر”.
وأشــار كولمان إلى أن المشــروع يســمح لألشــخاص بتحديد التغريدات التي 

يعتقدون أنها تحتوي على معلومات مضللة وتدوين مالحظات حولها.

“مراقبة الطيور”.. مبادرة على “تويتر” ضد المحتويات الزائفة

وصــل كلبــا الرئيــس األميركي جو بايدن والســيدة 
األولــى جيــل إلى مقر إقامتهمــا في البيت األبيض، 

بعد أن غابت الحيوانات األليفة فترة 4 سنوات.
 ووفًقا لما أعلنته أجهزة السيدة األولى، فقد وصل 
الراعــي  مــن فصيلــة  “تشــامب” و”ميجــور”، وهمــا 
األلمانــي أو “جيرمان شــيبارد”، إلى البيت األبيض، 
ليدّشــنا بذلــك الدخــول األول للحيوانــات األليفــة 
ويواصــال تقليــًدا لم ينقطع لمدة تزيــد عن قرن، إال 

فــي عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب.  وفي صــور وّفرهــا البيت األبيــض، ظهر 
الكلبــان وهمــا يهــروالن في حدائــق البيت األبيض أو يســتريحان، فيما تظهر مســلة 
نصب واشــنطن في الخلفية، بحســب ما ذكرت فرانس برس. وكان الكلب “تشامب” 
انضــم إلــى عائلــة بايــدن في العــام 2008، عندما كان بايــدن نائبا للرئيــس األميركي 

باراك أوباما، ولحق به “ميجور” بعد 10 أعوام، وتحديًدا في العام 2018.
 ويعد “ميجور” أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت األبيض.

“تشامب” و“ميجور” وصال البيت األبيض

دراسة تشير إلى أن قيلولة بعد الظهر مفيدة للعقل
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شـكـــر عـلــى تعـــاٍز
يـتــقــــدم 

مـعـالـي �لفـريـق طبيـب �ل�شيـخ محـمـد بـن عبـد�هلل �آل خليفـة
رئيس المجلس األعلى للصحة

ومـعـالـي �ل�شـيـخ خـالـد بـن عـبـد�هلل �آل خلـيـفـة
نائب رئيس مجلس الوزراء

بـجــزيـــل الشـــكــر وعـظــــيــم االمتــنـــان

�إلـى مــقـام ح�شــرة �شـاحــب �لـجــاللــة

�لـمـلـك حــمـد بـن عـيــ�شـى �آل خـلـيـفـة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

و�شــاحــب �لـ�شـمـــو �لــمــلــكـــي

�لأمـيـر �شـلـمــان بـن حـمــد �آل خـلـيـفـة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل

وإلى أصحاب الســـمو والمعالي والســـعادة أفراد العائلة المالكة الكريمة، ومعالي رئيسة مجلس النواب، 

ومعالي رئيس مجلس الشـــورى، وأصحاب المعالي والســـعادة الوزراء والمستشـــارين، وأعضاء مجلســـي 

الشـــورى والنواب، ومنتســـبي قوة دفاع البحريـــن ووزارة الداخلية والحرس الوطنـــي وجهاز المخابرات 

الوطنـــي ووزارة الخارجيـــة، والمحافظيـــن، والـــوكالء والـــوكالء المســـاعدين والمدراء فـــي الوزارات 

والجهات الحكومية، وســـفراء الدول الشـــقيقة والصديقة وممثليهم، ورؤســـاء وأعضـــاء أمانة العاصمة 

والمجالس البلدية، ورؤســـاء مجالـــس إدارات البنوك والشـــركات ورجال األعمال والوجهاء والرؤســـاء 

التنفيذيين في البنوك وســـائر الشـــركات، والمواطنين الكرام والمقيمين، وجميـــع من هاتفنا أو أبرق 

إلينـــا أو عزانـــا عبر أجهـــزة اإلعالم ووســـائل التواصل االجتماعي مـــن داخل وخـــارج مملكة البحرين

فـــي وفــاة فقـيـدنـــا الـغـالــي المـغفــور لــه بـــإذن اهلل تـعـالــــى

مـعالـي �ل�شيـخ �إبر�هيـم بن عبـد�هلل بـن خالـد بـن علـي �آل خليفة
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته

فلهم منا جزيل الشكر والتقدير واالمتنان على تعازيهم لنا، وعلينا واجب الدعاء 
لهم بخيري الدنيا واآلخرة، متضرعين إلى المولى عز وجل أال يريهم مكروهًا في 

عزيز لديهم، وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية، إنه سميع مجيب


