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المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى العشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وجدد ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء في هـــذه الذكرى العزيـــزة، العهد 
بأن تتوالى مساعي تحقيق اإلنجازات الوطنية بإذن هللا بعزيمة وإخالص فريق 
البحريـــن؛ تنفيًذا لرؤى صاحب الجاللة الســـديدة الطموحة لرفعة المملكة الغالية 
بمـــا يعود بالخير والنماء على الجميع، ومواصلة العمل ترســـيًخا لنهج جاللته بما 
يثـــري المســـيرة الوطنية بمزيـــٍد من المنجزات والمكتســـبات علـــى دروب التقدم 
واالزدهار. وبعث صاحب الجاللة العاهل، برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جاللته فيها عن شـــكره لســـموه 

)02(على تهنئته بهذه المناسبة الوطنية.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن التهاني بذكرى الميثاق

مؤنس المردي
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^

“^” تهنئ 
بذكرى “الميثاق”

ــات  ــاد” أســـمـــى آيـ ــ ــب ــ تـــرفـــع صــحــيــفــة “ال
عاهل  مــقــام  إلــى  والــتــبــريــكــات  التهاني 
بن  الملك حمد  الــجــالــة  الــبــاد صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ــي  وولـ خليفة  آل  عيسى 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس 
وإلى  آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان 
شعب البحرين الكريم؛ بمناسبة الذكرى 
داعية  الوطني،  العمل  لميثاق  العشرين 
هللا أن يــعــيــد الــمــنــاســبــة عــلــى الــقــيــادة 
الرشيدة وشعب البحرين بالخير واليمن 

والبركات.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتبادالن التهاني

كلنا عزم لمواصلة تحقيق اإلنجازات الوطنية

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
برقية تهنئة من ولي العهد رئيس 
السمو  صــاحــب  الـــــوزراء  مجلس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
مقام  إلى  فيها  رفع سموه  خليفة، 
التهاني  أخــلــص  الــســامــي  جاللته 
والــتــبــريــكــات بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
ميثاق  على  للتصويت  العشرين 

العمل الوطني.
ــوه بـــالـــنـــجـــاحـــات  ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــاد سـ
ــتــي  والـــمـــكـــتـــســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة ال
تحققت، التي عكست رؤى جاللة 
الملك الحكيمة وعززت من مكانة 
المملكة على المستويات المختلفة 
التنموية  الـــوطـــن  مــســيــرة  ضــمــن 
الشاملة بقيادة جاللته التي نفخر 

من  خاللها  تحقق  لما  ونعتز  بها 
تقدم وازدهار.

ــعــهــد رئــيــس  ــــي ال وجــــدد ســمــو ول
الذكرى  هــذه  الـــوزراء في  مجلس 
العزيزة، العهد بأن تتوالى مساعي 
بإذن  الوطنية  اإلنــجــازات  تحقيق 
فــريــق  بـــعـــزيـــمـــة وإخــــــــالص  هللا 
ــرؤى صــاحــب  ــ الــبــحــريــن تــنــفــيــًذا ل
لرفعة  الطموحة  السديدة  الجاللة 
بالخير  يعود  بما  الغالية  المملكة 
ومواصلة  الجميع،  على  والــنــمــاء 
بما  جاللته  لنهج  ترسيًخا  العمل 
يــثــري الــمــســيــرة الــوطــنــيــة بــمــزيــٍد 
على  والمكتسبات  المنجزات  من 

دروب التقدم واالزدهار.
وبــعــث صــاحــب الــجــاللــة الــعــاهــل، 
صاحب  إلــى  جوابية  شكر  برقية 

رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
أعــــرب جاللته  الــــــوزراء،  مــجــلــس 
ــن شـــكـــره لـــســـمـــوه عــلــى  فــيــهــا عــ
الوطنية،  المناسبة  بــهــذه  تهنئته 
من  سموه  دور  جاللته  مستذكًرا 

ميثاق  تفعيل  لجنة  ترؤسه  خالل 
عليه  توافق  الــذي  الوطني  العمل 
نهًجا  ليظل  الــكــرام  البحرين  أهــل 
ومــرجــًعــا لــلــمــشــروع الــوطــنــي في 

التطوير واإلصالح.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

بذل قصارى الجهد للنهوض بالمرأة
ــه ــت ــع قـــريـــنـــة جــال ــ ــادل الـــتـــهـــانـــي م ــبـ ــتـ ــاد يـ ــ ــب ــ ــل ال ــاهـ عـ

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة 
من قرينة جاللة الملك رئيسة المجلس 
الملكي  السمو  صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى 
إبراهيم آل خليفة  األميرة سبيكة بنت 
لــمــقــام جاللته  تــوجــهــت ســمــوهــا فــيــهــا 
والتبريكات  التهاني  بخالص  السامي 
بمناسبة الذكرى العشرين لإلجماع العام 

على ميثاق العمل الوطني.
ــرة ســبــيــكــة بنت  ــيـ ــددت ســمــو األمـ ــ وجـ
بمواصلة  االلتزام  البرقية  في  إبراهيم 

تنفيذ رؤيـــة جــاللــة الــمــلــك فــي كــل ما 
وببذل  ــمــرأة  ال وتــقــدم  بنهوض  يتعلق 
خالص  وطني  وبــعــزم  الجهود  قــصــارى 
لإلسهام في تحقيق مزيد من المنجزات 

لرفعة بالدنا والحفاظ على نهضتها.
العمل  أقره ميثاق  بما  وأشادت سموها 
الــوطــنــي مــن مــبــادئ رفــعــت مــن شــأن 
أرضية  لها  ومــهــدت  البحرينية  الــمــرأة 
جــديــدة مــن اإلســـهـــام الــوطــنــي الــقــائــم 
على عــدالــة إتــاحــة الــفــرص والــشــراكــة 

المتكافئة التي هي جديرة بها.
وبــعــث صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك، برقية 

شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي 
الــمــلــك رئــيــســة المجلس  قــريــنــة جــاللــة 
عن  جاللته  فيها  أعــرب  للمرأة،  األعلى 
المهنئة  برقيتها  على  لسموها  شــكــره 
ــة الـــمـــجـــيـــدة، مــشــيــدا  ــاســب ــن ــم ــذه ال ــهـ بـ
الـــذي قــامــت به  الــبــنــاء  ــدور  ــال ب جاللته 
سموها،  بتوجيهات  البحرينية  الــمــرأة 
وحققت من اإلنجازات ما هو فخر لكل 
باهر  لمستقبل  واســتــعــدادا  المواطنين 
الماضي  إنــجــازات  يتخذ من  بــإذن هللا 
التي بها يرتقي شأن  والحاضر األسس 

الوطن.
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني المسؤولين
الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  تلقى 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  وولي 
ــكــي األمـــيـــر  ــمــل ــاحـــب الـــســـمـــو ال صـ
سلمان بن حمد آل خليفة، برقيات 
تهنئة من الوزراء وكبار المسؤولين 
بالمملكة؛ بمناسبة الذكرى العشرين 
إلقرار ميثاق العمل الوطني، رفعوا 
لجاللة  الــســامــي  الــمــقــام  إلـــى  فيها 
الــمــلــك وســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الوزراء خالص التهاني والتبريكات 
المولى  الوطنية، سائلين  بالمناسبة 
عـــز وجــــل أن يــحــفــظــهــمــا ويــديــم 
والــســعــادة  الصحة  مــوفــور  عليهما 
وطول العمر لمواصلة قيادة مسيرة 
من  مزيد  لتحقيق  الشاملة  التنمية 
القيادة  تحت  الوطنية  اإلنــجــازات 

الحكيمة لجاللة الملك. 
وتــلــقــى جــاللــة الــمــلــك وســمــو ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء بــرقــيــات 
المحكمة  رئيس  من:  كل  تهنئة من 
الدستورية الشيخ خليفة بن راشد 
مستشار  خــلــيــفــة،  آل  عــبــدهللا  بـــن 
الدبلوماسية  للشؤون  الملك  جاللة 
الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد 
للمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة،  آل 
الشيخ  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
ــراهــيــم بـــن حــمــد آل  ســلــمــان بـــن إب
ــيــس الــمــجــلــس األعــلــى  خــلــيــفــة، رئ
ــة الـــشـــيـــخ  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ لــــلــــشــــؤون اإلسـ
آل  بن راشد  عبدالرحمن بن محمد 
خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية 
محمد  بن  أحمد  الشيخ  واإلداريـــة 
والشؤون  العدل  وزيــر  خليفة،   آل 

ــة واألوقــــــــــاف الــشــيــخ  ــ ــي ــالمــ اإلســ
خــالــد بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة، نــائــب 
للقضاء  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس 
المستشار  التمييز  محكمة  رئيس 
عبدهللا البوعينين، وزير الخارجية 
هيئة  رئيس  الزياني،  عبداللطيف 
عبدالحسين  الــمــســتــدامــة  الــطــاقــة 
ميرزا، وزير المواصالت واالتصاالت 
كمال أحمد، رئيس جهاز المخابرات 
ــادل الــفــاضــل،  ــفــريــق عــ الــوطــنــي ال
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير 
زايد الزياني، مستشار جاللة الملك 
محمد  التشريعية  السلطة  لشؤون 
فائقة  الصحة  وزيرة  الستري،  علي 
ــالـــح، وزيـــــر شـــــؤون الــشــبــاب  الـــصـ
ــمـــؤيـــد، وزيـــر  والـــريـــاضـــة أيـــمـــن الـ
جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل 

حــمــيــدان، وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء 
والماء وائل المبارك، وزير األشغال 
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
خــلــف، مستشار  عــصــام  الــعــمــرانــي 
االقتصادية  للشؤون  الملك  جاللة 
وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ــرو،  ــ ــخــ ــ ــ ف ــن  ــســ حــ
األعلى  المجلس  عضو  الخارجية 
للمرأة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
لمجلس  العام  األمين  نائب  خليفة، 
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  ــاع  ــدفـ الـ
أحمد  بن  عبدهللا  الدولية  للشؤون 
لشؤون  ــــوزارة  ال وكيل  خليفة،  آل 
البلديات الشيخ محمد بن أحمد بن 
العام  المفتش  خليفة،  آل  سلطان 
محمد الرميحي - جهاز المخابرات 
الصحة وليد  الوطني، وكيل وزارة 

المانع.
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سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

المنامة - بنا

ــالد صــاحــب  ــ ــب ــ تــلــقــى عـــاهـــل ال
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
تــهــنــئــة من  بــرقــيــة  آل خــلــيــفــة، 
الفريق  الوطني  الحرس  رئيس 
محمد  الــشــيــخ  ســمــو  ــن  ركـ أول 
بن عيسى بن سلمان آل خليفة، 
ــع فــيــهــا بــاســمــه ونــيــابــة عن  رفــ
الوطني  الحرس  منتسبي  جميع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
السامي  الملك  جاللة  مقام  الــى 
بمناسبة الذكرى العشرين إلقرار 

ميثاق العمل الوطني. 
العمل  ميثاق  “إن  ســمــوه  وقـــال 
واضــًحــا  تجسيًدا  يعد  الــوطــنــي 
البحرين  مملكة  شــعــب  إلرادة 
ــتــه اإلصـــالحـــي،  لــمــشــروع جــالل
وبداية عهد زاهر للمملكة ونهضة 
تنموية شاملة في مسيرة البناء 
والــتــقــدم واالزدهــــار تحت رايــة 

جاللته حفظه هللا ورعاه”.
ــيـــس الـــحـــرس  وبـــــــارك ســـمـــو رئـ
ــمــلــك بــهــذه  ــة ال ــجــالل الــوطــنــي ل
العلي  الــمــولــى  ســائــال  المناسبة، 
جاللته  على  يعيدها  “أن  القدير 

يديم  وأن  والــعــافــيــة،  بالصحة 
جـــاللـــتـــه ذخــــــرا وعــــــزا لــمــمــلــكــة 
قائدا  الــوفــي،  وشعبها  البحرين 
حــكــيــمــا لــمــســيــرتــهــا الــتــنــمــويــة 
باإلنجازات  الزاخرة  والحضارية 
المشرفة بفضل الرؤية السديدة 

لجاللته حفظه هللا ورعاه”.
القائد  نــائــب  العهد  ولــي  وتلقى 
ــوزراء  الـ األعــلــى رئــيــس مجلس 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، برقية 
تهنئة من رئيس الحرس الوطني 

الشيخ  ســمــو  ركـــن  أول  الــفــريــق 
آل  سلمان  بن  عيسى  بن  محمد 
خليفة؛ بمناسبة الذكرى العشرين 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.
وأعـــــرب ســمــو رئـــيـــس الــحــرس 
الــوطــنــي فـــي بــرقــيــتــه، بــاســمــه 
الحرس  منتسبي  جميع  وباسم 
ــات  ــ ــى آيـ ــمــ ــن أســ ــ الــــوطــــنــــي، عـ
ــب الــتــبــريــكــات  ــيـ ــتــهــانــي وأطـ ال
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد 
مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى 
ــرار مــيــثــاق العمل  الــعــشــريــن إلقــ
بإجماع  الـــذي حــظــي  الــوطــنــي، 
ــاء الــمــمــلــكــة؛ لــيــكــون نــبــراًســا  ــن أب
لـــمـــســـيـــرة الـــتـــقـــدم واالزدهـــــــــار 
المولى  سائال  البحرين،  لمملكة 
ــعــيــد هــذه  ُي الـــقـــديـــر أن  ــي  ــعــل ال
بالصحة  ســمــوه  على  المناسبة 
البحرين  والعافية، وعلى مملكة 
وشــعــبــهــا الــمــخــلــص بــمــزيــد من 
تحت  والــنــمــاء  والــرفــعــة  التقدم 
لصاحب  الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل 

الجاللة الملك القائد األعلى.

محمد بن عيسى: تجسيد واضح إلرادة شعب
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الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  تلقى 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
برقية تهنئة من وزير الديوان الملكي 
آل خليفة؛  أحــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ 
ــرار  بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــعــشــريــن إلقـ
وزيــر  ورفـــع  الــوطــنــي.  العمل  ميثاق 
ــى مــقــام جاللة  ــوان الــمــلــكــي إلـ ــديـ الـ
المناسبة  بهذه  التهاني  صادق  الملك 
العمل  مــيــثــاق  أن  مــؤكــدا  الــوطــنــيــة، 
جاللته  لرؤية  تكريسا  كــان  الوطني 
مملكة  مستقبل  وبــنــاء  اإلصــالحــيــة، 
الــبــحــريــن عــلــى أســـس مــن الــثــوابــت 
الوطنية التي أكدها الميثاق الوطني 

ونال مباركة أهل البحرين الكرام.

خالد بن أحمد: 
مباركة أهل البحرين

سمو الشيخ محمد بن عيسى

الشيخ خالد بن أحمد

قصيدة مهداة لعاهل البالد صاحب الجاللة

 الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني

غـــّنـــيـــُت بـــالـــحـــلـــم الـــجـــمـــيـــل قــصــيــدي
ــاق حــــلــــَو نـــشـــيـــدي ــثـ ــيـ ــمـ ــلـ وكــــتــــبــــُت لـ

ــالـــي عــلــى طــــول الــمــدى وخــطــطــُت آمـ
ــدي ــريـ ــثــــُت بـــالـــشـــعـــر الـــجـــمـــيـــل بـ ــعــ ــ وب

ــُت أصــوغــهــا ــــرحــ ــا ب ــا مــ ــامـ عــــشــــرون عـ
ــل الــــلــــؤلــــؤ الـــمـــنـــضـــوِد ــثــ بــــالــــحــــّب مــ

ــه وجــمــعــتــهــا ِســـــْفـــــرًا تــــضــــيء حـــروفـ
ــي وكــــــــّل رصـــيـــدي ــخــ ــ ــاري ــ هـــــو كــــــّل ت

ــا ــهـ ــعـــن حـــروفـ ــمـ ِمـــــئـــــٌة وســــبــــع قـــــد جـ
مــــــن كــــــــّل عـــــقـــــٍد بــــالــــفــــخــــار فــــريــــِد

ــن بـــاســـمـــِه ــ ــم ــ ــّي ــ ــّمــــــْن ت ــلـــهـــمـــا مــــ مـــســـتـ
ــِد ــيـ ــمـــجـ ــتـ ــالـ ديـــــــــــوان شـــــعـــــٍر ُحــــــــــفَّ بـ

ــد أحــرفــا ــقــصــائ ــرت مـــن غــــرر ال ــتــ واخــ
ــوِد ــمــ ــحــ ــمــ ــ ــا مــــــن ذكــــــــــره ال ــ ــ ــه ــ ــ ــّرزت ــ طــ

ــد ألنــــــُه ــ ــي ــصــ ــ ــق ــ ــو ال ــمــ ــســ ــ فـــــبـــــذكـــــره ي
ــات نـــشـــر الـــعـــوِد ــ ــيـ ــ ُيـــضـــفـــي عـــلـــى األبـ

ــمـــات أجــــمــــل نـــغـــمـــٍة ــلـ ــكـ ــلـ ــيــــف لـ ويــــضــ
ــِد ــ ــّريـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــ ــب ــ ــل ــ ــب ــ ــو بـــــصـــــوت ال ــ ــل تــــحــ

ــي شـــهـــامـــة فــــــارٍس ــ ــٌع فـ ــ ــيـ ــ ُخـــــُلـــــٌق رفـ
ــٍب بـــــــالـــــــرأي والــــتــــســــديــــِد ــ ــب ــ ــل ــجــ ــتــ مــ

ــنــظــرٍة ــعــيــد ب ــب ــمـــاضـــي ال ــى الـ ــ ــو إلـ ــرنـ يـ
ــِد ــيـ ــنـ ــفـ ــتـ لــــــــْم تـــلـــتـــبـــس بـــــغـــــشـــــاوة الـ

فــقــد احـــتـــوى الـــمـــاضـــي بـــكـــّل فـــخـــارِه
ــِد ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــــــــــــــادُه بـــــــأصـــــــالـــــــِة الـ

لـــلـــعـــال تـــــــطـــــــاول  أبـــــــــــدا  هـــــــّمـــــــٍة  ذو 
ــِد ــ ــي ــعــ ــ وبـــــــصـــــــيـــــــرٍة تـــــــرنـــــــو لـــــــكـــــــّل ب

بــــذكــــرِه ــد  ــيـ ــصـ ــقـ الـ نـــطـــق  إذا  حــــمــــٌد 
ــِد ــ ــدي ــعــ ــ ــت ــ ــره عــــلــــى ال ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ عــــــــــّزت مـ

ــِه ــ ــال ــيــــل خــــصــ ــمــ ــا مــــنــــه جــ ــمـ ــهـ ــلـ ــتـ مـــسـ
ــال حــمــيــِد ــصـ ــخـ ــي ذكـــــر مـــحـــمـــود الـ فــ

ــِه ــ ــائ عــــطــ ــيــــن  ــمــ يــ أبــــــــــدا  الــــــــــذي  ذاك 
ــوِد ــجــ ــ ال ــد  ــنـ عـ كـــالـــغـــيـــث  أو  كـــالـــبـــحـــر 

ــِه ــ ــّف ــكــ ــ ب أشــــــــــــاره  إذا  أراه  ولـــــقـــــد 
ــِد ــيـ ــبـ ــرق مــــقــــفــــرات الـ ــ ــغـ ــ كـــالـــغـــيـــث يـ

ــُه ــ ــأنـ ــ كـ الـــــكـــــريـــــم  ُمــــــحــــــّيــــــاه  وأرى 
ــِد ــيــ عـــــنـــــوان حــــكــــٍم فـــــي الـــــبـــــالد رشــ

بـــشـــاشـــًة الـــعـــالـــمـــيـــن  رّب  وحــــــبــــــاُه 
ــوِد ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــُجـ ــ وعــــــزيــــــمــــــًة بـــــصـــــالبـــــِة الـ

ــْت الــــــرؤى ــقــ ــ ــأل ــ ــى حـــمـــد ت ــ ــقـ ــ مـــنـــذ ارتـ
ــِد ــديـ ــجـ ــتـ ــى الـ ــ ــ ــا إلـ ــيـ ــعـ وتـــــبـــــلـــــورْت سـ

ــي خــطــوٍة ــد مـــشـــْت فـ شــيــئــا فــشــيــئــا قـ
ــِل طـــــــــــارٍف وتـــلـــيـــِد ــ ــمـ ــ ــأجـ ــ ــْت بـ ــ ــ ــّفـ ــ ــ ُحـ

ــّي بـــعـــزمـــٍة ــ ــرقـ ــ ــيـــث الـ تـــســـعـــى إلـــــى حـ
ــاء رغــــيــــِد ــ ــرخــ ــ ــ ــال ــ ــ لــــلــــذيــــذ عـــــيـــــٍش ب

ــرٍة ــ ــكـ ــ ــر فـ ــ ــّثـ ــ ــعـ ــ ــا أبـــــــــــدا تـ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ مـــــــا عـ
جـــــمـــــوِد لــــــظــــــّل  ركـــــــنـــــــْت  وال  كـــــــــاّل 

للـ تــشــيــر  الـــمـــشـــّع  ــوء(  ــــضــ ال )أول  ــن  مـ
ــِد ــ ــديـ ــ ــّل جـ ــ ــ ــك ــ ــ ــــمـــســـتـــقـــبـــل اآلتـــــــــــي ب

وتـــــــعـــــــّد عــــــّدتــــــهــــــا لــــنــــيــــل مــــكــــانــــٍة
شــــــرفــــــٍت بـــــــــرأي واضـــــــــــٍح وســـــديـــــِد

ــي دعــــــٍة وال فـــالـــمـــجـــد لـــيـــس يـــنـــال فــ
ــوِد ــهــ ــجــ ــمــ ــ ــو الــــــبــــــالد بــــقــــّلــــة ال ــمــ ــســ ــ ت

تـــضـــاءلـــْت الـــجـــهـــود  ــّدت  ــ ــوحـ ــ تـ وإذا 
ــِد ــيــ ــ ــأي ــ ــت ــ ــة ال ــضـ ــبـ ــقـ ــاب بـ ــ ــعـ ــ ــصـ ــ كــــــــّل الـ

ــا وطـــنـــا تـــســـامـــى وارتـــقـــى ــ ُحـــيـــيـــت ي
ــّل صـــعـــيـــِد ــ ــكـ ــ ــا إلـــــــى الـــعـــلـــيـــا بـ ــ ــمـ ــ وسـ

وبــــقــــيــــَت حـــصـــنـــا بــــــاإلخــــــاء مــظــلــال
ــٍر وجـــــحـــــوِد ــكــ ــ ــن ــ ــت َوُوقــــــــيــــــــت مــــــن مــ

ــة الــــرحــــمــــن دمــــــــَت مــحــصــنــا بــــرعــــايــ
ــِد ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــا بــــالــــخــــيــــر والـ ــ ــدرعــ ــ ــ ــت ــ ــ م

وَســـــَمـــــْوَت فـــي فــلــك الــمــفــاخــر دائــمــا
ــر الــــمــــعــــبــــوِد ــ ــّبـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ بــــحــــمــــايــــة الـ

محمد هادي الحلواجي 
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ناصر بن حمد: تحول غير مسبوق في تاريخ البحرين الحديث

خالد بن حمد: عالمة مضيئة في سماء البحرين

الـــحـــريـــات دور  ــم  ــي ــظ ــع وت ــامـــح  ــتـــسـ والـ الـــتـــعـــايـــش  تـــأصـــيـــل 

ــاع الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة ــ ــط ــ ــق ــ ــة ب ــ ــرف ــ ــش ــ إنـــــــجـــــــازات م

رفع ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشـــباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة وإلى 
شـــعب البحريـــن الوفي؛ بمناســـبة 
ميثـــاق  علـــى  التصويـــت  ذكـــرى 
العمـــل الوطني الـــذي يصادف 14 

فبراير.
بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  وقـــال 
حمـــد آل خليفـــة فـــي تصريـــح له 
بهذه المناســـبة “لقـــد قدم صاحب 
الجاللـــة الملـــك مثـــاال رائـــدا مـــن 
خالل مشروع جاللته اإلصالحي 
والـــذي كان بمثابـــة تحـــول غيـــر 
البحريـــن  تاريـــخ  فـــي  مســـبوق 
تقديـــم  خـــالل  مـــن  الحديـــث 
فـــي  األمثـــل  النمـــوذج  البحريـــن 
واالنفتاح  الديمقراطـــي  التحـــول 
االقتصـــادي والسياســـي وتأصيل 
والتســـامح  التعايـــش  مبـــادئ 
االجتماعيـــة  العدالـــة  وتحقيـــق 

وفي مختلف المجاالت”.

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة “لقد دشن صاحب 
الجاللـــة الملـــك  مشـــروع جاللتـــه 
اإلصالحي من خالل إطالق ميثاق 
العمـــل الوطنـــي الذي مثـــل وثيقة 
وطنية عظيمـــة ومبادرة تاريخية 
رائدة استشـــرف من خاللها جاللة 
الملك المفـــدى مســـتقبل البحرين 
معالـــم  جاللتـــه  وصـــاغ  المشـــرق 
الفجـــر الجديـــد للبحريـــن برؤيـــة 
عصرية شـــجاعة وأســـاس وطني 
جامـــع يســـهم فـــي نقـــل البحريـــن 
إلى مرحلة البنـــاء والتحديث في 

مختلف المجاالت”.
وتابع سموه بالقول: “قدم حضرة 
صاحـــب الجاللة فلســـفة متقدمة 
فـــي اإلصـــالح من خالل مشـــروع 
جاللتـــه اإلصالحـــي الـــذي يمثـــل 
ميثـــاق العمـــل الوطني أســـاس له 
مـــن خـــالل التركيز علـــى تحقيق 
أكبـــر قدٍر من المشـــاركة الشـــعبية 
فـــي صياغة الميثـــاق ليأتي معبرا 
عـــن إرادة الشـــعب وعـــن تطلعات 
ميثـــاق  ليكـــون  البحريـــن  أبنـــاء 
العمـــل الوطنـــي جامعـــا للجميـــع، 
وهو األمر الذي ساهم في تحقيق 
وغيـــر  عاليـــة  تصويـــت  نســـبة 

مســـبوقة بموافقـــة 98.4 % فـــي 
مشهد يؤكد التفاف الشعب حول 
قائد مسيرته المباركة ومشروعه 
اإلصالحـــي الرائد على المســـتوى 

العالمي”.
ميثـــاق  “أســـهم  ســـموه:  وأردف 
العمـــل الوطني في تحقيق نهضة 
شـــاملة للبحريـــن فـــي العديد من 
المجـــاالت؛ األمر الذي جعل العالم 
باعتبارهـــا  البحريـــن  إلـــى  ينظـــر 
نموذجا بارزا في المنطقة وجعلها 
فـــي  متقدمـــة  مراتـــب  تحقـــق 
مجـــاالت الديمقراطية واالقتصاد 
والسياســـة والحريـــات والحقوق 
المجتمـــع  ومنظمـــات  والعدالـــة 

إنجـــازات  وتحقيقهـــا  المدنـــي 
ومكتســـبات بارزة على المستوى 

اإلقليمي والعالمي”.
ن سمو الشـــيخ ناصر بن حمد  وبيَّ
حققـــت  “لقـــد  قائـــال  خليفـــة،  آل 
والرياضيـــة  الشـــبابية  الحركـــة 
إنجـــازات كبيرة فـــي العهد الزاهر 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك،  
فقـــد فتح ميثـــاق العمـــل الوطني 
جميـــع األبـــواب أمام الشـــباب من 
البنـــاء  مســـيرة  االنخـــراط  أجـــل 
والتحديـــث فـــي تنميـــة البحرين؛ 
باعتبارهم الثروة الحقيقية وأمل 
منتســـبو  تمكـــن  كمـــا  المســـتقبل، 
القطـــاع الشـــبابي والرياضـــي من 
تحقيق إنجـــازات كبيرة وعظيمة 
األمـــر  المحافـــل؛  مختلـــف  فـــي 
الذي ســـاهم فـــي رفع اســـم وعلم 

البحرين عاليا”.
وعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة حضرة صاحب الجاللة 
الملـــك بالمضي قدمـــا في تحقيق 
رؤية مشـــروع جاللته اإلصالحي 
ومبـــادئ ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
التي تمثل أساســـا قويـــا لالرتقاء 

بالبحرين في مختلف المجاالت.

لرئيـــس  األول  النائـــب  رفـــع 
للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة 
ســـمو  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
العهـــد  آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، والشـــعب البحريني؛ 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة 
إلقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطني، 
مؤكدا سموه أنها عالمة مضيئة 

في سماء البحرين تتجلى فيها 
صور الوطنية والوالء.

مناســـبة  “إنهـــا  ســـموه  وقـــال 
عزيـــزة علـــى الجميـــع نســـتذكر 
حـــول  الشـــعب  التفاتـــة  فيهـــا 
القيـــادة، مـــن خـــالل ما ســـجله 
إقـــرار ميثـــاق العمـــل الوطنـــي 
مـــن نســـبة وصلـــت إلـــى 98.4 
%، والتـــي أكـــدت حقيقيـــة مـــا 
المشـــروع اإلصالحـــي  تضمنـــه 
لســـيدي الوالد صاحـــب الجاللة 
عاهل البالد، من أهداف تنموية 
تحقـــق  أن  اســـتطاعت  شـــاملة 
مختلـــف  فـــي  نوعّيـــة  قفـــزات 
قطـــاع  الســـيما  القطاعـــات 

الشـــباب والرياضة، الذي شـــهد 
إحـــراز العديـــد مـــن اإلنجـــازات 
مـــن  عـــززت  التـــي  المشـــرفة 

المكانة المرموقـــة التي تحتلها 
مملكة البحرين على الصعيدين 

القاري والدولي”.
وتابع ســـموه “إن ذكرى الميثاق 
الوطني صورة عالقة في أذهان 
كل بحرينـــي وبحرينيـــة، فهـــي 
صفحة مشـــرقة عكست الُلحمة 
الوطنية بين القيادة والشـــعب، 
أقـــره  تاريخـــي  تصويـــت  عبـــر 
الشـــعب وأكد مـــن خالله والءه 
بعـــد  البـــالد، لتتواصـــل  لعاهـــل 
ذلـــك المنجـــزات فـــي المجاالت 
المختلفـــة، التـــي تمهـــد الطريق 
إشـــراقا  أكثـــر  مســـتقبل  نحـــو 

وتقدما لبحريننا الغالية”.

المنامة - بنا

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

رفع نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة 
عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســـمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
حلول الذكرى العشـــرين للتصويت على 

ميثاق العمل الوطني.
وأكد ســـمو الشـــيخ فيصل بن راشـــد آل 
خليفـــة أن ميثاق العمـــل الوطني نقطة 
تحـــول مضيئـــة فـــي تاريـــخ البحريـــن 
الحديث جســـدت الرؤية الثاقبة لجاللة 
الملـــك وترجمت التالحـــم الوطني الذي 
عبـــر فيـــه الشـــعب البحرينـــي من خالل 

التصويت على ميثاق العمل الوطني.
ونـــوه ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن 
شـــهدت علـــى جميع المســـتويات نهضة 
حديثـــة قوامهـــا البنـــاء علـــى المنجزات 
الوطنيـــة فـــي جميـــع مجـــاالت التنمية؛ 
ليكـــون الميثـــاق محطـــة تاريخيـــة فـــي 
مســـار التطور الديمقراطي والمشـــاركة 
السياســـية، وحجـــرا أساســـا فـــي بنـــاء 
مؤسســـات الدولـــة الحديثـــة بمـــا فيهـــا 

منظومـــة العمـــل الشـــبابي والرياضـــي، 
معربـــا عن فخره واعتزازه بهذه الذكرى 
الجليلة، متمنيا لمملكة البحرين حكومة 
وشـــعبا مزيـــدا مـــن التقـــدم واالزدهـــار 
تحـــت ظل قيادة صاحب الجاللة الملك 
ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

فيصل بن راشد: ترجمة التالحم الوطني

سمو الشيخ فيصل بن راشد

حجر أساس في 
بناء مؤسسات 
الدولة الحديثة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

المنامة - بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  تلقـــى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة برقيـــة تهنئـــة مـــن 
نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء 
ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة 
آل خليفة، رفع فيها إلى المقام 
الكريـــم لجاللـــة الملـــك أســـمى 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
المملكـــة  احتفـــاالت  بمناســـبة 
لميثـــاق  العشـــرين  بالذكـــرى 
هللا  داعًيـــا  الوطنـــي،  العمـــل 
هـــذه  فـــي  وتعالـــى  ســـبحانه 
المناســـبة المباركـــة أن يحفـــظ 

جاللة الملك.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفة فـــي برقيته 
أن رؤيـــة جاللـــة الملك بتقديم 
تعـــد  الوطنـــي  الميثـــاق  هـــذا 
كبيـــر  واعتـــزاز  فخـــر  مبعـــث 
البحريـــن  مملكـــة  أبنـــاء  لـــدى 
مـــن  تحقـــق  مـــا  وأن  الوفـــي، 
نســـبة تصويـــت فاقـــت 98 % 
لهـــو دليـــل راســـخ علـــى إيمان 
شـــعب المملكـــة بـــكل خطوات 
جاللتـــه، معاهًدا جاللـــة الملك 

على المضي قدًما في مواصلة 
قيـــادة جاللتـــه  تحـــت  العمـــل 
القديـــر  هللا  ســـائاًل  الحكيمـــة، 
أن يديـــم على جاللتـــه موفور 
الصحة والعافية وطول العمر.

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وتلقـــى 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة مـــن 
ســـمو الشـــيخ علي بـــن خليفة 
الذكـــرى  بمناســـبة  آل خليفـــة؛ 
العشـــرين إلقرار ميثـــاق العمل 

الوطني.
رئيـــس  نائـــب  ســـمو  ورفـــع 
مجلـــس الـــوزراء إلـــى صاحب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
رئيـــس مجلس الوزراء أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات بهذه 
مســـتذكًرا  الوطنية،  المناســـبة 
دور سموه المحوري من خالل 
لجنـــة تفعيـــل  تـــرؤس ســـموه 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي كأحد 
أهـــم اإلنجـــازات التي رســـمت 
الخطـــى نحـــو البنـــاء واإلنجاز 

والتطويـــر فـــي هـــذه المرحلـــة 
البحريـــن  المهمـــة مـــن تاريـــخ 
الحديـــث، معاهًدا ســـموه على 
المضي قدما في مواصلة العمل 
إنفـــاًذا لهذه الخطى الســـديدة 
للنهـــج الثابـــت، الذي أســـس له 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة لما فيه خير 
وصالح الوطـــن وأبنائه، والتي 
تمثلـــت فـــي انطالق المســـيرة 
التطويريـــة الشـــاملة في العهد 

الزاهر لجاللة الملك.

البحرين ــاء  ــن أب لــدى  كبير  واعــتــزاز  فخر  مبعث  “الــمــيــثــاق”  ـــ  ب الملك  جــالــة  ــة  رؤيـ
والــتــطــويــر ــاز  واإلنـــجـ ــاء  ــبــن ال ــي  ف الـــــوزراء  ــس  ــي رئ الــعــهــد  ولـــي  لسمو  ــوري  ــح م دور 

سمو الشيخ علي بن خليفة: التأييد الشعبي يعكس اإليمان بالخطوات الملكية

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

الميثاق... رؤية الحاضر ودليل المستقبل

Û  عندمــا تحــل ذكرى ميثــاق العمــل الوطني فإن جميــع أبناء
هــذا الوطــن يقفون عنــد هذه الذكــرى التاريخيــة بكل فخر 
واعتــزاز يســتذكرون حدًثا مفصلًيا مفعًمــا بالروح الوطنية، 
والنهضــة،  للتقــدم  ارتــكاز  محطــة  وجــوده  تاريــخ  ومثــل 
ومرجًعــا راســًخا لمزيــد مــن العمــل الــدؤوب مــن الجميــع؛ 

لمواصلة ما يتحقق من إنجازات في شتى المجاالت.

Û  هــذه المبــادرة الوطنيــة الفريــدة مــن نوعهــا، العظيمــة فــي
آثارهــا ومعطياتهــا، أتــت مــن قائــد شــجاع يملــك الرؤيــة 
الواضحة والثاقبة لمستقبل البحرين وشعبها، فكان ميثاق 
العمــل الوطني رؤية عبقرية للحاضر، ودلياًل عملًيا متكاماًل 
للمســتقبل، ودافًعا للدولة لتطوير مختلف نظمها وقوانينها 
لتكــون المملكة في ديمومة مــن الحركة اإليجابية والتقدم 

الواعي المرتكز على أرضية صلبة ومعطيات صحيحة.

Û  الرغبة الشعبية الواسعة والمشاركة في التصويت والتوافق
الكبيــر علــى إنجاز ميثــاق العمل الوطني فــي فبراير 2001 
بنســبة 98.4 % مــن الشــعب البحرينــي يضــع هــذا الميثــاق 
الوطنــي في مكانته الرفيعة وينزلــه منزلته العالية ويجعل 
منــه دســتوًرا من نوع خــاص ارتضاه الشــعب وآمن بقدرته 

على تحقيق تطلعاته وأمنياته والتعبير عن ذاته وسماته.

Û  لقــد اســتوعب ميثاق العمــل الوطني بمحــاوره ومحتوياته
كل مناحــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة والعالقــات الدوليــة، مــا يعكس فكًرا فــًذا ورؤية 
ثاقبــة ونافــذة آلفاق المســتقبل ومتطلباته وســبل ازدهاره 
قائدنــا  فلســفة  مــن  الوطنــي  الميثــاق  انبثــق  إذ  ورخائــه، 
العظيــم الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، ليخــرج هــذا 
الميثــاق كوثيقــة متكاملــة لإلصــالح، وليمضــي بالبــالد في 
مســيرة زاهــرة ومتواصلــة من اإلنجــازات الهائلة في جميع 
المســتويات، وليكــون هــذا الميثــاق هــو منهــاج العمــل نحو 

مزيد من االزدهار والتنمية والتقدم.

Û  أثبــت ميثــاق العمــل الوطني قــدرة وتمكن مملكــة البحرين
علــى تحقيــق اإلنجــازات التــي تضعهــا دومــا بيــن الــدول 
حقيقيــة  قاعــدة  علــى  إنجازاتهــا  تبنــى  ألنهــا  المتقدمــة؛ 
ومتينــة مــن التالحــم الكبيــر بين قيادتهــا وشــعبها، وترتكز 
إلــى التوافــق التام على الثوابت التي تجعل بلدنا بلد األمن 
واالســتقرار وواحــة التســامح والســالم والتعايــش بين كل 

أبنائها والمقيمين على أرضها.

Û  الوطنــي العمــل  بميثــاق  إيماننــا وتمســكنا  نؤكــد  وختامــا، 
الــذي ســيظل طــوق النجــاة واألمان من كل مــا يواجهنا من 
تحديات ومتغيرات، وســبيلنا للصمــود والتحدي ومواصلة 

مشوار التقدم واالزدهار بكل ثقة واطمئنان.

moanes.almardi@albiladpress.com
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وزير الداخلية: البحرين ستبقى قوية
تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركـــن 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، رفع 
فيها إلى المقام السامي لجاللته أصدق 
معانـــي الـــوالء وأنبـــل مشـــاعر االنتماء 
وأبلـــغ عبارات األماني بمناســـبة الذكرى 
العشـــرين للتوقيـــع علـــى ميثـــاق العمل 
الوطنـــي. وأكد وزيـــر الداخلية أن إقرار 
شـــعب مملكـــة البحريـــن ميثـــاق العمـــل 
الوطني يعبر عن لحظة تاريخية فاصلة 
فـــي مســـيرة الوطـــن، مـــا عكـــس حـــس 
المســـؤولية الوطنية الصادقة التي قام 
بها أبنـــاء الوطن، محتذيـــن بنهج وفكر 

جاللتـــه اإلصالحي الكبير، إذ ترســـخت 
بفضـــل جاللتـــه قواعد البنـــاء وتجذرت 
روابـــط شـــعب مملكـــة البحريـــن الوفي 
والتفافـــه حول قيادته لتبقـــى البحرين 
قويـــة ينشـــد أبناؤهـــا التقـــدم والنهضة، 
داعيـــا هللا عـــز وجل أن يحفـــظ جاللته 

وأن يسدد على طريق الفالح خطاه.
وتلقـــى ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقية تهنئة من وزير الداخلية؛ بمناسبة 
الذكـــرى العشـــرين إلقرار ميثـــاق العمل 

الوطني.
ورفع وزير الداخلية إلى صاحب السمو 

الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى 
رئيس مجلس الـــوزراء، خالص التهاني 
والتبريـــكات بهـــذه المناســـبة الوطنيـــة، 
مستذكًرا هذا اليوم الذي عبر فيه شعب 
البحريـــن بكل إرادته الحرة عن التوافق 

وطنـــي  بإجمـــاع  الملكيـــة  الرؤيـــة  مـــع 
منقطع النظير، إذ جاء الميثاق مترســـًما 
المنهـــج الديمقراطـــي الكامـــل، ومعّلًيـــا 
قيـــم الحـــق والحريـــة والحكـــم العادل، 
نقطـــة  شـــكل  قـــد  الميثـــاق  أن  مؤكـــدا 
مضيئـــة فـــي تاريخ البحريـــن وانطالقه 
نحـــو العمـــل الوطنـــي الجاد، الـــذي كان 
لسموه الدور الكبير في إطالق الطاقات 
والبرامـــج  الخطـــط  لتنفيـــذ  الوطنيـــة 
لتحقيق مستويات متقدمة في النهضة 
الحديثـــة بقيادة صاحب الجاللة الملك، 
داعًيا المولى عز وجل أن يحفظ ســـموه 
وأن يوفقـــه لما فيه خيـــر الوطن ورقيه 

وتقدمه وازدهاره.

المنامة - بنا

سلمان بن عبداهلل: تجديد شامل لجميع مناحي الدولة
رفع رئيس جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري رئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبدهللا بن حمد آل خليفة أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى المقام الســـامي 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـبة 
الذكرى العشرين على التصويت لميثاق 
كوثيقـــة  أتـــى  الـــذي  الوطنـــي،  العمـــل 
قانونيـــة وتنظيميـــة لمشـــروع تجديدي 
شـــامل لمناحي الدولة المختلفة، لتتبوأ 
البحرين مـــن خاللها المكانة العالية بين 
الدول واألمـــم المتقدمة، والذي ارتضاه 

واجتمـــع عليـــه شـــعب البحرين بنســـبة 
98.4 %. وأكد الشـــيخ سلمان أن ذكرى 
التصويـــت علـــى ميثاق العمـــل الوطني 
البحريـــن  تاريـــخ  فـــي  ســـتبقى خالـــدة 
وذاكـــرة شـــعبها لما أوجده مـــن عناوين 
عريضة وشـــاملة، سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة،  وحقوقيـــة  وقانونيـــة 
وتأســـيس قاعدة متينـــة وصلبة للجيل 
الـــذي عاشـــه واألجيـــال القادمـــة نحـــو 
ثابتـــة  بخطـــى  للمســـتقبل  االنطـــالق 
وواثقة، لنشـــير هنا بخصوص ما أسس 
له المشروع من رؤية تنموية للقطاعات 
االقتصاديـــة المختلفة، والتي رمت في 
نهايـــة المطـــاف وبالدرجـــة األولـــى إلى 
علـــو وتنميـــة اإلنســـان البحرينـــي ورفع 

والمحافظـــة  لديـــه  الدخـــل  مســـتويات 
علـــى مكتســـباته، وال أدل علـــى ذلـــك ما 
قامـــت بـــه الحكومـــة باقتـــدار مشـــهود 
ومعالجـــات  مبـــادرات  تقديـــم  مـــن  لـــه 
لمواجهة التحديات االقتصادية الصعبة 
فـــي األعـــوام األخيـــرة وأخرهـــا تحـــدي 

مواجهة الجائحة الوبائية العالمية.
وأضـــاف أنه “حري بنا اليوم كشـــعب أن 
نفتخر بما تم تحقيقه بفضل ما وفره لنا 
الميثاق وبما يحتويه من بنود متوافقة 
والتجربـــة  الفكـــر  لـــه  توصـــل  مـــا  مـــع 
اإلنســـانية مـــن قيـــم حضاريـــة متقدمة 
لتنظيم المجتمعات المدنية”، داعيا بأن 
يعيـــد هللا تعالى هذه المناســـبة العزيزة 
علـــى قلوبنـــا مديـــدا مـــن األعـــوام فـــي 
ظـــل القيادة الحكيمـــة لصاحب الجاللة 
صاحـــب  برئاســـة  والحكومـــة  الملـــك 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
البحريـــن  علـــى  يديـــم  وأن  الـــوزراء، 
وشـــعبها نعمـــة األمـــن واألمـــان والتقدم 

واالزدهار والنماء.

المنامة - بنا

زينل: وثيقة متكاملة لإلصالح والتحديث
تلقى عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة برقيـــة تهنئة 
مـــن رئيســـة مجلس النـــواب فوزيـــة بنت 
عبدهللا زينل؛ بمناسبة االحتفال بالذكرى 
العشـــرين للتصويـــت علـــى ميثـــاق العمل 

الوطني.
فـــي  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  ورفعـــت 
البرقيـــة إلـــى مقـــام جاللة الملك الســـامي 
خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة 
الوطنية، مؤكدة أن ميثاق العمل الوطني 
يعد وثيقة متكاملة لإلصالح والتحديث، 
جاللتـــه  رؤيـــة  تعكـــس  صادقـــة  ومـــرآة 
الثاقبـــة التي جعلت نهضة المملكة تســـير 
بخطى ثابتة نحو التقدم والرخاء، معربة 
عن فخرها واعتزازهـــا بما تحقق للمملكة 
في ظل ما أســـس له الميثـــاق من مبادئ، 
داعيـــة المولـــى عـــز وجـــل أن يعيـــد هـــذه 

المناســـبة على جاللته بالخيـــر والبركات، 
وعلـــى مملكة البحرين بمزيـــد من التقدم 
واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.
وبعث صاحب الجاللة عاهل البالد برقية 
شـــكر جوابية إلى رئيســـة مجلس النواب 
عبـــر فيها جاللته عـــن تقديره لما تضمنته 
برقيتها المهنئة، مؤكدا جاللته أن الميثاق 
كرس األســـس الصحيحة والراسخة التي 
يقـــوم عليها مشـــروع جاللتـــه الحضاري، 
حيث اكتملت الرؤى وتم بناء مؤسســـات 
هذا الوطن الدســـتورية والقانونية، معربا 
جاللتـــه عن فخره بالمشـــاركة الفعالة في 
الحقـــول التشـــريعية التـــي تبناها مجلس 
فـــي  الوطـــن  ازدهـــار  أجـــل  مـــن  النـــواب 
الحاضر والمســـتقبل، داعيـــا العلي القدير 
أن يوفقهـــا وزمالءها إلى كل ما فيه خير 

مملكة البحرين.

وتلقى ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقية تهنئة من رئيســـة 
مجلس النواب؛ بمناسبة الذكرى العشرين 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.
إلـــى  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  ورفعـــت 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء خالـــص التهاني 

والتبريكات بمناســـبة االحتفـــال بالذكرى 
العشـــرين للتصويـــت علـــى ميثـــاق العمل 
الوطني، مؤكدة أن ميثاق العمل الوطني 
يعد وثيقـــة متكاملة لإلصالح والتحديث 
والفخـــر،  للمجـــد  باعثـــا  حيـــا  وإنجـــازا 
التقـــدم  فـــي مســـيرة  وانطالقـــة واعـــدة 

واالزدهار لمملكة البحرين.
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  وبعـــث صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
شـــكر  برقيـــة  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
جوابية إلى رئيسة مجلس النواب، أعرب 
فيها عـــن تقديره بتلقـــي التهنئة في هذه 
المناســـبة الوطنيـــة، منوها ســـموه بالدور 
الكبير الذي تقوم به الســـلطة التشـــريعية 
فـــي خدمـــة أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيـــادة صاحـــب الجاللـــة عاهل 

البالد.

المنامة - بنا

في ذكراه العشرين!

Û  عشــرون ربيًعــا تمضــي، وميثــاق العمــل الوطنــي مــازال على
نضــارة فكرتــه، وعلــى يفــوع بصيرتــه، وعلى نضج ســريرته، 
مشــروعا إصالحيا بقوام “مشــروع نهضة”، وأساسا لتحديث 

أمة، ومنطلقا لرجاحة عصر.
Û  عشرون ربيًعا تمضي على ميثاق العمل الوطني، الذي يحمل

مشروًعا إصالحًيا كبيًرا لحضرة صاحب الجاللة الملك حفظه 
هللا ورعــاه، ومازالــت الســجايا ومحاســن التعاطي وعالمات 
الصحــة والعافيــة تنبض بالحياة والتألق من قلب المشــروع، 
مازالــت االســتحقاقات قائمــة، غضــة وعفيــة وذات مالمــح 
ومعالم واضحة، مازالت الرؤية سباقة رغم مرور عقدين من 
األخــذ والعطــاء، مــن الصمود والتصــدي ألزمــات واحتقانات 
بعضهــا عابــر وبعضها اآلخر لم يســتوعب الــدرس، ولم يتعلم 

من صالبة التجربة، ولم يأخذ المشروع على محمل الجد.
Û  البعــض ممــا يقــال، والبعض ممــا تم طرحه في ميثــاق العمل

الوطنــي مــازال حًيــا يــرزق، عــوده مشــتد، وعالمــات صحته 
عميقــة التأثيــر، جليلــة المســتوى، واثقــة الُخطى، هكــذا نرى 
ميثاقنــا الوطنــي، ومشــروع جاللــة الملك الكبيــر ونحن على 

ُبعد عقدين من الزمان، ماذا أعطى، وماذا ننتظر منه؟
Û  وهكذا يراه العالم، فالســفته ومفكروه وسياســيوه، أن هناك

ثالثــة مشــروعات إصالحيــة أبهرت العالم أحدهــا من جنوب 
إفريقيــا بالتحديــد مــن الزعيــم الراحل نيلســون منديال الذي 
قضــى علــى العنصريــة؛ ليوحــد شــعبه ويحلــق بــه فــي عنــان 
الديمقراطيــة، واآلخــر للزعيم التشــيكي الذي حول بالده من 
النظــام الشــمولي إلى نظام الحريــات الديمقراطيــة المصانة، 
والثالــث هــو المشــروع اإلصالحي الكبير الذي جــاء به الملك 
حمــد حفظــه هللا ورعــاه مــن رأس الهــرم ليقدمــه إلــى شــعبه 
منشــًئا مملكًة دستورية صنواناها التسامح، وأحجار زاويتها 

اإلصالح.
Û  ،ســؤال مــازال علــى المحك، لكن فــي عطائه شــديد الوضوح

بليــغ المــدى، عظيم األثــر، ومازالت مشــروعاته التي خرجت 
مــن رحــم التجــارب الســريرية الطويلة قيــد التعاطــي، وقيد 
المعلــوم، وقيــد التحقق، ومازالت تجربــة الجامعات الخاصة 
مثاًل التي تعتبر باكورة المنتجات الحية للمشروع اإلصالحي 
الكبير على أوج تألقها وأهمها وفي طليعتها الجامعة األهلية 
التــي خرجــت مــن رحــم هــذا المشــروع ُمَثبتــة فــي مادتــه 
األولــى ذلــك الحــق بإنشــاء جامعات أهليــة وخاصــة؛ باعتبار 
أن الجامعــات منــارات إشــعاع حضــاري والبد لها مــن التجذر 
والتخلق لتصبح مكوًنا أساســًيا مــن مكونات حياتنا العلمية، 
ومرصًدا مدجًجا من مراصد همتنا الوطنية، ومعلًما حضارًيا 

من معالم تقدم البحرين ورقيها.
Û  عشــرون ربيًعــا على ميثاق العمــل الوطني، والوطن عن بكرة

أبيــه يرتــدي حلــة بعمــر الســنين، وإنجــاًزا بحجــم التحــدي، 
وفكــرة آن لهــا أن تحيــا حيــث “لون الــورد يحيا في الشــفاه”، 

ويمتد من أول العمر حتى منتهاه.
Û  أيام جميلة لم نعشها بعد، هكذا بشر العاهل وهو يقدم لشعبه

وثيقة العهد، وأبجدية النهضة، وهكذا يعد جاللته بأن بالدنا 
ســوف تعيــش األيــام األجمل من خــالل ذلك “العهــد الوثيق”، 
وعــن طريــق دقائــق مفرداتــه، ومــن خــالل التفــاف النخــب 

المتفكرة على الوعد الحق الذي لم ُيرد به باطل.
Û  إن بالدنــا وهــي تحتفي هذه الســنة بمرور عشــرين عاًما على

إطــالق الوثيقــة الممتــدة لميثــاق العمل الوطنــي، تمر بلحظة 
تاريخيــة فارقــة أكثرهــا قســاوة علــى شــعبنا تلــك الجائحــة 
الكونية التي اخترقت الحدود وذوبت الفوارق بين الشعوب، 
وأدخلــت أمة اإلنســانية في مهــب فقاعة احترازيــة تباعدية 
أغلقــت االقتصــادات، وحزمــت أمتعــة المشــروعات الكبــرى 

لتغادر الخطط التنموية إلى أجل غير مسمى.
Û  قالوا إن العام 2020 خط أحمر، وإن العام 2021 سوف يأتي

بالمــن والســلوى، وضعوا لنا الشــمس بيــد والقمر في األخرى، 
واعتقدنــا أننــا باللقاحــات “المعولمــة” ســوف نبيــد الفيــروس 
الكورونــي اللعيــن، لكــن رغم رجاحة البروتوكــوالت ووجاهة 
االحترازات، ونجاعة التباعد، إال أن لجنتنا التنسيقية برئاسة 
ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء تبــذل قصــارى جهدها لكي 
تقلــل مــن خطــر الوبــاء كلمــا أمكــن، أتاحــت الفحــص الكمــي 
الرهيب بالمجان، للمواطن والمقيم وحتى للعابر سبيل البالد، 
استخدمت أفضل اللقاحات وأكثرها أمًنا وأماًنا، اصطفت مع 
المشروعات التحفيزية بأكثر من حزمة دعم للقطاعات التي 
تأثــرت، وتلــك التــي “ظلــت تفكــر وتفكــر”، واألخــرى التي قد 
يجذبها خالط األثر الجائحي اللعين، والتي تأثرت ســلبًيا مع 

شقيقاتها “المتأثرات”.
Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن بالدنــا مازالــت تعيــش بمنــأى

عــن المعدالت الحرجــة لإلصابة بالفيروس، ومازالت الخطط 
تمضــي مثلمــا هــو مرســوم لهــا، وعلــى قــدم وســاق مــن أجل 
امتصاص التداعيات ورأب األصداع، ولملمة اآلثار الجانبية.

Û  ويأتــي احتفالنــا هذه الســنة بالميثاق الوطنــي المجيد ونحن
نتذكــر، فالذكــرى تنفــع المؤمنيــن تلــك األيــام الخوالــي التــي 
عشــناها فــي كنــف التخلــق والميثــاق الوطنــي الــذي شــرفت 
بالمشــاركة فــي كتابته ضمن اللجنة العليــا للميثاق ممثاًل عن 
قطــاع التعليــم، كانــت األجــواء ملهمــة، وكان جاللــة العاهــل 
مســتجيًبا لجميــع المواعيــد، قائــًدا أعلــى لكل البنــود والمواد 
التــي وضعــت البحرين في مكانة إقليمية وعالمية لم يســبق 
لهــا مثيل، الكل يعرف مــاذا تحقق بالميثاق، والكل يعلم ماذا 
قدمه لشــعبه من اســتحقاقات وإنجازات للمرأة والرجل على 
حــد ســواء، والــكل يدرك بــأن أيامنــا الجميلة التــي وعدنا بها 

الملك المفدى مازالت لها بقية.

د. عبداهلل الحواج

عيسى الحمادي

الشيخ راشد بن عبدالله

الشيخ سلمان بن عبدالله

فوزية زينل

الصالح: الشعب متالحم بجميع طوائفه
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  عاهـــل  تلقـــى 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة برقية 
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  مـــن  تهنئـــة 
علـــي الصالـــح؛ بمناســـبة حلـــول الذكرى 
العشـــرين للتصويت علـــى ميثاق العمل 

الوطني.
الـــى  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك خالـــص 
بهـــذه  التبريـــكات  وأطيـــب  التهانـــي 
الذكـــرى  هـــذه  أن  مؤكـــًدا  المناســـبة، 
الوطنية المجيدة مرآه صادقة عكســـت 
رؤية جاللتـــه الحكيمة لنهضـــة المملكة 
وتقدمهـــا، كمـــا أثبتـــت تالحـــم الشـــعب 
أطيافـــه  بجميـــع  ووحدتـــه  البحرينـــي 
وطوائفـــه، مـــا أحـــدث نقلـــة نوعية في 
مســـيرة العمـــل الوطنـــي، ســـائاًل المولى 

عـــز وجـــل أن يعيـــد علـــى جاللـــة الملك 
هذه المناسبة الوطنية العزيزة وأمثالها 
بمزيد من الخير والبركات، وعلى مملكة 
البحريـــن بمزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار 
والنمـــاء والرخاء في ظل قيادة جاللته 

الحكيمة.
وبعث جاللة الملك برقية شـــكر جوابية 
الـــى رئيس مجلس الشـــورى، عبـــر فيها 
جاللتـــه عـــن بالغ ســـروره بتلقـــي برقية 
التهنئة بمناســـبة الذكرى العشـــرين على 
إقرار ميثاق العمل الوطني، مستحضرا 
جاللته الدور المهم الذي يقوم به رئيس 
مجلـــس الشـــورى مـــع أعضـــاء المجلس 
الشـــورى  مجلســـي  فـــي  التشـــريعي 
والنـــواب، وأنـــه مدعـــاة للفخـــر والتطلع 
إلى مستقبل واعد لهذه المملكة الغالية.

وتلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من 
رئيس مجلس الشورى بمناسبة الذكرى 

العشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.
ورفـــع رئيـــس مجلـــس الشـــورى أســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى صاحب 

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء؛ بمناسبة حلول الذكرى 
العشـــرين إلقرار ميثـــاق العمل الوطني، 
الوطنيـــة  الذكـــرى  هـــذه  أن  مؤكـــدا 
المجيدة أسســـت لمسيرة وطنية حافلة 
باإلنجازات التي شرفت مملكة البحرين 

في جميع المحافل.
وبعث ســـمو ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
إلـــى  جوابيـــة  شـــكر  برقيـــة  الـــوزراء 
الصالـــح، أعرب فيها ســـموه عن تقديره 
بتلقـــي هـــذه التهنئة في هذه المناســـبة 
الوطنيـــة، منوهـــا ســـموه بالـــدور الكبير 
التشـــريعية  الســـلطة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
فـــي خدمـــة أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجاللة عاهل 

البالد.

المنامة - بنا

علي الصالح

الحمادي: “14 فبراير” يوم ال ينسى بذاكرة البحرين
رفع مستشـــار شؤون اإلعالم بديوان ولي 
العهـــد عيســـى الحمـــادي خالـــص التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة؛ بمناســـبة حلول الذكرى العشـــرين 
للتصويت على ميثاق العمل الوطني، كما 
هنـــأ جميع أبنـــاء البحرين بهذه المناســـبة 

الوطنية العزيزة.
وأكـــد مستشـــار شـــؤون اإلعـــالم بديـــوان 

ولـــي العهد أن ميثاق العمـــل الوطني نهج 
رّســـخ مبادئ دولـــة المؤسســـات والقانون 
التقـــدم والنمـــاء، باعتبـــاره  علـــى طريـــق 
نقلـــة نوعية علـــى األصعدة كافـــة، فالرابع 
عشـــر مـــن فبراير يوم ال ينســـى في ذاكرة 
التاريـــخ البحرينـــي وســـنجدد فيـــه دائًمـــا 
العهـــد والـــوالء كجزء من فريـــق البحرين 
نحو مواصلة تحقيق مزيد من اإلنجازات 
العمـــل  ومبـــادئ  ثوابـــت  وفـــق  الوطنيـــة 
الوطني، كما نســـتذكر في هذا اليوم األغر 
مـــا ســـطره أبنـــاء البحريـــن بتالحمهم من 

موقـــف تاريخـــي جامع بتأييـــد التصويت 
على الميثاق بنسبة 98.4 % فكانت بداية 

عهد زاهر لبحريننا الغالية.

وقـــال الحمـــادي “إننا نســـتذكر بـــكل فخر 
كل  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  ذكـــرى  فـــي 
المنجزات والمكتســـبات التي تحققت في 
ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد على مدى 
العقدين الماضيين، ونستشرف بناًء عليها 
مســـتقباًل مشـــرًقا ألبنـــاء الوطـــن، فوطـــن 
يحظـــى بحـــب مليكـــه وعمـــل وإخـــالص 
أبنائـــه البد أن يكون وطًنا يســـمو بالرفعة 
واالزدهـــار فـــي جميـــع مناحـــي مســـيرته 

التطويرية المستمرة”.

المنامة - بنا



^ اســتضافت صحيفــة “البــاد” بمنتداهــا الــدوري رئيســة مجلس النــواب فوزية 
بنت عبدهللا زينل ضيفا رئيسا بمناسبة الذكرى العشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني. 
وشــهد المنتدى مشــاركة ومتابعة 91 حسابا من داخل البحرين وخارجها، ومن بينهم 
شــخصيات حكوميــة وبرلمانيــة وبلدية وأهليــة وعامة. ورفع المشــاركون في منتدى 
“الباد” أســمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، ولولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولشعب البحرين؛ بمناسبة الذكرى العشرين للتصويت على 

ميثاق العمل الوطني. 

كلمة الرئيسة

وفـــي كلمتهـــا االفتتاحيـــة، قالـــت رئيســـة 
مجلـــس النواب فوزية بنـــت عبدهللا زينل 
فـــي كلمتهـــا فـــي المنتـــدى إن مـــا تضمنـــه 
الميثاق من إصالحات ومكتسبات وطنية 
يســـتوجب أن نســـتذكرها ونؤكد التمسك 
بها لتشـــكيل قاعدة قوية ومتينة، تواصل 
األجيـــال القادمة البناء عليها. وفيما يأتي 
نـــص كلمتهـــا في افتتـــاح منتـــدى “البالد”: 
“يطيـــب لي بدايًة، أن أرحـــب بكم جميعا، 
فـــي هـــذا المنتـــدى الـــذي تنظمـــه صحيفة 
البالد مشـــكورة، والـــذي يعقد بالتزامن مع 
الذكرى العشـــرين لميثاق العمـــل الوطني، 
وهي مناســـبة مثلـــت نقطًة فارقـــًة، ونقلًة 
نوعيـــًة لنهضـــة الدولة الحديثـــة، في ظل 
المسيرة التنموية الشـــاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 

ورعاه.
وبهـــذه المناســـبة الوطنيـــة، أتشـــرف بـــأن 
أرفـــع خالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلـــى 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلى صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه 
هللا. حينما نســـتذكر ذكرى صدور الميثاق 
التـــي  واألحـــداث   )2001( عـــام  الوطنـــي 
واكبت عملية صدوره، والطريقة المبدعة 
والمبتكـــرة التي تمت بهـــا صياغته، فالبد 
أن نقـــف بكل إجالل وتقدير لنحيي جاللة 
الملك المفدى، على هذه المبادرة الوطنية 

التاريخية.
ولنا أن نســـتذكر بكل فخر واعتزاز، النهج 
الديمقراطـــي الـــذي اختـــاره جاللـــة الملك 
لصياغـــة الميثاق، والذي ارتبط بــــاإلصرار 
علـــى تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن المشـــاركة 
الشعبية في صياغة الميثاق، ليأتي معبرا 

عن اإلرادة الوطنية للشعب.
ويحضرنـــي في هـــذا المقام، مـــا أكد عليه 
جاللـــة الملك المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، 
الميثـــاق  مشـــروع  جاللتـــه  تســـلم  لـــدى 
كخطـــوة متقدمـــة فـــي مســـيرة التحديث 
أضـــاءت رؤى  للدولـــة، حيـــث  السياســـي 
الوطـــن  مســـيرة  أمـــام  الطريـــق  جاللتـــه 
المباركـــة آنـــذاك، حين تفضـــل جاللته في 
كلمة بهذه المناســـبة قائال: “ســـنبقى معكم 
يـــدا بيد على امتداد المســـيرة وهذه يدي 
ممـــدودة إلـــى كل بحرينـــي وبحرينية كما 
امتـــدت في بيعة العهد، وكما ســـتمتد في 
بيعـــة التجديد... هذا التجديد والتحديث 
الوطني الشامل الذي ستتميز به واعتماده 
إجـــراء  بعـــد  الوطنيـــة  للمســـيرة  مرجًعـــا 
اســـتفتاء شعبي عام عليه؛ لالطمئنان إلى 

القبول العام”.

قاعدة متينة

الميثـــاق مـــن إصالحـــات  مـــا تضمنـــه  إن 
ومكتســـبات وطنية كبرى، واستشـــرافات 
أن  منـــا  يســـتوجب  واعـــدة،  مســـتقبلية 

علـــى  ونؤكـــد  وأبـــدا،  دائمـــا  نســـتذكرها 
التمســـك بهـــا، والمحافظة عليهـــا، وتعزيز 
منجزاتها، لتشـــكيل قاعـــدة قوية ومتينة، 
تواصـــل األجيـــال القادمـــة البنـــاء عليهـــا، 
وفقـــا للمقومـــات والمبـــادئ التـــي ارتكزت 
عليهـــا وثيقة الميثاق، التـــي مثلت البوابة 
المشـــرقة للمملكـــة الدســـتورية العصريـــة، 
لدولـــة  المتقـــدم،  الديمقراطـــي  والنظـــام 
المؤسســـات والقانون، التي تكرست فيها 
الحريات الفرديـــة والعامة، وتكاملت فيها 
منظومـــة الحقـــوق والعدالـــة والمســـاواة، 
وتعـــززت القيـــم اإلنســـانية، وشـــاعت لغة 
حقـــوق  ومبـــادئ  والتعايـــش  التســـامح 
الحضاريـــة  الهويـــة  أبـــرز  بمـــا  اإلنســـان، 

والثقافية العميقة لمملكة البحرين.

مـــن  دائمـــا  تتعلـــم  الشـــعوب  كانـــت  وإذا 
دروس تجاربها وخبراتها السابقة، فالشك 
أن مســـيرة إقرار الميثاق الوطني، ستظل 
خير معلم ونبراس، يستدل به الستنهاض 
الطاقات اإليجابية في شخصية المواطن 
البحرينـــي وتوظيفهـــا، في خدمـــة الوطن 

ونهضته وتطوره.
واســـتنارًة  المبـــارك،  النهـــج  هـــذا  وعلـــى 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية، تتضافـــر 

مســـيرة  وتواصـــل  الوطنيـــة،  الجهـــود 
التعاون بين الســـلطة التشريعية والسلطة 
الوطـــن  تطلعـــات  لتحقيـــق  التنفيذيـــة، 
والمواطنيـــن، إذ إننـــا في مجلـــس النواب 
نعمـــل جاهديـــن لتحقيـــق الرؤيـــة الملكية 
التنمويـــة  المســـيرة  وأهـــداف  الســـامية، 
الشـــاملة بقيـــادة حضرة صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل 

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.

قصة نجاح

إن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، يحكـــي قصة 
نجـــاح بحرينيـــة، ومشـــروع قائـــد حكيـــم 
لشـــعب طموح، ومســـتقبل وطنـــي مزهر، 
وإن الحفـــاظ علـــى هـــذا المشـــروع الرائد 
يتطلـــب تحقيق قدر كبير من االســـتقرار، 
انطالقا من تحقيق األمن؛ باعتباره دعامة 
مســـيرة التنميـــة. وإن رؤية جاللـــة الملك 
المفـــدى، حفظـــه هللا ورعـــاه، فـــي ميثـــاق 

العمل الوطني كوثيقة مستقبلية في بناء 
الوطـــن وتحقيـــق اســـتقراره، أكـــدت على 
األســـس والدعائـــم المتعـــددة التـــي تعـــزز 
الســـلم واألمن المجتمعي، لما لهذا التعزيز 
من ركيزة أساســـية وضرورية في بناء أي 
مجتمع حديث، إيمانا مـــن الرؤية الملكية 
في توفير البيئة اآلمنة للتعايش واحترام 

اآلخر.
والشـــك كذلـــك أن ميثـــاق العمـــل الوطني 
عـــزز من مكانـــة المـــرأة البحرينيـــة، ويعد 
إنشـــاء المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، برئاســـة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفة قرينـــة العاهل المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، أحد معالم 
ورفـــع  المملكـــة،  فـــي  المـــرأة  دور  تعزيـــز 
قدرتها ومســـاهمتها فـــي العملية التنموية 
القائمة على أسس تكافؤ الفرص، وإدماج 
احتياجات المـــرأة فيها، واالنتقال الناجح 

من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم.

تحية شكر

إن مـــا نشـــهده مـــن ازدهار وتطور شـــامل 
فـــي مملكة البحرين، قـــد ارتبطت جذوره 
باألرض الخصبة التي هيأها ميثاق العمل 
الوطني، فأثمرت نهضـــًة تنمويًة متناميًة، 
صنعهـــا رجـــال ونســـاء الوطن، وتتســـلمها 
الذيـــن  الشـــباب،  مـــن  القادمـــة  األجيـــال 
نتوســـم فيهم العزم في تحمل المسؤولية 
الوطنيـــة، ومواصلـــة اإلنجـــاز، وهـــو تطلع 
مستحق لشباب البحرين، لما ثبت لهم في 
سجالت العطاء من إسهامات ثرية، أغنت 
المســـيرة الوطنية، وعـــززت مكانة مملكة 

البحرين على جميع المستويات.
ختامـــا أوجه تحية شـــكر وتقدير للشـــعب 
المناســـبة  هـــذه  فـــي  الوفـــي،  البحرينـــي 
عرفـــان  وتحيـــة  المجيـــدة،  الوطنيـــة 
وامتنـــان، لمن ســـاهم في صياغـــة ميثاق 
ونحـــن  زرعتـــم  فأنتـــم  الوطنـــي،  العمـــل 
حصدنـــا، وســـوف نـــزرع ونبنـــي، ليحصـــد 
الجيل القادم، وليكمل المســـيرة في البناء 
والنماء والنهضة، في وطن يتسع للجميع.
مخرجـــات  أن  الثقـــة،  كل  لواثقـــة  وإنـــي 
ونتائـــج منتـــدى صحيفـــة البالد، ســـيكون 
السياســـية  العمليـــة  فـــي  جديـــدًة  لبنـــًة 

والشراكة المجتمعية.

المشاركون في منتدى “البالد” عبر “زووم”
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الميثاق يحكي 
قصة نجاح بحرينية 

ومشروع قائد حكيم 
وشعب طموح

نتوسم في جيل 
الشباب العزم 

لتحمل المسؤولية 
ومواصلة اإلنجاز

• صياغة الميثاق 
بطريقة مبدعة 

ومبتكرة.. والعاهل اختار 
النهج الديمقراطي

المشاركون يهنئون 
جاللة الملك وسمو 
ولي العهد رئيس 

الوزراء وشعب البحرين

الميثاق تضمن 
إصالحات ومكتسبات 

كبرى لتواصل األجيال 
البناء عليها

زينل لصائغي 
الميثاق: أنتم زرعتم 

ونحن حصدنا وسنبني 
ليحصد الجيل القادم

تعزيز مكانة المرأة 
بإنشاء المجلس 

األعلى للمرأة بقيادة 
سمو األميرة سبيكة

مسيرة إقرار الميثاق 
نبراس الستنهاض 
الطاقات اإليجابية 
بشخصية البحريني

المردي مفتتحا المنتدى: “^” ابنة عهد الميثاق
ــن ــي بالبحريـ ــول الديمقراطـ ــو التحـ ــور نحـ ــر العبـ ــاق جسـ ــر الميثـ اعتبـ

“البـــالد”  قـــال رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
مؤنـــس المـــردي فـــي كلمتـــه االفتتاحية 
الذكـــرى  بمناســـبة  الصحيفـــة  لمنتـــدى 
العشـــرين لميثـــاق العمـــل الوطنـــي: لقـــد 
دأبـــت “البـــالد” علـــى التفاعـــل المســـتمر 
مـــع المناســـبات الوطنيـــة، وبخاصـــة أن 
صحيفة “البالد” تعتبر ابنة عهد الميثاق، 
فقد صدر العدد األول في أكتوبر 2008، 
وهـــذه المناســـبة غاليـــة علـــى قلـــب كل 
بحريني وبحرينية وتعيد التذكير بإرادة 
ملك آمن باإلصالح والديمقراطية وآزره 

في ذلك شعب بادله الوفاء والوالء.
وتابع “نقـــف اليوم في مناســـبة الميثاق 
التاريخيـــة  اللحظـــة  الســـتدعاء  ليـــس 
الجميلة باإلجماع الشـــعبي على الميثاق 
السياســـية  الحقـــوق  مـــن  عـــزز  الـــذي 
والحريات واســـتكمل بناء دولة القانون 
والمؤسســـات، وإنما نقـــف لنراجع أثر ما 

تحقـــق مـــن منجـــزات جعلـــت البحريـــن 
نموذجـــا للديمقراطيـــة والنهضة بجميع 
القطاعات”. وأكد “لقد كان الميثاق الذي 
أراده جاللـــة الملـــك حفظـــه هللا ورعـــاه 
جســـر العبور نحو التحـــول الديمقراطي 
ونجحـــت  بالبحريـــن.  المســـبوق  غيـــر 

الماضييـــن  العقديـــن  خـــالل  المملكـــة 
الديمقراطـــي  نموذجهـــا  بترســـيخ 
وحافظت فيه على التعددية والتعايش 
والتســـامح واالنفتاح االقتصادي، فضال 

عن إرساء مبادئ العدالة والتقدم”.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  المـــردي  ورفـــع 

والتبريـــكات لمقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ولولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولشـــعب البحرين 
بمناســـبة الذكـــرى العشـــرين للتصويـــت 

على ميثاق العمل الوطني.
وختـــم المـــردي: حرصـــت “البـــالد” فـــي 
حضـــور  علـــى  المنتـــدى  هـــذا  ترتيـــب 
القطاعـــات  مختلـــف  مـــن  شـــخصيات 
وبينهـــم أعضـــاء اللجنـــة الوطنية لوضع 
الميثاق؛ وذلك كي يقدم الجميع إضاءة 
مـــن نـــور عـــن المكتســـبات والمنجـــزات، 
والتي يستمر فريق البحرين بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة بالبناء عليها وتعزيزها آلفاق 

أكبر”.

رئيس التحرير والزميل راشد الغائب خالل المنتدى
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^مســك الختــام مــع رئيس مجلــس إدارة دار “البالد” للصحافة والنشــر والتوزيــع عبدالنبي عبدهللا 
الشــعلة، الــذي رفــع باألصالــة عــن نفســه وبالنيابــة عــن المؤسســين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة 
المنتسبين لصحيفة البالد آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 

ولشعب البحرين بمناسبة الذكرى العشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وشـــكر الشـــعلة رئيســـة مجلس النواب فوزية بنت 
عبـــدهللا زينل لتلبيتها دعوة “البـــاد” لتقديم الكلمة 

الرئيسة في المنتدى.
وأحاط الشـــعلة المشـــاركين علًما بأن “هذا المنتدى 
ســـيبقى محفوًظـــا علـــى قنـــاة صحيفـــة البـــاد بــــ 
)اليوتيـــوب(، إذ يمكـــن الرجـــوع إليه فـــي أي وقت، 
والحضـــور  الكثيـــف  الحضـــور  هـــذا  أن  الســـيما 
االلتفـــات والتوافـــق  المميـــزة تعكـــس  والمشـــاركة 
الوطنـــي الـــذي أسســـه الميثـــاق الـــذي جـــاء ضمـــن 
مشـــروع نهضـــة وطنيـــة شـــاملة أرســـاها صاحـــب 
الجالـــة الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، فهـــذه 
الذكـــرى تأتي كذكرى تاريخية ال تمحى من الذاكرة 
ولن تمحى، كما أكد المشاركون، وقد شكلت لحظة 
تجديـــد للبيعـــة فـــي إطـــار ديمقراطيـــة مـــن خـــال 
إجمـــاع شـــعبي بتأييد مشـــروع تبناه جالـــة الملك 
حفظـــه هللا لتطويـــر الدولـــة ومؤسســـاتها، وجاءت 
كموقف شـــعبي داعم بـــكل ثقة.. الثقـــة التي أكدها 
الشـــيخ عبداللطيـــف المحمـــود، هـــي عنـــوان هـــذا 
الحـــدث وهذا الميثاق وهي الثقـــة للمبادرة الملكية 
لانتقـــال بالبحريـــن إلـــى آفـــاق أكثـــر رحابـــة فـــي 

مختلف المجاالت”. 
ولفت الشعلة إلى أن “الميثاق رسخ للحكم الرشيد، 
وقد تـــم تفعيل كل بند من بنود فازدهرت البحرين 
بالمؤسســـات الديمقراطيـــة والدســـتورية المختلفة 
التـــي ترعـــى الحقـــوق وتصـــون الحريـــات وتصون 
المكتســـبات للوطـــن وللمواطنين، ونرى ما تشـــهده 
القطاعات االســـتثمارية واالقتصاديـــة والمصرفية، 
فالديمقراطية تدفـــع نحو نهضة تنموية جعلت من 
البحرين رقًما ينافس فـــي المراكز المتقدمة عموًما 
واالقتصاديـــة تحديـــًدا، والحديث عـــن الميثاق هو 
المتحدثيـــن  البحرينيـــة، وكل  القيـــم  حديـــث عـــن 
أشـــاروا إلـــى تلـــك القيـــم البحرينيـــة المتمثلـــة فـــي 
تجســـيد إرادة االســـتمرار والعطاء في سبيل رفعة 
وطننـــا العزيـــز، والميثاق حمل فلســـفة ورؤية قائد 
مؤمـــن بتقـــدم البحرين وشـــعبها، وقـــد فطن جالة 
الملـــك بأن الميثاق عزز مـــن هويتنا الجامعة وعمق 
مـــن االنتماء للعروبة واإلســـام ومجلـــس التعاون، 
ميـــزت حضـــارة  التـــي  الحضاريـــة  القيـــم  وكـــرس 
البحريـــن بأنهـــا بلـــد التســـامح الدينـــي والمذهبـــي 
والثقافـــي، واســـتمر التأكيد وســـيظل هـــذا التأكيد 

باعتبارهـــا قيم األســـرة البحرينية التـــي تواجه كل 
التحديات ومن بينها نرى البحرين وشعبها بقيادته 
يواجـــه جائحـــة كورونا. هـــذا التحـــدي الكبير الذي 

أظهر ســـر قـــوة البحريـــن وفريق البحريـــن، وهو ما 
غـــذاه الميثاق في مخزون الروح الوطنية، فشـــكًرا 

للذين ساهموا في صياغته”.

ا الشعلة “صفوة العقول من مختلف القطاعات  وحيَّ
التي صاغت مشـــروع الميثاق في اللجنة العليا من 

بينهم بعض المشاركين بمنتدى صحيفة الباد”.
وقـــال: كانت المـــداوالت باجتماعات اللجنـــة العليا 
لوضـــع الميثاق هـــي البرلمان األول فـــي عهد جالة 

الملك.
وذكر أن “اللجنة العليا لوضع الميثاق جمعت أعضاء 
من مختلف مكونات شـــعب البحرين، وهذا ما يميز 
بعد نظـــر جالة الملك الحتواء الجميع تحت مظلة 
وقبة الوطن دائًما وأبًدا، وهو رمز وحدتنا وسيظل 
علـــى رأس الســـلطات، وســـيظل الشـــعب متمســـًكا 
بالميثاق وقيمه، ونوجه الشكر للجميع، متمنين لكم 

السداد والتوفيق والنجاح”.

عبدالنبي الشعلة

ــزون وطــنــي غــــذاه الــمــيــثــاق ــخ ــم ــن واجــــه كـــورونـــا ب ــري ــح ــب ــة: فــريــق ال ــل ــع ــش ال

بث تسجيل المنتدى 
بقناة “البالد” على 

“اليوتيوب”

صفوة العقول من 
مختلف القطاعات شاركت 

في صياغة الميثاق

إقرار الميثاق تجديد 
للبيعة في إطار 

ديمقراطي

الميثاق رسخ للحكم 
الرشيد وازدهرت البحرين 

بمؤسسات دستورية

“الداخلية” تتبنى مفهوم الشرطة الذكية

7 آالف عنوان لمؤلفين بحرينيين خالل 20 عاما منذ الميثاق

وكيل “الشؤون القانونية”: توسع استخدام الذكاء االصطناعي لمواجهة التحديات األمنية الجديدة

إســـماعيل منابـــا عن وزيـــر اإلعالم: جاللة الملـــك النصيـــر األول لحرية الصحافة

^ أكد الوكيل المســـاعد للشـــؤون 
العميـــد  الداخليـــة  بـــوزارة  القانونيـــة 
حمود ســـعد حمود أن وزارة الداخلية 
الذكيـــة  الشـــرطة  مفهـــوم  تبنـــت 
وتوســـعت فـــي اســـتخدام تطبيقـــات 
مواجهـــة  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 
التحديـــات األمنيـــة لوســـائل االتصال 

الحديثة ومكافحة أشكال اإلرهاب.
فيمـــا يأتـــي نـــص كلمتـــه فـــي منتـــدى 
أرفـــع  أن  أود  البدايـــة  “فـــي  “البـــاد”: 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
مقام ســـيدي حضرة صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإلى 
ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة  ورعـــاه؛ 

إلقرار ميثاق العمل الوطني.
اإلصاحـــي  المشـــروع  انطـــاق  منـــُذ 
التقدمي لسيدي صاحب الجالة ملك 
الباد المفدى ومملكة البحرين تخطو 
خطـــوات ثابتـــة ومتقدمة فـــي مجال 

حفظ األمن والنظام العام.

حيـــث ال يمكن ألي مجتمع أن يســـتقر 
أو يتقـــدم إال بحفـــظ األمـــن والنظـــام 
العام، وهـــذا ما أكد عليه ميثاق العمل 
الوطني الســـيما أن األمن الوطني هو 
الســـياج والحصـــن الحصيـــن لحمايـــة 
البـــاد وصيانـــة أراضيها ومكتســـباتها 
االقتصادية واالجتماعية والسياســـية 
الشـــاملة  التنميـــة  لمســـيرة  والداعـــم 
والمســـتدامة خاصة في ظل الظروف 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمتغيـــرات 

المعاصرة.

العمـــل  ميثـــاق  مبـــادئ  مـــع  واتســـاقا 
الوطني تعمـــل وزارة الداخلية بقيادة 
سيدي وزير الداخلية الفريق أول ركن 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
علـــى تعزيز وترســـيخ ســـيادة القانون 
علـــى العدالة والمســـاواة والشـــفافية، 
حيـــث تقـــوم وزارة الداخليـــة بالعمـــل 
الـــدءوب إلنفـــاذ القانـــون بمـــا يضمـــن 
صـــون الحقـــوق والموازنـــة بين حفظ 
األمـــن والنظام العام وحماية واحترام 

حقوق وحريات اإلنسان. 

وفـــي ظل الظـــروف الراهنـــة التي يمر 
بهـــا العالـــم أجمـــع مـــن انتشـــار جائحة 
كورونـــا تقـــوم وزارة الداخلية باتخاذ 
كافة اإلجراءات الازمة؛ للحفاظ على 
الصحـــة العامـــة وعلى األمـــن الصحي 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
كمـــا تبنـــت الـــوزارة مفهـــوم الشـــرطة 
التوســـع  علـــى  وعكفـــت  الذكيـــة 
الـــذكاء  تطبيقـــات  اســـتخدام  فـــي 
االصطناعي فـــي مواجهـــة التحديات 
األمنية الجديدة الناشـــئة عن وســـائل 
االتصال الحديثـــة ومكافحة اإلرهاب 

بكافة أشكاله.
وقد جسد ميثاق العمل الوطني التقاء 
إرادة القيـــادة السياســـية الحكيمة مع 
إرادة المواطنين، وأحدث نقلة نوعية 
بتحديـــده مقومات العقـــد االجتماعي 
بأفق واســـعة ورؤية حضارية عصرية 
ثاقبـــة تنشـــد إقامـــة مجتمـــع وطنـــي 
يســـوده القانـــون وتقوده المؤسســـات 

الوطنية 
وختامـــا أســـال هللا عز وجـــل أن يديم 
علينـــا نعمـــة األمـــن واالســـتقرار فـــي 

مملكة البحرين”.

وســـائل  إدارة  مديـــر  ^قـــال 
االعـــام  شـــؤون  بـــوزارة  اإلعـــام 
يوســـف محمـــد إســـماعيل إن “ذكـــرى 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي كانـــت نقطـــة 
االنطـــاق لمســـتقبل البحريـــن الزاهـــر 
إذ  الملـــك،  فـــي عهـــد ســـيدي جالـــة 
شـــهدت البحرين منجزات متســـارعة 
وكبيـــرة بعد إقرار الميثاق على جميع 
موضحـــا  واألصعـــدة”،  المســـتويات 
أن “الفرحـــة والمشـــاركة فـــي األعيـــاد 
الـــوالء  لتجديـــد  مناســـبة  الوطنيـــة 
والحـــب للقيـــادة التي منحتنـــا الكثير 

وأحاطتنا بحب”.
“البـــاد”  بمنتـــدى  إســـماعيل  وشـــارك 
منابـــا عـــن وزير شـــؤون اإلعـــام علي 

الرميحي.
ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لمقـــام عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
ولولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، ولشـــعب البحرين 
بمناســـبة الذكرى العشـــرين للتصويت 

على ميثاق العمل الوطني.
وأشـــار إلى انعكاس الميثاق البحرين 
على اإلعام البحريني، إذ شهدت هذه 
الفترة التأهيل الشامل لقطاع اإلعام 
واالتصال وتطويـــره بما يعزز الوحدة 
الوطنية والمشـــروع اإلصاحي الذي 
ويشـــيع  واالســـتقرار  األمـــان  يرســـخ 
روح التعاون ويساهم في نشر الوعي 

والمعرفة في المجتمع. 
وأضـــاف “جعـــل الميثـــاق مـــن قطـــاع 

اإلعـــام واالتصـــال مجاال اســـتثماريا 
قـــادرا علـــى تحقيـــق قيمـــة مضافـــة، 
وعنصـــرا مـــن عناصـــر تنويـــع الدخـــل 
الوطني، ومكونا من مكونات القاعدة 
المتنوعـــة مـــن األنشـــطة االقتصادية 
إقليميـــا  إشـــعاع  ومصـــدر  الوطنيـــة، 

وعربيا”.
وأكـــد أن “عاهـــل البـــاد المفـــدى هـــو 
الصحافـــة  لحريـــة  األول  النصيـــر 
البحرينـــي  واإلعـــام، وقفـــز اإلعـــام 

قفـــزات كبيـــرة منـــذ العـــام 2001 مـــن 
الصحـــف والمطبوعـــات  عـــدد  حيـــث 
المتنوعة ومن حيث المنتســـبين لهذا 
القطـــاع، ولعـــل مـــن أهـــم مـــا تضمنت 
مـــن ارتفـــاع ســـقف الحريـــة والتعبير 
الذي يحظى به الصحافيون والكتاب 
وحرية التعبير المكفولة بنص الميثاق 

والدستور”.
النشـــر  حركـــة  “حريـــة  أن  وأضـــاف 
تطورت بشكل غير مسبوق، فشهدت 
أي   1999 إلـــى   1900 بيـــن  الفتـــرة 
خـــال 100 عـــام صـــدور 1500 كتاب 
بحرينـــي، في حين تشـــير اإلحصائية 
إقـــرار  ذكـــرى  منـــذ  عامـــا   20 فـــي 
الميثـــاق إلـــى أن المؤلـــف البحرينـــي 
أصـــدر أكثـــر مـــن 7000 عنـــوان، وزاد 
وتنوع عدد األســـتوديوهات اإلذاعية 
العـــام  فـــي  وصـــدر  والتلفزيونيـــة، 
2002 قانون عصري للطباعة والنشـــر 
حقـــوق  حمايـــه  وقانـــون  واإلعـــام 
المؤلـــف، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى حريـــة 
الـــرأي والتعبيـــر ويعزز قيـــم التعايش 

والحوار”.

 العميد حمود سعد

يوسف محمد

^قــال ســفير مملكــة البحرين لدى ســلطنة عمــان جمعة الكعبي 
إن ميثــاق العمــل الوطني يشــكل رؤية ثاقبة لصاحب الجاللة الملك 
فــي بنــاء البحريــن الحديثة، وإنه جعــل من البحريــن نموذجا فريدا 
مــن نوعــه فــي اإلصــالح واالنتقــال الديمقراطــي وتحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة وتمكيــن التنميــة بمختلــف مجاالتها؛ األمر الذي أكســب 

البحرين احتراما واسعا من قبل المجتمع اإلقليمي والعالمي.

ورفع الكعبي أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات لمقـــام عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ولشعب البحرين 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة 
العمـــل  ميثـــاق  علـــى  للتصويـــت 

الوطني.
لشـــؤون  ســـابق  وزيـــر  والكعبـــي 
البلديـــات وأحـــد أعضـــاء اللجنـــة 
الوطنيـــة المكونـــة مـــن 40 عضوا 
العمـــل  ميثـــاق  مشـــروع  إلعـــداد 
الوطنـــي والصـــادر بمرســـوم فـــي 

نوفمبر 2000.
وذكر أن الحكومة كانت وما تزال 
تولـــي اهتمامـــا بالغا فـــي تحقيق 
خـــال  مـــن  المســـتدامة  التنميـــة 
إدراج األهداف الســـبعة عشر في 

برنامج عمل الحكومة.
جالـــة  جائـــزة  “مـــا  أن  وأوضـــح 
الملـــك لتمكيـــن الشـــباب لتحقيق 
وجائـــزة  المســـتدامة  التنميـــة 
المغفور له صاحب الســـمو الملكي 
آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
خليفة  للتنمية المســـتدامة ليستا 
إال دليل واضح لمـــا توليه القيادة 
التنميـــة  لتحقيـــق  االهتمـــام  مـــن 
المســـتدامة فـــي المملكـــة، وهـــذا 
مـــا أشـــادت دول العالـــم واألمـــم 
المتحدة بما قدمـــت البحرين من 

إنجازات في هذا المجال”.
وأضـــاف “أفتخـــر بأنـــي عاصـــرت 
أول  منـــذ  البلديـــة  المجالـــس 
انتخابـــات، وكانـــت هـــي الباكورة 
اإلصاحـــي  للمشـــروع  األولـــى 
الجالـــة  صاحـــب  قـــاده  الـــذي 
الملـــك المفـــدى، حيـــث كانت أول 
انتخابات بلدية في مايو 2002”.

مـــع  العمـــل  الكعبـــي  ووصـــف 
بالتجربـــة  البلديـــة  المجالـــس 
الفريدة استرعت اهتمام  الوزراء 
والمســـؤولين عـــن البلديـــات فـــي 
دول مجلـــس التعـــاون، موضحـــا 
“عملنـــا مـــع اإلخوة فـــي المجالس 
البلديـــة في ذاك الوقـــت لتحقيق 

تطلعات المواطنين”.
البلديـــة  المجالـــس  أن  واعتبـــر   
شـــاركت فـــي اتخـــاذ القـــرار فيما 
يتعلق بالشـــؤون الخدمية وكانت 
المواطنيـــن  احتياجـــات  تعكـــس 
مـــن برامـــج ومشـــروعات، إذ إنها 
حســـب قانـــون البلديـــات تشـــارك 
فـــي اعتمـــاد الموازنة والمشـــاركة 
في إعداد المخططات التفصيلية 

والهيكلية. 
لميثـــاق  إنجـــاز  “أول  بـــأن  وتابـــع 
انتخـــاب  كان  الوطنـــي  العمـــل 
المجالـــس  ألعضـــاء  المواطنيـــن 
البلديـــة باقتـــراع حـــر مباشـــر في 
فأصبحـــت  المحافظـــات،  جميـــع 
المشاركة شـــعبية في صنع القرار 

فيما يتعلق بالشؤون البلدية”.

 انتخاب المجالس البلدية 
في 2002 أول إنجازات الميثاق
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المداوالت بلجنة الميثاق هي البرلمان األول بعهد جاللة الملك

جمعة الكعبي

السفير الكعبي: انتخابات المجالس 
البلدية تجربة فريدة استرعت اهتمام 

وزراء ومسؤولين خليجيين



^ أكد األمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية واألمن القومي بجامعة الدول العربية 
الســفير خليل إبراهيم الذوادي أن ميثاق العمل الوطني نقل البحرين نقالت واثقة نحو ترســيخ أســس 
الديمقراطيــة بإنشــاء مجلســي النــواب والشــورى والفصــل بين الســلطات مــع تعاونها بمــا يحقق األمن 

واالستقرار والتقدم لمملكة البحرين.

التهانـــي  آيـــات  أســـمى  الـــذوادي  الســـفير  ورفـــع 
والتبريـــكات لمقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولشعب البحرين 
بمناســـبة الذكرى العشـــرين للتصويت علـــى ميثاق 
العمـــل الوطني. جاء ذلك فـــي مداخلته في منتدى 
صحيفة “البالد”، وفيمـــا يأتي أبرز ما تضمنته كلمة 

السفير الذوادي في منتدى “البالد”:
“لقـــد كانـــت مناســـبة وطنيـــة عزيـــزة علـــى قلـــوب 
البحرينييـــن منـــذ األمـــر األميـــري رقـــم )36( و)43( 
بتشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة العليـــا إلعـــداد مشـــروع 
ميثـــاق العمل الوطني وعلى مشـــروع ميثاق العمل 
الوطنـــي، ونحـــن نفخر بهـــذه المهمـــة الوطنية التي 
أنيطـــت بهذه اللجنـــة وما كانت تضمـــه من خبرات 
وطنيـــة في مختلف المجـــاالت وتابعنا بكل اهتمام 

اجتماعات هذه اللجنة الوطنية العليا. 
وعندما صدر األمر األميري رقم ) 8 ( لســـنة 2001م 
بدعوة المواطنين لالســـتفتاء على مشـــروع ميثاق 
العمـــل الوطني، رحب المواطنون باالســـتفتاء على 
ميثـــاق العمـــل الوطني يومـــي )14 ، 15( من فبراير 
لســـنة 2001م، وقـــد شـــهدت البحريـــن فـــي هذيـــن 
اليوميـــن إنجـــازا وطنيـــا وكانـــت الفرحـــة تغمر كل 
بيت فـــي المدن والقرى وقد وافق شـــعب البحرين 
علـــى ميثاق العمل الوطني بنســـبة 98,4 % وكانت 

المشاركة الشعبية عالية جدًا وغير مسبوقة. 
إن ميثـــاق العمل الوطني الـــذي نحتفل بذكراه هذه 
األيـــام هو يعكـــس إرادة قائـــد منســـجمة ومتالئمة 
مع إرادة شـــعب ينشد الخير للوطن، ويرسي أسس 
المجتمـــع الحديث، وكان الميثـــاق محققا لألهداف 
التـــي ينشـــدها قائـــد مســـيرة هـــذا الوطـــن حضـــرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 

وجـــاء الميثاق بمكوناته ليعكس اإلرادة السياســـية 
في بلوغ مملكة البحرين ألهدافها وغايتها السامية، 
ومنهـــا شـــخصية البحرين التاريخيـــة، كمملكة ذات 
حضارة ونهضة، مرتكزة على المقومات األساســـية 

للمجتمع.
إن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي أيضـــا أهتـــم باألســـس 
االقتصاديـــة للمجتمـــع متمثلـــة فـــي مبـــدأ الحريـــة 
والعدالـــة  الخاصـــة،  والملكيـــة  االقتصاديـــة، 

االقتصاديـــة والتوازن في العقود، وتنويع النشـــاط 
االقتصادي ومصادر الدخل القومي. 

إن االحتفـــال بذكـــرى ميثـــاق العمل الوطنـــي يلقى 
علـــى كل مواطـــن تبعـــات النهـــوض بالمبـــادئ التي 
نـــص عليهـــا الميثـــاق كل فـــي مجـــال اختصاصـــه 

والمسؤوليات المنوطة به. 
ومثلمـــا توافقنـــا علـــى الميثـــاق، فإن مـــا تحقق في 
مملكـــة البحريـــن وســـيتحقق مدعاة فخـــر واعتزاز 
لـــكل مواطـــن، ولعل صـــرح ميثـــاق العمـــل الوطني 
فـــي الصخيـــر يعد رمـــزا للتوافق الشـــعبي والقيادة 
الرشـــيدة لتحقيق مستقبل مســـتقر ومزدهر بقيادة 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، 
ودعم من صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 

حفظه هللا ورعاه. 
إن االحتفـــال بهـــذه الذكـــرى العزيـــزة يجعلنا نؤمن 
بأنه عندما تتوحد اإلرادة، فإننا نســـتطيع أن نحقق 
الكثيـــر وهـــذا مـــا نؤمن ونســـعى لتحقيقـــه بتوفيق 
مـــن هللا ســـبحانه وتعالـــى والتكاتـــف المجتمعـــي 

واإلنساني مع القيادة الحكيمة”.

خليل الذوادي

صرح الميثاق رمز للتوافق بين الشعب والقيادة
الكثير تحقيق  نستطيع  اإلرادة  تتوحد  عندما  العربية:  الــدول  بجامعة  المساعد  األمين 

تضاعف حصاد الرياضة من الميداليات بعد الميثاق
^ ذكــر األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد حســن النصــف أن 
المشــروع اإلصالحــي قــاد البحريــن إلى حقبــة جديدة فــي المجــال الرياضي الذي 

حقق نموا ملحوظا على المستويات كافة.

التهانـــي  آيـــات  أســـمى  النصـــف  ورفـــع 
والتبريـــكات لمقام عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ولولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولشـــعب البحرين 
بمناســـبة الذكـــرى العشـــرين للتصويـــت 
علـــى ميثـــاق العمـــل الوطني. جـــاء ذلك 
فـــي مداخلة النصف في منتدى صحيفة 

“البالد”، وفيما يأتي أبرز ما تضمنته:
“يســـعدني فـــي البدايـــة أن أرحـــب بكـــم 
جميعـــا، شـــاكرا ومقـــدرا صحيفـــة البالد 
هـــذا  بإقامـــة  الطيبـــة  مبادرتهـــا  علـــى 

المنتدى.
لقد شـــكل ميثاق العمل الوطني انطالقة 
جديـــدة للحركـــة الرياضية فـــي المملكة 
بفضـــل الدعـــم والرعاية التـــي حظي بها 
هـــذا القطـــاع مـــن جاللـــة الملـــك حفظـــه 
هللا ورعـــاه واهتمام ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفـــة ممثل جاللـــة الملك 
الشـــباب،  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 

للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 
والرياضة وســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 

األولمبية البحرينية.
إن المشـــروع اإلصالحـــي قـــاد البحريـــن 
إلى حقبة جديدة من التميز والنماء في 
مختلـــف المجـــاالت، ومن أهمهـــا القطاع 
ملحوظـــا  نمـــوا  حقـــق  الـــذي  الرياضـــي 
الســـنة  ففـــي  المســـتويات،  كافـــة  علـــى 
التاليـــة مـــن بعد ميثـــاق العمـــل الوطني 
وتحديـــدا العـــام 2002 تضاعـــف حصاد 
الرياضـــة البحرينيـــة من اإلنجـــازات إلى 
 ،2001 فـــي  كان  بعدمـــا  ميداليـــة   179
61 ميداليـــة وتزايـــدت عـــدد الميداليات 
واإلنجازات بصورة متنامية ولم تتراجع 
عن حاجز الــــ 170 ميدالية حتى وصلت  

519 ميدالية في العام 2015.
لعصـــر  وتجســـيدا   2019 العـــام  وفـــي   
الذهب الذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وصـــل عددهـــا إلى 

رقـــم قياســـي بتحقيـــق أبطـــال وبطالت 
البحريـــن 688 ميداليـــة ملونـــة من بينها 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  ذهبيـــات   309
العربيـــة والقارية والعالميـــة واألولمبية. 
وفـــي العـــام 2020 تراجـــع العدد بســـبب 
الخارجيـــة  المشـــاركات  معظـــم  توقـــف 

بسبب فايروس كورونا.
اللـــي  النوعيـــة  اإلنجـــازات  أبـــرز  ومـــن 
العهـــد  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا 
اإلصالحـــي الزاهـــر الحصـــول علـــى أول 
ميداليـــة أولمبيـــة فـــي تاريـــخ البحريـــن 
وكان ذلـــك فـــي أولمبيـــاد لنـــدن 2012، 
وهـــي برونزية العـــداءة مريم جمال في 
لذهبيـــة،  وتحولـــت  متـــر   1500 ســـباق 
باإلضافـــة إلـــى الميداليـــة الذهبية لروث 
جيبيـــت بســـباق 3 آالف متـــر موانع في 

أولمبيـــاد ريـــو 2016 وفضيـــة ايونيـــس 
كيروا بماراثون السيدات.

باإلضافة إلى اإلنجاز التاريخي المتمثل 
في الفوز بـــكأس الخليج لكرة القدم في 
2019 وتحقيق المركز األول في البطولة 
اآلســـيوية أللعـــاب القـــوى والتفوق على 
الذهبيـــة  الميداليـــة  وتحقيـــق  الصيـــن 
لســـلوى عيـــد فـــي بطولـــة العالـــم أللعاب 
القوى بســـباق 400 متـــر وتأهل منتخب 
كرة اليـــد ألولمبياد طوكيو 2020 ليدون 
اســـمه كأول منتخـــب في لعبـــة جماعية 
يتأهـــل لهـــذا الحـــدث األولمبـــي. وأخيرا 

األول  بالمركـــز  البحريـــن  مملكـــة  فـــوز 
بدورة األلعـــاب الخليجية لرياضة المرأة 
والعديـــد من اإلنجازات األخـــرى التي ال 

يتسع المجال لذكرها.
وقـــد ســـاهم المشـــروع اإلصالحـــي فـــي 
إيـــالء قطاع الشـــباب والرياضـــة اهتمام 
كبيـــرا، وهو ما اثمر عن زيادة اإلنجازات 
كمـــا ونوعا، ونحن ماضـــون في االنتقال 
بالرياضة البحرينيـــة نحو الصناعة ومن 
مرحلة الهواية إلـــى االحتراف الرياضي 
الحوكمـــة واســـتقطاب  نظـــام  وتطبيـــق 
االســـتثمار  وتعزيـــز  األمـــوال  رؤوس 

النهـــوض  فـــي  للمســـاهمة  الرياضـــي 
باالقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 
وتغييـــر   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
منهجيـــة الفكـــر اإلداري داخـــل الهيئـــات 
الرياضيـــة بمـــا يتواكـــب مـــع التطـــورات 

العصرية الرياضية.
واألســـرة  األولمبيـــة  اللجنـــة  تفتخـــر 
الرياضيـــة بإشـــادة جاللـــة الملـــك حفظه 
هللا ورعـــاه للقطـــاع الرياضـــي فـــي أكثر 
من مناسبة، ومن أبرزها ما جاء من ثناء 
وتقديـــر للحركة الرياضيـــة في الخطاب 
الســـامي الذي ألقـــاه جاللته لـــدى رعاية 
جاللتـــه افتتـــاح دور االنعقـــاد األول من 
الفصـــل التشـــريعي الخامـــس لمجلســـي 
الشـــورى والنـــواب في العـــام 2018 وهو 
مـــا يشـــكل دافعـــا لنـــا لمواصلـــة مســـيرة 

النجاحات والمكتسبات.
وتقديـــري  شـــكري  أكـــرر  الختـــام،  فـــي 
لصحيفة البالد وعلى رأســـها األخ رئيس 
التحرير مؤنس المـــردي وكافة العاملين 
علـــى هـــذه الدعـــوة الكريمـــة، كما أشـــكر 
واهتمامهـــا  تغطيتهـــا  علـــى  الصحيفـــة 
خصوصـــا،  األولمبيـــة  اللجنـــة  بأخبـــار 

والرياضة البحرينية عموما”.

محمد النصف

أمين اللجنة األولمبية: 
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ترجمة قيم الميثاق في المناهج واألنشطة المدرسية
ـــة ـــة الوطني ـــزام المـــدارس الخاصـــة بتدريـــس مـــواد الهوي ـــم”: إل ـــة “التعلي وكيل

^أكــدت الوكيــل المســاعد للتعليــم العــام والفنــي بــوزارة التربيــة والتعليــم لطيفة 
البونوظة في مداخلتها بمنتدى صحيفة “البالد” إن ميثاق العمل الوطني إضافة نوعية 
فــي مســيرة المجتمــع البحرينــي، فقــد حــدد الميثــاق المســار والوجهــة، فلــم يعــد هنــاك 
هواجس أو تردد بالدفع باتجاه رفعة المجتمع وعلو شــأنه، فكل إنجاز يتحقق هو نتاج 
للمساحة الفارهة التي يتحرك فيها الفرد الطالب، المعلم، والتربويون. وفيما يأتي أبرز 

ما ورد في كلمة البونوظة:

“بداية يسرني، أن أرفع أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد 
المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء، حفظهما هللا ورعاهما، وإلى شعب 
مملكـــة البحرين الوفي بمناســـبة االحتفال 

بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا.
العمـــل  ميثـــاق  تاريـــخ  نســـتذكر  وعندمـــا 
الـــذي  مســـيرتها  قائـــد  نســـتذكر  الوطنـــي 
فتـــح الباب أمام مرحلـــة جديدة ومتطورة 
مـــن الحيـــاة السياســـية واالجتماعيـــة أمام 
جميـــع البحرينييـــن بكافـــة فئاتهـــم، ســـواء 
على صعيد الهويـــة الوطنية العربية وعلى 
صعيـــد الثوابـــت السياســـية واالجتماعيـــة 
الـــوالء  التـــي تجمـــع أبنـــاء المملكـــة علـــى 
للوطن والوفـــاء للقيادة الحكيمـــة والعمل؛ 
من أجل رفعة وتقدم وطننا العزيز مملكتنا 
الحبيبـــة البحريـــن. والشـــك أن االحتفـــال 
بذكرى الميثاق فرصة لتعزيز قيم المواطنة 
والـــوالء للوطـــن والوفاء للقيـــادة الحكيمة 

التي قدمـــت لهذا الوطن الكثير من العطاء 
والنمـــاء واالزدهـــار الـــذي نعيش فـــي كنفه 
اليوم. وفي غمـــرة االحتفال بذكرى ميثاق 
العمـــل الوطنـــي نســـتذكر المعانـــي الطيبـــة 
والخيـــرة التـــي فتحها العهـــد الزاهر لجاللة 
الملـــك المفدى في ربـــوع هذا الوطن، وكان 
لهـــا تأثير عميق على التربيـــة والتعليم في 
كافة المجاالت والجوانـــب )مناهج، تعليم، 

أنشطة مدرسية(.
بترجمـــة  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قامـــت 
القيـــم والثوابـــت التـــي جـــاء بهـــا الميثـــاق 
الدراســـية وفـــي أنشـــطتها  فـــي مناهجهـــا 
المدرســـية، حيـــث تـــم دمـــج وتعزيـــز قيـــم 
إدخـــال  خـــالل  مـــن  والمواطنـــة  االنتمـــاء 
المناهـــج،  فـــي  بذلـــك  المتعلقـــة  المفاهيـــم 
واســـتحداث مناهـــج خاصـــة لتكريس هذه 
خدمـــة  للمواطنـــة،  )التربيـــة  مثـــل  القيـــم، 
المجتمـــع، المهـــارات الحياتيـــة(، وتدريـــب 
المعلميـــن وســـائر التربوييـــن ذوي العالقـــة 
على كيفية التعامل مع هذا الجانب الحيوي 

من بناء الشخصية الوطنية للطلبة.

كما تـــم إلزام المـــدارس الخاصـــة بتدريس 
المواد المرتبطة بالهوية الوطنية مثل اللغة 
العربية والتربية اإلســـالمية وتاريخ مملكة 
البحرين والتربيـــة للمواطنة، باإلضافة إلى 
تنفيذ مشروع المدرســـة المعززة للمواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان فـــي مختلـــف المراحـــل 
معرفيـــا  القيـــم  تلـــك  لتعزيـــز  الدراســـية؛ 
وعمليا، وترســـيخ قيـــم التعايـــش والحوار 
والتعـــاون والتضامـــن الوطنـــي.  إننـــا فـــي 
وزارة التربيـــة عملنـــا علـــى تجســـيد رؤيـــة 
جاللـــة الملك المفدى نحو مســـتقبل مملكة 
البحريـــن في مختلف المجـــاالت التعليمية 
بمـــا  والشـــبابية،  واإلبداعيـــة  والرياضيـــة 
يعزز دور شـــباب البحريـــن في بناء التنمية 
الشـــاملة وتعزيز الوحـــدة الوطنية ومعاني 

التعايش والتســـامح والحوار، وبما يرســـخ 
الـــوالء الوطنـــي لـــدى األجيـــال الجديـــدة، 
والتفكيـــر  الحـــوار  ثقافـــة  تعزيـــز  وأهميـــة 
العلمـــي والموضوعـــي الســـليم بمـــا ينمـــي 
نضجهم الفكري والسياسي وينير طريقهم 
في اإلســـهام في بناء الديمقراطية وتعزيز 

الوحدة الوطنية. 
إن مملكـــة البحرين في العهد الزاهر لجاللة 
بمختلـــف  التعليـــم  تولـــي  المفـــدى  الملـــك 
مراحله عناية واهتماما كبيرين، بما يساعد 
الشباب على االنكباب على الدرس والبحث 
العلمـــي واإلبـــداع واالبتـــكار بمـــا يرفـــع من 

شأن وطنهم ويعزز مكانته في العالم.
إن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي إضافـــة نوعيـــة 
في مســـيرة المجتمع البحريني، فمن منا ال 
يعـــي وال يـــدرك النقلة النوعيـــة في تأصيل 
الـــدور والمســـؤولية المنوطة بـــكل فرد من 
أفـــراد المجتمـــع، فقد حدد الميثاق المســـار 
والوجهـــة، فلم يعد هنـــاك هواجس أو تردد 
بالدفع باتجـــاه رفعة المجتمع وعلو شـــأنه، 
فـــكل إنجـــاز يتحقـــق هـــو نتـــاج للمســـاحة 
الفارهـــة التـــي يتحـــرك فيها الفـــرد الطالب، 

المعلم، والتربويون.
وفي الختام ال يسعني اال أن أتقدم بخالص 
الشكر والتقدير للقائمين على جريدة البالد 
التربيـــة  وزارة  لمشـــاريع  دعمهـــم  وعلـــى 
والتعليـــم ورفـــع المالحظـــات القيمـــة التي 
تجود العمل وتؤصل مبدأ الشراكة الحقة”.

 لطيفة البونوظة

^قــال الرئيــس التنفيذي لصحيفة “البالد” أحمد البحر 
فــي مداخلتــه بمنتــدى صحيفــة “البــالد” بمناســبة الذكــرى 
العشــرين لميثــاق العمل الوطني “لعل أهــم التحديات التي 
تواجــه اإلدارة العامــة هــي أوال الحصــول علــى الخدمــات 
بأيســر األســاليب وأنجحهــا، وثانيــا االعتمــاد علــى العمــل 
المؤسسي في اإلدارة، وثالثا االعتماد على مبدأ المشاركة 
والتشاور، وهذا ما يقوله بعض االختصاصيين في اإلدارة 

العامة”.

ورأى أن مـــا ورد فـــي ميثاق 
العمل الوطني وتحديدا في 
البنـــد أوال من الفصل الثالث 
يضـــع الحل من خالل األداء 
األكثـــر فاعليـــة للتعامـــل مع 
يقـــول  إذ  التحديـــات،  تلـــك 
نص البند “يجب أن يصاحب 
االنفتـــاح االقتصـــادي تغيير 

العامـــة  اإلدارة  تفكيـــر  فـــي 
اإلجـــراءات  تبســـيط  نحـــو 
والشـــفافية والقضـــاء علـــى 
التداخل في المســـؤوليات”، 
موضحـــا أن هـــذه هـــي أهم 
للتغييـــر  وأنجعهـــا  الحلـــول 
فـــي التفكير، وهـــذا ما أكده 

ميثاق العمل الوطني.

البحر: الميثاق 
غّير تفكير اإلدارة العامة

أحمد البحر



إسحاقي: الحريات السياسية والعدالة من ثمار الميثاق

البناي: البحرين تعيش عصرا ذهبيا حقوقيا

ــوى ــت ــس ــم ــة رفـــيـــعـــة ال ــاريـ ــضـ ــة حـ ــارسـ ــمـ اســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــب مـ

احتـــواء جميـــع األطيـــاف فـــي إطـــار االنفتـــاح السياســـي والثقافـــي

^ من أبرز الركائز التي تناولها 
النائب علي إسحاقي في مداخلته 
تلك التي تتجلى فيها الممارســـات 
المســـتوى  رفيعـــة  الحضاريـــة 
بالتصويت علـــى الميثاق، إذ يقول 
التاريخيـــة  التصويـــت  نســـبة  إن 
التـــي بلغـــت 98.4 % وفـــق إرادة 
لصاحـــب  نافـــذة  ورؤيـــة  وطنيـــة 
الجاللـــة الملـــك، أدخلـــت البحرين 
في نقلة نوعيـــة فريدة في الحياة 
السياســـية، ونشـــهد ثمـــار الميثاق 
مـــن خالل العدالـــة وتكافؤ الفرص 
ودعـــم المواطن واإلنســـان في كل 
المجـــاالت، عـــالوًة علـــى الحريات 
الشخصية ومنح المرأة مكتسبات، 
وكذلك التنظيـــم النقابي ومرئيات 
استشرافية للمستقبل، ولم تقتصر 
بنود الميثاق على النطاق المحلي، 
بـــل تناولـــت االنتماء إلـــى مجلس 

العربيـــة  األمـــة  وإلـــى  التعـــاون 
واإلســـالمية وتعزيـــز العالقات مع 
الدول الشـــقيقة على أســـاس مبدأ 

االحترام المتبادل.

وقـــدم إســـحاقي التهاني إلى مقام 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 

األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
بمناســـبة  البحريـــن  عمـــوم شـــعب 
الذكرى الســـنوية النطـــالق ميثاق، 
قائـــال “بعـــد مضـــي 20 عاًمـــا بـــات 
واضًحـــا للجميـــع، داخـــل البحرين 
جاللـــة  رؤيـــة  صـــواب  وخارجهـــا، 
الملـــك الســـتحداث رفعـــة وســـمو 
هذا الوطن، وإرســـاء تطوير شامل 
ونظـــام برلمانـــي قائـــم علـــى نظام 
المجلسين، وتجسدت في الميثاق 
الديمقراطيـــة  فـــي  األمثلـــة  أروع 
عندمـــا حرص جاللته على صياغة 
الميثـــاق مـــن قبـــل لجنـــة وطنيـــة 
يمثلها البحرينيون وإشراك الشعب 
للتصويت عليه بممارسة حضارية 

رفيعة المستوى”.

البحريـــن  مملكـــة  ^مكانـــة 
هـــو  ودولًيـــا  وإقليمًيـــا  خليجًيـــا 
المحور الذي أشار إليه النائب عمار 
البنـــاي، عضـــو المؤسســـة الوطنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، فالحديـــث عـــن 
احتفـــااًل  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق 
بمـــرور 20 عاًمـــا وفـــي يـــوم الرابـــع 
عشـــر مـــن فبرايـــر كيـــوم أغـــر، في 
وطـــن بزغ فجـــره منذ عهـــد دلمون 
كمهد للتاريخ، وصواًل إلى المشروع 
اإلصالحي، وهو مشروع التحديث 
ترجمتـــه  الـــذي  الشـــامل  الوطنـــي 
البـــالد  عاهـــل  ومواقـــف  أفعـــال 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيسى آل خليفة، بنظرة مستقبلية 
ثاقبة عززت مكانة المملكة خليجًيا 
وإقليمًيـــا ودولًيـــا وأرســـت ثوابتها 
التـــي نهضـــت  الوطنيـــة  بالمبـــادرة 
والمياديـــن،  المجـــاالت  بجميـــع 
وارتقـــت بالمواطنيـــن نحـــو حيـــاة 
فاعلـــة  مســـتدامة  وبيئـــة  كريمـــة 
تضمن لجميع األجيال بنية ســـليمة 

لإلنجاز وتحقيق المستحيل.
يعـــرج البنـــاي إلـــى العصـــر الذهبي 
الـــذي تعيشـــه مملكـــة البحرين في 
والقائـــم  اإلنســـان،  حقـــوق  مجـــال 
اإلنســـان  حقـــوق  قدســـية  علـــى 
الحديثـــة،  بالمجتمعـــات  للنهـــوض 
لعجلـــة  الرئيـــس  المحـــرك  وهـــي 
يمثلـــه  بمـــا  واالزدهـــار  التقـــدم 

التنميـــة،  مســـتقبل:  مـــن  اإلنســـان 
احتـــرام  االجتماعيـــة،  العدالـــة 
والمســـاواة،  اإلنصـــاف  التنـــوع، 
وكذلـــك النهوضة بمبدأ التشـــاركية 
والمحاسبة والنظر بعين المستقبل 
للتنافسية واالستدامة بغض النظر 
عـــن اللـــون أو العـــرق أو الديـــن أو 

الجنس والرأي السياسي.

ويضيـــف لما طرحه “هذا هو المناخ 
الـــذي تعمـــل مملكـــة  الديمقراطـــي 
البحرين الحتـــواء جميع األطياف، 
السياســـي  االنفتـــاح  إطـــار  فـــي 
والثقافـــي واحتـــرام حريـــة الـــرأي، 
التـــي  الحضاريـــة  الســـمة  وهـــي 
يشـــار لها بالبنان وعالمـــة للتعايش 
والتجانـــس، وهـــذا مـــا دلـــت عليـــه 
 98.4 الشـــعبية  المشـــاركة  بنســـبة 
% مـــن مجمـــوع المشـــاركين فـــي 
التصويـــت، وهذه هي اللبنة األولى 
إلرســـاء نظـــام برلمانـــي ديمقراطي 
قائم على نظام المجلســـين، ليحلق 
والمنتخـــب  المعيـــن  المجلســـان: 
لتحقيـــق تطلعـــات وآمـــال المجتمع 
فـــي مملكـــة دســـتورية  البحرينـــي 
تنعـــم باألمـــن واألمان. ونســـتحضر 
الملـــك حفظـــه هللا  مقولـــة جاللـــة 
نعشـــها  لـــم  األيـــام  )أجمـــل  ورعـــاه 
بعـــد(، ونســـأل هللا أن يوفق الوطن 
والمواطنيـــن بقيادة ســـيدي جاللة 

الملك رعاه هللا”.

علي إسحاقي

عمار البناي

الشفافية والمصارحة شعار جاللة الملك عندما أطلق الميثاق
ـــعبي ـــاف ش ـــة والتف ـــة ملكي ـــة 2011 بحكم ـــدت أزم ـــن تع ـــير: البحري جمش

مجلـــس  عضـــو  ^يطـــرح 
جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــورى 
اتجاهـــات عديـــدة فـــي مداخلتـــه 
التـــي  “البـــالد”  صحيفـــة  بمنتـــدى 
يمكـــن وصفهـــا بأنها “ورقـــة عمل” 
عميقة المحتـــوى، وينتهز الفرصة 
إلـــى  ليرفـــع  المناســـبة  هـــذه  فـــي 
المقام السامي لجاللة الملك أجمل 
التهاني والتبريـــكات بهذه الذكرى 

العزيزة على قلوبنا.
ويعدد جمشير مسارات االنطالقة، 
صاحـــب  اســـتالم  “منـــذ  فيقـــول 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه مقاليد 
الحكـــم بعـــد وفـــاة األميـــر الراحل 
هللا  طيـــب  ســـلمان  بـــن  عيســـى 
ثراه، شـــهدت مملكـــة البحرين في 
العهـــد الزاهر انطالقـــة ديمقراطية 
لتحقيـــق آمـــال الشـــعب فـــي دولة 
عصرية يسودها األمن واالستقرار 
والرخاء وترســـيخ حقوق اإلنسان 
دســـتورية  عصريـــة  دولـــة  فـــي 
يسودها األمن واالستقرار والعدالة 
جاللتـــه  وأن  القانـــون،  وســـيادة 
حفظـــه هللا يطمـــح إلـــى تحقيـــق 
هيـــكال  يرســـي  ديمقراطـــي  نهـــج 
متوازنا يؤكد الشراكة الدستورية 
بيـــن الشـــعب والحكومـــة والفصل 
وتعزيـــز  الثـــالث  الســـلطات  بيـــن 
آليـــات الســـلطة القضائية وإنشـــاء 
وديوانـــي  الدســـتورية  المحكمـــة 
الرقابـــة الماليـــة واإلدارية واألخذ 

بما أثبتته بعض التجارب الناجحة 
في األنظمـــة الديمقراطيـــة بنظام 
المجلســـين فـــي العمل التشـــريعي 
والجمـــع بين ميزة االســـتفادة من 
حكمـــة ذوي العلـــم والخبـــرة فـــي 
مجلـــس الشـــورى وتفاعـــل اآلراء 
الشعبية من كافة االتجاهات التي 
يضمهـــا المجلس المنتخب انتخابا 

حرا مباشرا”.
د الميثـــاق الطريق نحو  وقـــال “مهَّ
البدء فـــي المســـيرة الديمقراطية 
إلـــى  2002م  منـــذ  المملكـــة  فـــي 
اآلن 2021م ودون انقطـــاع حتـــى 
فـــي أحلـــك األزمـــات التـــي مـــرت 
ومـــا  2011م  أزمـــة  هـــي  علينـــا 
ُأطلـــق عليها الربيـــع العربي والتي 
هي فـــي الحقيقة أزمـــة مصطنعة 
ومؤامـــرة دنيئة خبيثة ُحبكت في 

الغـــرف المظلمـــة، ومازالـــت بعض 
دولنـــا العربيـــة لألســـف تعيش في 
والقتـــل،  والخـــراب  األزمـــة  هـــذه 
والحمـــد للـــه نحـــن فـــي البحريـــن 
تعدينا هـــذه األزمة بفضل من هللا 
ســـبحانه وحكمـــة وقيـــادة جاللـــة 
الملـــك حفظه هللا ورعاه، والتفاف 
الشـــعب البحرينـــي الوفـــي خلـــف 
بـــأن  المظفـــرة والمؤمنـــة  قيادتـــه 
الوطن هو جامع وحامي الجميع”.

وأضاف “يحق لنا جميعا أن نفتخر 
باإلنجازات الكبيـــرة التي تحققت 
السياســـية  علـــى كافـــة األصعـــدة 
واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
والثقافية والتنموية التي أسس لها 
الميثـــاق، ومنها المجلـــس الوطني 
والنـــواب،  الشـــورى  بمجلســـيه 
الصالحيـــات  لـــه  أتيحـــت  والـــذي 

التشـــريعية والرقابية من أجل أن 
يكـــون شـــريكا في العمـــل الوطني 
وينتخـــب أعضاء مجلـــس النواب 
جميـــع  مـــن  البلديـــة  والمجالـــس 
المواطنيـــن رجـــاال ونســـاء وفتـــح 
البـــاب للمرأة للترشـــح واالنتخاب، 
قـــوي  مدنـــي  مجتمـــع  ونشـــأ 
وناشـــط فـــي مختلـــف التوجهـــات 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
والحقوقيـــة وتكونـــت الجمعيـــات 
السياســـية والنقابـــات ومنظمـــات 
حقـــوق اإلنســـان، وألن الشـــفافية 
جاللـــة  شـــعار  هـــو  والمصارحـــة 
الملـــك، فقد أخذ علـــى عاتقه عقد 
اللقاءات المكثفـــة وقام بالزيارات 
لمناطـــق  العديـــدة  الميدانيـــة 
مبـــادئ  لنشـــر  ومدنهـــا  البحريـــن 
ودعـــوة  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق 
فـــي  المشـــاركة  إلـــى  المواطنيـــن 
تحمـــل مســـؤولياتهم والتصويـــت 
بنعـــم لهـــذا الميثاق بعد أن اســـتقر 
الـــرأي علـــى طرحـــه في اســـتفتاء 
عـــام على شـــعب البحريـــن الوفي 
والـــذي صـــوت عليـــه بنعم بنســـبة 
خطـــوة  يعتبـــر  والـــذي   ،%  98.4
متقدمـــة فـــي مســـيرة التحديـــث 
السياســـي للدولة وإلى اآلن نتذكر 
كلمة جاللته عن تســـلمه مشـــروع 
الميثـــاق: )يـــدي ممـــدودة إلـــى كل 
بحريني وبحرينية كما امتدت في 
بيعة العهد وكما ســـتمتد في بيعة 

التجديد(”.

عبدالرحمن جمشير
المهندســين  جمعيــة  رئيــس  قدمهــا  عبــارات  بضــع   ^
ضيــاء عبدالعزيــز توفيقــي كفيلــة بــأن تعيــد إلــى األذهــان 
العمل كفريق حمل مســؤولية وطنية كبيرة، ويبدأ توفيقي 
بتوجيــه أجمــل التهاني والتبريكات لجاللة الملك؛ بمناســبة 
الذكــرى العشــرين لميثــاق العمــل الوطنــي، وإلــى صاحــب 
الــوزراء، وإلــى شــعب  العهــد رئيــس  الملكــي ولــي  الســمو 

البحرين الوفي.

”أكـــرر  العرفـــان  عـــن  ويعبـــر 
شـــكري علـــى الثقـــة الغاليـــة 
لمشـــاركتي وعضويتـــي فـــي 
اللجنة العليـــا للميثاق، حيث 
عملنـــا مـــع الزمـــالء أعضـــاء 
اللجنة كفريق متميز للخروج 
للميثـــاق”،  مناســـبة  بصيغـــة 
ليتطرق إلى أجواء ذلك العام 
بقولـــه “حقق الميثـــاق الكثير 
مـــن اإلنجـــازات، منهـــا رســـم 
التاريخيـــة  البحريـــن  هويـــة 

الديمقراطية  وإرساء مبادئ 
وتطوير األســـس والعالقات 
واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة 
للمـــرأة  المجـــاالت  وفتـــح 
بشـــكل واســـع، كذلـــك الحال 
السياســـية  الجمعيـــات  مـــع 
والنقابـــات، وختاًمـــا أتوجـــه 
بالشـــكر والتقديـــر لصحيفـــة 
البالد لدعوتها للمشاركة في 

هذا المنتدى المتميز”.

الشــيخ  الوطنيــة  الوحــدة  تجمــع  جمعيــة  رئيــس  اختــار 
عبداللطيــف المحمــود، باعتباره أحد أعضــاء اللجنة الوطنية 
العليــا لميثــاق العمــل الوطنــي، وأحــد أعضاء لجنــة الصياغة 
تلخيًصــا بكلمــة واحــدة وهــي “الثقــة”، وشــرحها بالقــول ”ثقة 
قائد بشعب والقائد هو حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وثقة 
شعب بقائده، وهو شعب مملكة البحرين الذي وقف مع قائده 
في أول مشاركة شعبية واسعة للتصويت على الميثاق، وهو 
الــذي وقــف معه فــي جميع التحديــات التي واجهــت وتواجه 

مملكة البحرين وشعبها الوفي.

القائـــد  ثقـــة  تمثلـــت  وقـــد 
بإعـــالن رؤيتـــه للميثـــاق بـــكل 
وضـــوح، بتواصله الشـــخصي 
مـــع ممثليـــن مـــن كل أطيـــاف 
رؤيتـــه،  ليشـــرح  المجتمـــع 
ثـــم بتشـــكيل لجنـــة لمناقشـــة 
مســـودة الميثـــاق مكونـــة من 
القانونية  التخصصـــات  جميع 
والسياســـية  والتشـــريعية 
واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة 
لجميـــع  الفرصـــة  وإتاحـــة 
أعضاء اللجنة لإلدالء بآرائهم 
بـــكل حرية ثم موافقـــة القائد 
على عرض الميثاق للتصويت 
الفرصـــة  وإتاحـــة  الشـــعبي 
للمشـــاركة في التصويت على 
الميثـــاق، ونتائـــج هـــذه الثقة 
المتبادلة هي تصويت الشعب 
بالموافقة على الميثاق بنسبة 

.”% 98.4
وقال “لقـــد قـــدم القائد جاللة 
الملك مـــن خالل ميثاق العمل 
الوطنـــي لجميـــع مـــن يريد أن 
أداء مســـؤوليته  فـــي  ينجـــح 

الوطـــن  هـــذا  فـــي  اإلداريـــة 
العزيـــز، كبـــرت أو صغـــرت، أال 
وهي: نشـــر الثقة بين الرئيس 
فـــي  لتنجحـــوا  والمـــرؤوس 
شـــأن  مـــن  وتعلـــوا  مهامهكـــم 
وطنكـــم. وفـــي منتـــدى البالد 
أقدم شكري للقائد الملك على 
نحتاجـــه  الـــذي  الثقـــة  درس 
فـــي كل وقـــت، وهـــو درس ال 
يبلـــى بمرور الزمـــن وال تنتهي 
صالحيتـــه، ودعاؤنـــا لصاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، بأن 
لتحقيـــق  تعالـــى  هللا  يوفقـــه 
الثقـــة الملكية بقيادة الســـلطة 
التنفيذيـــة التي ظهـــرت بوادر 
نجاحهـــا، والدعـــاء بـــأن نكون 
جميًعـــا على قـــدر ثقـــة جاللة 
العاهـــل بمـــا يقـــوم بـــه كل من 
إداريـــة  مســـؤولية  يتولـــى 
كبرت أم صغرت لتقدم وطننا 
العزيز، وشـــكًرا لجريدة البالد 

لتنظيم هذا اللقاء”.

رئيس “المهندسين” متذكرا: 
خرجنا بصيغة مناسبة للميثاق

المحمود: جاللة الملك قدم
بالميثاق درسا للثقة للشعب
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عبدالعزيز توفيق

عبداللطيف المحمود

عمل مع فريق متميز لمشروع حقق 
الكثير من اإلنجازات

ال تنتهي صالحيته بمرور الزمن



الغائب: القراء يقترحون أشخاصا 
وجهات الستضافتها بمنتدى “^”

^ قـــال منســـق منتـــدى صحيفـــة “البـــاد” رئيـــس قســـم 
الشـــؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني الزميل راشد الغائب 
إن منتدى الصحيفة بمناسبة الذكرى العشرين إلمضاء ميثاق 
العمل الوطني شـــهد تفاعا كبيرا من قبل شخصيات بالقطاع 
الرســـمي والخاص واألهلي للمشـــاركة والمتابعة؛ لما تكتســـبه 

المناسبة من مكانة في قلب كل بحريني وبحرينية.

ورفـــع الغائـــب أســـمى آيات التهانـــي والتبريـــكات لمقام عاهل 
الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولشـــعب البحرين بمناسبة الذكرى 

العشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وذكـــر الغائـــب أن صحيفـــة “البـــاد” مســـتمرة فـــي فتـــح بـــاب 

المتابعـــة لمنتدياتهـــا الدوريـــة مـــن أجل إشـــراك قـــراء “الباد” 
لمواكبة ما يجري من نقاشات على طاولة المنتدى االفتراضية 
مـــن خـــال برنامـــج “زووم”. ولفت إلى أن الصحيفة مســـتمرة 
فـــي تواصلهـــا مع عديد من المســـؤولين والجهات الســـتضافة 
المعنييـــن ومناقشـــتهم فـــي قضايا الســـاعة؛ انطاقـــا من دور 
الصحيفـــة التنويري فـــي ظل معطيات المرحلـــة الحالية التي 

تتطلـــب تكثيف التواصل الفعال مع القارئ بالوســـائل التقنية 
الحديثة. وأشـــار إلى أن صحيفة “الباد” تفتح باب اســـتقبال 
اقتراحـــات القـــراء للموضوعـــات والشـــخصيات التـــي يرونها 
أولويـــة للنقـــاش العـــام عبر التواصـــل على البريـــد اإللكتروني 

 )rashed.ghayeb@albiladpress.com(
أو الواتساب )33443463(.

الزميل راشد الغائب خالل المنتدى

“زووم” ــر  ــب ع ــراء  ــ ــق ــ ال مـــواكـــبـــة  واســـتـــمـــرار  ــاق...  ــثـ ــيـ ــمـ الـ ــدى  ــت ــن م مـــع  ــر  ــي ــب ك ــل  ــاع ــف ت

نسبة 98.4 %.. نعم قوية.. ومدوية.. وليست اعتيادية

جهود بحرينية نحو تحقيق أمن غذائي مستدام

ــده ــع ب ــو  ــ ه ــا  ــمـ كـ ــيـــس  لـ ــاق  ــثـ ــيـ ــمـ الـ ــل  ــبـ قـ ــا  ــ م ــاب:  ــ ــه ــ ش آل 

ـــازات ـــن اإلنج ـــر م ـــهدا الكثي ـــة ش ـــروة البحري ـــة والث ـــا الزراع ـــح: قطاع ـــو الفت أب

جلهـــا  فـــي  المناســـبة  ألن   ^
اســـتحضار لحـــدث باهـــر، فـــإن عضـــو 
مجلـــس أمانة العاصمة مها آل شـــهاب 
تعرج صوب إنجازات البحرين والعهد 
اإلصاحـــي فـــي كل يـــوم، والحديـــث 
عن قائد أحب شـــعبه بصـــدق، وتقول 
“نحن نعيش كل يوم عرًسا ديمقراطًيا 
متجـــدًدا، فنســـبة 98.4 % نعـــم قوية 
ونـــرى  اعتياديـــة،  وليســـت  ومدويـــة 
البحريـــن متميـــزة وزاهرة بالمشـــروع 
اإلصاحي وتغييرات في منهج العمل 
واألداء، لهذا نرى ما قبل الميثاق ليس 
كمـــا هو بعـــده، وداللتـــه ذلك النشـــاط 
الملحـــوظ فـــي جميـــع أوجـــه الحيـــاة 

والعلميـــة،  واالقتصاديـــة  السياســـية 
ونفخـــر كل يـــوم بأننـــا جـــزء مـــن هذه 

المنظومـــة التاريخيـــة الرائـــدة، فنحن 
ننتمـــي إلى بلد صغيـــر جغرافًيا، ولكن 

يشـــار لنا بالبنان في كل محفل، وجاء 
ميثاق العمل ليؤكد أن مملكة البحرين 
كانت وســـتظل بإذن هللا متقدمة على 

المستوى اإلقليمي والدولي”.
وقالـــت آل شـــهاب “نشـــكر صحيفـــة 
البـــاد كمنبـــر متميـــز”، رافعـــة أســـمى 
لمقـــام  والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات 
عاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ولولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولشـــعب البحرين بمناسبة 
علـــى  للتصويـــت  العشـــرين  الذكـــرى 

ميثاق العمل الوطني.

والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  ^رفـــع 
البحرية بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
أبوالفتـــح  نبيـــل  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات لمقام 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ولولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولشعب 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة  البحريـــن؛ 

للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
وقـــال بمداخلـــة مكتوبـــة ضمن مشـــاركته 
بمنتـــدى صحيفـــة “البـــاد”: “الشـــك كثيرة 
هي اإلنجازات والمكتسبات التي تحققت 
فـــي عهد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد المفدى، 
أفـــرزت  التـــي  الصادقـــة  اإلدارة  وبفضـــل 
ميثـــاق العمل الوطني الـــذي يعتبر صورة 
حضارية مشـــرقة في سماء تاريخ مملكة 

الســـامية  المعانـــي  جســـدت  البحريـــن، 
فـــي  الشـــعب  بهـــا  عبـــر  والتـــي  للوطنيـــة 
تصويتهـــم لميثـــاق العمل الوطنـــي والذي 

وصلت نسبته إلى 98.4 %”.
وأضاف “منذ إقرار ميثاق العمل الوطني، 
فقـــد حققـــت مملكـــة البحريـــن إنجـــازات 

المحليـــة  الصعـــد  كافـــة  علـــى  مشـــرفة 
والخارجيـــة، وهو ما انعكس على مكانتها 
الدوليـــة المتقدمـــة بفضـــل جهـــود حضرة 
صاحـــب الجالة الملك المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه على كافة المســـتويات السياســـية 

واالقتصادية واالجتماعية”.

الزراعـــة  قطاعـــي  صعيـــد  “علـــى  وتابـــع 
والثـــروة البحرية، فقد شـــهد هـــذا القطاع 
تحققـــت  التـــي  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
جالـــة  لســـيدي  الثاقبـــة  الرؤيـــة  بفضـــل 
ميثـــاق  ترجمهـــا  والتـــي  المفـــدى،  الملـــك 
العمـــل الوطنـــي، فقد تم وضـــع الكثير من 
المبادرات والمشروعات التي تدعم جهود 
مملكـــة البحرين نحو تحقيـــق أمن غذائي 

مستدام”.
وواصـــل “ال يفوتنـــا أن نرفـــع وافر الشـــكر 
وعظيم االمتنان إلى جالة الملك المفدى 
مشـــروع  بإطـــاق  الســـامية  لتوجيهاتـــه 
وطني لألمن الغذائي في مجاالت الزراعة 
والثروة الســـمكية حرصا من جالته على 
رفـــع مســـتوى االكتفـــاء الذاتـــي مـــن هذه 

المصادر المهمة”.
وشـــكر الوكيل أبو الفتـــح صحيفة “الباد” 

على رعايتها وتنظيمها المنتدى.

مها آل شهاب

وكيل الزراعة مشاركا بمنتدى “البالد”

^ لعبارتـــه الموجزة دالالتها، فعضو مجلس الشـــورى درويش المناعي 
وصف ميثاق العمل الوطني بأنه “نقطة تحول لبناء غد أفضل يصنعه أبناء 
البحريـــن بقيـــادة جالة العاهـــل المفدى، ويبنـــون بتكاتفهم صـــروح المجد 
والنهضة والتقدم، فمن الناحية االقتصادية، قطعت البحرين شـــوًطا كبيًرا 
في مجال التنمية ورفع متوســـط دخل الفرد فيها، رغم ظروف محدودية 

المساحة وندرة المياه والكثافة السكانية”.
ورفع المناعي أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات لمقام عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ولشـــعب 

البحرين؛ بمناسبة الذكرى العشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

^ النقلـــة النوعيـــة فـــي شـــتى المجـــاالت، هو المحـــور الذي ركـــز عليه 
المديـــر العـــام للتنظيم وموازنـــة الوظائف بديـــوان الخدمـــة المدنية جمال 
عبدالعزيـــز العلـــوي خـــال مداخلته بمنتـــدى صحيفة “البـــاد”، التي قدمها 
منابـــا عن رئيس ديـــوان الخدمة المدنية أحمد الزايد. ورفع العلوي أســـمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات لمقـــام عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، ولولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولشعب البحرين؛ بمناسبة الذكرى 
العشـــرين للتصويت علـــى ميثاق العمل الوطني. وقـــال إن “الميثاق أحدث 

نقلة نوعية في شتى مجاالت العمل الوطني، وأهمها الخدمة المدنية”.

المناعي: الميثاق رفع متوسط الدخل

الميثاق حقق نقلة نوعية بالخدمة المدنية
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المشاركون بمنتدى “^” 

رئيسة مجلس النواب 
فوزية بنت عبدالله زينل

وكيل شؤون البلديات بوزارة 
األشغال وشؤون البلديات 

والتخطيط العمراني الشيخ 
محمد بن أحمد آل خليفة

وكيل الزراعة والثروة 
البحرية بوزارة األشغال 

وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني د. نبيل أبو الفتح

 الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية 

د. أحمد األنصاري

عضو مجلس أمانة 
العاصمة د. مها آل شهاب

نائب رئيس جمعية 
الحكمة للمتقاعدين 

سعيد السماك

المبعوث الخاص لشؤون 
المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة 

د. محمد بن دينه

وكيل وزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية 

واألوقاف القاضي 
عيسى المناعي

مدير عام التنظيم وموازنة 
الوظائف بديوان الخدمة 

المدنية جمال العلوي

النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب علي زايد

مستشار الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء 

د. محمد جاسم العثمان

مدير عام وكالة أنباء 
البحرين عبدالله بوحجي

الشوري 
عبدالرحمن جمشير

األمين العام المساعد رئيس 
قطاع الشؤون العربية واألمن 
القومي بجامعة الدول العربية 

السفير خليل الذوادي

مدير إدارة وسائل االعالم 
بوزارة شؤون االعالم 

د. يوسف محمد اسماعيل

 النائب 
عمار البناي

الوكيل المساعد للشؤون 
القانونية بوزارة الداخلية 

العميد حمود سعد حمود.

رئيس جمعية المهندسين 
د. ضياء عبدالعزيز توفيقي

الشوري 
درويش المناعي

سفير مملكة البحرين لدى 
سلطنة عمان

 د. جمعة الكعبي

رئيس مجلس أمناء 
المستشفيات الحكومية 

الشيخ هشام بن عبدالعزيز 
آل خليفة

النائب 
محمد العباسي

الوكيل المساعد للتعليم 
العام والفني بوزارة التربية 
والتعليم لطيفة البونوظة

رئيس جمعية تجمع 
الوحدة الوطنية 

د.عبداللطيف المحمود

النائب 
علي اسحاقي

األمين العام للجنة 
األولمبية البحرينية

 محمد حسن النصف

 الرئيس المؤسس 
للجامعة األهلية 

البروفيسور عبدالله 
الحواج

النائب 
سوسن كمال

الوكيل المساعد لشؤون 
االذاعة والتلفزيون بوزارة 

شؤون االعالم
 عبدالله الدوسري

عضو مجلس الشورى 
السابق 

د. سعيد عبدالله اليماني

درويش المناعي

جمال العلوي
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المنامة - وزارة الخارجية

رفع سفير مملكة البحرين لدى سلطنة 
عـــمـــان جــمــعــة الــكــعــبــي أســـمـــى آيـــات 
عاهل  مقام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
رئيس  العهد  وولــي  خليفة،  آل  عيسى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الــوزراء 
سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى الشعب 
ــذكــرى  الــبــحــريــنــي الـــوفـــي بــمــنــاســبــة ال
السنوية العشرين للتصويت التاريخي 
الذي شكل  الوطني  العمل  على ميثاق 
نقلة نوعية في تاريخ مملكة البحرين، 

الذي يصادف 14 فبراير من كل عام.

العمل  ميثاق  أن  إلــى  الكعبي  وأشـــار 
لصاحب  ثاقبة  رؤيـــة  يشكل  الوطني 
ــك فـــي بـــنـــاء الــبــحــريــن  ــمــل الـــجـــاللـــة ال
نــقــلــة نوعية  بــمــثــابــة  ــو  الــحــديــثــة، وهـ
ــن خـــاللـــهـــا مــرحــلــة  مــتــمــيــزة فـــتـــح مــ
جــديــدة ومــتــطــورة مــن الــحــيــاة أمــام 

مدار  على  شكلت  البحرينيين،  جميع 
حقيقيا  منطلقا  الــمــاضــيــة  ــســنــوات  ال
ــتــحــقــيــق إنـــــجـــــازات مـــشـــرقـــة عــلــى  ل
البحرين  من  وجعل  األصعدة  مختلف 
اإلصالح  في  نوعه  من  فريدا  نموذجا 
واالنـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي وتــحــقــيــق 
التنمية  وتمكين  االجتماعية  العدالة 
أكسب  الــذي  األمــر  مجاالتها،  بمختلف 
من  واسعا  وتقديرا  احتراما  البحرين 

قبل المجتمع اإلقليمي والعالمي.

الكعبي: فتح مرحلة متطورة أمام البحرينيين

الحسن: البحرين على الطريق الصحيح
ـــدرات ـــة المخ ـــة مكافح ـــاح خط ـــة و97 % نج ـــدالت الجريم ـــاض مع انخف

طارق  الفريق  العام  األمــن  رئيس  أكــد 
صعيد  عــلــى  تــحــقــق  مـــا  أن  الــحــســن 
ــاع األمــنــيــة، وتـــراجـــع مــعــدالت  ــ األوضـ
مسبوقة،  غير  مستويات  إلى  الجريمة 
الطريق  البحرين على  أن مملكة  يؤكد 
وتوجيهات  بــدعــم  مشيدا  الصحيح، 
ــد بــن  ــ ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــشـــيـــخ راشــ ــ ــ وزي
الفضل  لــه  كــان  مــا  خليفة،  آل  عبدهللا 
األداء  في تسجيل قفزة حضارية في 
وتعزيز  االحترافية  والممارسة  األمني 

جهود مكافحة الجريمة.
جاء ذلك في افتتاح رئيس األمن العام 
مسودة  بــوضــع  المعنية  العمل  ورشـــة 
المخدرات  لمكافحة  الوطنية  الخطة 
نسختها  فـــي  الــعــقــلــيــة  ــرات  ــ ــؤث ــمــ ــ وال
العامة  اإلدارة  عقدتها  الــتــي  الثانية، 
تقنية  عبر  الجنائية  واألدلــة  للمباحث 
ممثاًل   ٣٥ بمشاركة  المرئي،  االتــصــال 
وزارات  من  الخطة  تنفيذ  شركاء  عن 
إضافة  المملكة  ومــؤســســات  وهيئات 
الداخلية،  المعنية بوزارة  إلى اإلدارات 
النسخة  حققته  ما  إلى  استنادا  وذلــك 
األولى من الخطة الوطنية، التي بلغت 

نسبة النجاح فيها 97 %.
“البناء  أن  العام  األمــن  وأوضــح رئيس 
على النجاح يقود إلى نجاح أكبر بإذن 
النسخة  إنجاز  نحو  األمــل  ويعزز  هللا، 
الــثــانــيــة مــن الــخــطــة، الــتــي تــأتــي هــذه 
الــورشــة لــبــلــورة أهــدافــهــا ومــبــادراتــهــا 
ــى مــرحــلــة االعــتــمــاد  لــتــدخــل الحــقــا إلـ
واالنــــطــــالق بـــــروح إيــجــابــيــة وعــمــل 
نلمسه  مــا  بفضل  بــه  نعتز  مجتمعي، 
شركاء  من  بناءة  وروح  استعداد  من 

التنفيذ”.
المخدرات،  مكافحة  كانت  “إذا  وقــال 
األولى  وبالدرجة  مجتمعية  مسؤولية 
لمملكة  يــحــســب  فـــإنـــه  أمـــنـــيـــا،  عــمــال 
الــبــحــريــن فــي هـــذا الــخــصــوص العمل 
بشكل منهجي منظم وبموجب خطط 
والمجتمع  األمن  فيها  يتداخل  وآليات 
واإلعالم والتعاون اإلقليمي والدولي”، 
دولة  أول  تعتبر  البحرين،  أن  مضيفا 

ــّد وُتـــصـــدر خــطــة وطــنــيــة  ــعـ ــيــة ُتـ عــرب
شاملة لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
األمــم  مكتب  خــبــراء  بشهادة  العقلية، 
المخدرات  بمكافحة  المعني  المتحدة 
والجريمة. وأضاف أن الخطة الوطنية 
أساسين  مــحــوريــن  تضمنت  الــســابــقــة 
هما خفض الطلب وخفض العرض من 
المخدرات، وتحت كل منهما مجموعة 
المتعلقة  االستراتيجية  األهـــداف  من 
أنــه  إلـــى  الفــتــا  الــمــخــدرات،  بمكافحة 
ُعقدت ورشة عمل لعرض خطة تنفيذ 
توصياتها،  على  وبناًء  الخطة  أهــداف 
بمتابعة  الــمــكــلــف  الــعــمــل  فــريــق  ُشــكــل 
تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، وتوجت 
نسختها  في  للخطة  الخمس  السنوات 

االولى بنجاح ومعدالت إنجاز عالية.
وتابع: على أساس قاعدة النجاح تلك، 
يكون البناء للخطة الوطنية الثانية من 
خالل دراســة ما تحقق وإعــادة قراءة 
المتغيرات  وفــق  وتحديثها  ــداف  األهـ
العملي  الواقع  أثبتها  التي  والتجارب 
وكشفتها الممارسة الميدانية، خصوصا 
أن البحرين، وحسب التصنيف الدولي 
وليست  عبور”  “نقطة  المتحدة  لألمم 
إذا تم  لــإنــتــاج واالســـتـــهـــالك،  مـــركـــزا 
مقارنتها بحجم انتشار المخدرات على 

مستوى العالم.
العام عن تقديره  وأعرب رئيس األمن 
تصل  أن  يمكن  ال  التي  الجهود،  لهذه 
لغايتها المطلوبة من دون شراكة ودعم 
من جميع المؤسسات ذات الصلة ومن 

والمؤسسات  ــالم  واإلعــ األســـرة  بينها 
ــادة الــفــكــر  ــ ــ ــيــة والــتــعــلــيــمــيــة وق ــن ــدي ال
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  ــرأي  وال
مكافحة  وهــو  الرئيس  للهدف  وصــوال 

المخدرات.
األمن  رئيس  أشــاد  كلمته،  ختام  وفــي 
ــاء  ــن ــب ــمــجــتــمــعــي ال ــالـــوعـــي ال ــام بـ ــعــ ــ ال
ــدوره  ــ ــم بـ ــاهـ والـــمـــتـــمـــاســـك، الــــــذي سـ
في  ووضــعــهــا  الــمــشــكــلــة  تحجيم  فــي 
في  دوره  عــن  فضال  السليم،  إطــارهــا 
والمبادرات  واآللــيــات  الخطط  إنجاح 
الـــهـــادفـــة لــلــســيــطــرة عــلــى هــــذه اآلفـــة 
الخطة  أن  إلى  مشيرا  انتشارها،  ومنع 
المخدرات  لمكافحة  الثانية  الوطنية 
على  دلــيــل  خير  العقلية،  والــمــؤثــرات 
لبناء  القوية  والعزيمة  اإلصـــرار  روح 

مجتمع خال من المخدرات.
ــمــديــر الــعــام  مـــن جــهــتــه، اســتــعــرض ال
ــلــمــبــاحــث واألدلـــــة  لـــــــإدارة الـــعـــامـــة ل
منذ  المتعاقبة  الــخــطــوات  الــجــنــائــيــة، 
األول  الداخلية، اإلصدار  تدشين وزير 
المخدرات  لمكافحة  الوطنية  للخطة 
ــعــام ٢٠١٥،  ــال ب الــعــقــلــيــة  ــرات  ــؤثـ ــمـ والـ
موضحا أنه منذ ذلك التاريخ والجميع 
إذ  أهــدافــهــا،  لتحقيق  جهد  بكل  يعمل 
تنفيذ  بمتابعة  الــمــعــنــي  الــفــريــق  بـــذل 
ــيــرة في  ــهــــوًدا كــب ــخــطــة جــ ــداف ال ــ أهــ
والعمل  التنفيذ  شــركــاء  مــع  الــتــواصــل 
وإخــالص  تــفــان  بكل  ــمــبــادرات  ال على 
حتى تم إعداد التقرير النهائي للخطة 

الوطنية لإصدار األول.

للخطة  الــثــانــي  ــدار  ــ اإلصـ أن  ــاف  وأضــ
ــدرات  ــخــ ــمــ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــمـــكـــافـــحـــة ال
والمؤثرات العقلية، عمل عليه بكل جد 
منسوبي  من  بحريني  فريق  واجتهاد 
وزارة الداخلية، اجتهدوا بكل إخالص 
مـــن أجــــل وضــــع الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة 
لــلــمــشــكــلــة وفــــق مــعــطــيــات الــمــجــتــمــع 
النسخة  تــحــقــق  أن  ــاًل  آمــ الــبــحــريــنــي، 
المرجوة  النتائج  الخطة  مــن  الثانية 
منها، ومستعرضا جهود إدارة مكافحة 
الــمــخــدرات فــي مــكــافــحــة تــلــك اآلفــة 
األخرى  اإلدارات  مع  الوثيق  بالتعاون 

بوزارة الداخلية.
ُمسجلة  كــلــمــة  الـــورشـــة  تضمنت  كــمــا 
المعني  المتحدة  األمـــم  مكتب  لمدير 
مجلس  لـــدول  والجريمة  بــالــمــخــدرات 
التعاون  فيها  أكد  علي،  حاتم  التعاون 
ــم بــيــن مــكــتــب األمـــم  ــ ــدائ ــ الــوثــيــق وال
لمكافحة  البحرين  ومملكة  المتحدة 
المخدرات، الفًتا إلى أن مملكة البحرين 
ــو جـــهـــًدا فـــي ســبــيــل االســتــفــادة  ال تــأل
ــــدورات  ال المكتب وعــقــد  مــن خــبــرات 
على  لالطالع  العمل  وورش  التدريبية 
جميع المستجدات لمكافحة تلك اآلفة، 

وحماية الشباب من أخطارها.
عن  تسجيلي  فيلم  عــرض  تــم  كــذلــك، 
المخدرات  لمكافحة  الوطنية  الخطة 
تدشينها،  مــنــذ  الــعــقــلــيــة  والـــمـــؤثـــرات 
بها  مــرت  التي  والخطوات  والمراحل 
بنسبة  الــنــهــائــي،  التقرير  إعـــداد  حتى 
اللجنة  وأقــرتــهــا   %  97 بلغت  نــجــاح 

الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي سياق متصل، قدمت عضو فريق 
الوطنية  الخطة  أهــداف  تنفيذ  متابعة 
ــرات  ــؤثـ ــمـ ــمــــخــــدرات والـ ــ ــمــكــافــحــة ال ل
الشاملة  الجودة  شعبة  رئيس  العقلية، 
ــة  ــ بـــــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــبــاحــث واألدلـ
عرًضا  الحمر  حصة  النقيب  الجنائية، 
ــانـــي لــلــخــطــة  ــثـ ــمـــســـودة اإلصــــــــدار الـ لـ
الوطنية لمكافحة المخدرات، إذ بدأت 
بين ممثلي  الشأن  المناقشات في هذا 

شركاء التنفيذ.

المنامة - وزارة الداخلية

قصيدة مهداة إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني.

 

َأِمــــــيــــــَنــــــا ِمــــــــصــــــــَداًقــــــــا  ـــــــــاِريـــــــــَخ  الـــــــــتَّ َأَرى 
ـــــــــُد ُمـــــــــــنـــــــــــَجـــــــــــَزاِت الـــــــــَراِئـــــــــِديـــــــــَنـــــــــا ُيـــــــــَخـــــــــلِّ

ــاًل ــ ــ ــصـ ــ ــ لِـــــــــــُكـــــــــــلِّ ِبـــــــــــــــــــالِد َيـــــــــــــــــــوٌم َكـــــــــــــــــــاَن َفـ
ـــــــــوا َذاِكـــــــــــِرْيـــــــــــَنـــــــــــا  َلـــــــــــــــُه َفــــــــــــْخــــــــــــًرا َيـــــــــَظـــــــــلُّ

ــا ــ ــًمـ ــ ــيـ ــ ــِظـ ــ َيــــــــــُكــــــــــوُن الــــــــــَيــــــــــوُم ُمـــــنـــــعـــــَطـــــًفـــــا َعـ
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِصـ ــ ــِلـ ــ ــخـ ــ ــُمـ ــ ــا ِبـــــــَفـــــــضـــــــِل الـ ــ ــ ــَه ــ ــ ــِت ــ ــ ــَض ــ ــ ــه ــ ــ ــَن ــ ــ ِب

َولِــــــــلــــــــَبــــــــحــــــــَريــــــــِن َيـــــــــــــــــوٌم َكـــــــــــــــــاَن ِبــــــــــــــدًءا
لِــــــــَخــــــــيــــــــٍر ّظـــــــــــــــلَّ َيـــــــــْغـــــــــُمـــــــــُرَنـــــــــا ِســـــِنـــــيـــــَنـــــا

ــا ــ ــ ــًعـ ــ ــ ــيـ ــ ــ َفـــــــَعـــــــهـــــــُد الـــــــَخـــــــيـــــــِر جـــــــــــاء َلـــــــنـــــــا َرِبـ
َوَيـــــــاَســـــــِمـــــــيـــــــَنـــــــا  َوُفـــــــــــــــــــلَّ  َورًدا  َأَتـــــــــــــــــى 

َفــــــــَومــــــــَضــــــــُة ِفـــــــكـــــــِرُكـــــــم َحـــــــــَمـــــــــٌد َأَنـــــــــــــــــاَرت
َلــــــــَنــــــــا َدْرًبــــــــــــــــــــا َقـــــــــِوْيـــــــــًمـــــــــا َفـــــــاْهـــــــَتـــــــَدْيـــــــَنـــــــا

َمــــــــــــاَم َمـــــــِلـــــــيـــــــُك َعـــــــزٍّ َفـــــــُمـــــــذ َمـــــــــَســـــــــَك الــــــــــــزِّ
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِقـ ــ ا َقــــــــــد ُسـ َرِحــــــــــيــــــــــَق الـــــــَفـــــــخـــــــِر ِعـــــــــــــــزًّ

َمــــــــِلــــــــيــــــــٌك ُمــــــــلــــــــَهــــــــٌم َوَكــــــــــــــــِرْيــــــــــــــــُم َأْصــــــــــــــٍل
ــا ــ ــ ــَن ــ ــ ــي ــ ــ ــِم ــ ــ ــاِك ــ ــ ــَح ــ ــ َمـــــــِلـــــــيـــــــٌك َصــــــــــــــــاَر َفــــــــخــــــــَر ال

َأْن ُمــــــــــذ  هللَا  َحــــــــَمــــــــدَنــــــــا  َحـــــــــَمـــــــــٌد  َفــــــــَيــــــــا 
ِبـــــِحـــــْكـــــَمـــــِتـــــُكـــــم َزَرعــــــــــــــــــَت الــــــَفــــــخــــــَر ِفــــيــــَنــــا

ـــــــــــــدَت الـــــــــُقـــــــــُلـــــــــوَب ِبـــــــَنـــــــهـــــــِج ُحــــــــبٍّ َفـــــــــــــَوحَّ
ــا َأَقـــــــــــمـــــــــــَت َلـــــــنـــــــا ِبـــــــــــــِه ِحــــــصــــــًنــــــا َحـــــِصـــــيـــــَنـــ

َفــــــــِجــــــــئــــــــَت َلــــــــنــــــــا ِبــــــــِمــــــــيــــــــَثــــــــاٍق َعــــــِظــــــيــــــٍم
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِبـ ــ ــَتـ ــ ــسـ ــ ــَيـ ــ ــــــِبــــــيــــــَل لِـ ُتـــــــِنـــــــيـــــــَر َلــــــــَنــــــــا الــــــسَّ

ــا ــ ــًبـ ــ ــعـ ــ َفــــــِبــــــالــــــِمــــــيــــــثــــــاِق َقــــــــــد َأحــــــــَيــــــــيــــــــَت َشـ
َفــــــــِفــــــــي أعـــــــَنـــــــاِقـــــــَنـــــــا َلـــــــــــــَك َصــــــــــــــــاَر َديـــــــَنـــــــا

ــم ــ ــُتـ ــ ــحـ ــ ــَتـ ــ َوِبــــــــالــــــــِمــــــــيــــــــَثــــــــاِق َيــــــــــا َحـــــــــَمـــــــــٌد َفـ
َلـــــــــَنـــــــــا ُأُفــــــــــــًقــــــــــــا لِـــــــَنـــــــبـــــــَقـــــــى ســـــــاِئـــــــِريـــــــَنـــــــا

َغــــــــــــــَدا الـــــــِمـــــــيـــــــَثـــــــاُق َعــــــــهــــــــًدا َوالـــــــــِتـــــــــَزاًمـــــــــا
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــَلـ ــ َوَطــــــــاَعــــــــُتــــــــكــــــــم َغــــــــــــدت َفـــــــــرًضـــــــــا َعـ

َغــــــــــــــــَدت َبــــــحــــــَريــــــُنــــــنــــــا ِفــــــــــــــــــــــــرَدوَس ُحــــــــبٍّ
َوِعــــــــشــــــــَنــــــــا فــــــــي ُذَراَهــــــــــــــــــــــــا ُمـــــْنـــــَعـــــِمـــــيـــــَنـــــا

ـــــــــــــُروَف َكـــــــمـــــــا أَردنـــــــــــــا عــــــــــَنــــــــــا الـــــــــــــظُّ َوَطــــــــــوَّ
اِئـــــــــــــِديـــــــــــــَن الــــــــَقــــــــاِدِريــــــــَنــــــــا ــا الِـــــــــــــرَّ ــ ــ ــرنـ ــ ــ ــُصـ ــ ــ فـ

ــــــيــــــَنــــــا الـــــــــٍجـــــــــِديـــــــــَد ِبــــــــــُكــــــــــلِّ َفـــــــْخـــــــٍر َتــــــَبــــــنَّ
ـــــــِلـــــــيـــــــَد َفـــــــمـــــــا َنـــــِســـــيـــــَنـــــا َومـــــــاِضـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــتَّ

ــــــــــالِم ُدَعـــــــــــــــــــــــــاَة ٍحــــــــــقٍّ َوُصـــــــــــــرنـــــــــــــا لِــــــــــلــــــــــسَّ
ــا ــ ــ ــَن ــ ــ ــي ــ ــ ــِش ــ ــ َخ َزَلـــــــــــــــــــــاًل  َوال  َنــــــــَصــــــــًبــــــــا  َفــــــــــــال 

َوُقــــــــلــــــــَنــــــــا يــــــــا َزمـــــــــــــــــاُن َتــــــــــَعــــــــــاَل َفــــــاشــــــَهــــــْد
َوِســـــــــــرنـــــــــــا فــــــــي الـــــــَمـــــــَعـــــــالـــــــي َواِثـــــــِقـــــــيـــــــَنـــــــا

َوأحــــــــــــــــــــــــــــــالٌم َلـــــــــــَنـــــــــــا ُخـــــــــلـــــــــَنـــــــــا َخــــــــــيــــــــــااًل
ــَك أنــــــــــــَت َقــــــــــد َصــــــــــــــــاَرت َيــــِقــــيــــَنــــا ــ ــ ــِل ــ ــضــ ــ ــ ــف ــ ــ ِب

مـــــــــــاُن َلــــــــــَقــــــــــاَل ِفــــيــــَنــــا َوَلــــــــــــــو َنـــــــــَطـــــــــَق الـــــــــــزَّ
لِـــــــــــيـــــــــــَنـــــــــــا ــــــــــــا َقـــــــــــــد َســــــــَبــــــــْقــــــــَنــــــــا اأَلوَّ ِبــــــــــــأنَّ

ــا فـــــــي الــــــــــــَوَفــــــــــــاِء َلــــــــــــَك الــــــــــِتــــــــــَزاٌم ــ ــ ــَن ــ ــ ــي ــ ــ ــَل ــ ــ َع
َغـــــــاِفـــــــِلـــــــيـــــــَنـــــــا َوَلـــــــــســـــــــنـــــــــا  َحـــــــــــــــــقٌّ  َوَذا 

ــــــــــــُكــــــــــــم َمــــــــــِلــــــــــٌك َعــــــِظــــــيــــــٌم َفــــــــَنــــــــشــــــــَهــــــــُد َانَّ
ــــــــــــــــــــــــــــَك ُقـــــــــــــــــــــــــدَوٌة لِـــــلـــــُمـــــصـــــِلـــــِحـــــيـــــَنـــــا َوَأنَّ

َمـــــــَلـــــــْكـــــــَت ُقـــــــــُلـــــــــوَب َشــــــعــــــِبــــــَك ِبــــــــاقــــــــِتــــــــَداٍر
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِبـ ــ ــَجـ ــ ــعـ ــ َفـــــــــُصـــــــــْرَنـــــــــا ِبــــــــــــاقــــــــــــِتــــــــــــَداِرَك ُمـ

َوَكــــــــــــــاَفــــــــــــــأَت الــــــــُمــــــــِجــــــــدَّ َوُكــــــــــنــــــــــَت َعــــــوًنــــــا
ـــــــاِئـــــــِلـــــــيـــــــَنـــــــا ـــــــــيـــــــــُتـــــــــم َنـــــــــــــــــــــــــَداَء الـــــــسَّ َوَلـــــــــبَّ

ُضـــــــــرٍّ لِــــــــَكــــــــشــــــــِف  َأَتـــــــــــــــــــــــاَك  َأَحــــــــــــــــــــٌد  إَذا 
َبــــــســــــْطــــــَت َيـــــــــــــدَا َوُكـــــــــنـــــــــَت َلـــــــــــُه الــــُمــــِعــــيــــَنــــا

َفـــــــــــــإيـــــــــــــَثـــــــــــــاٌر َوإكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراٌم َوَعـــــــــــــــــــــــوٌن
الـــــُمـــــؤِمـــــِنـــــيـــــَنـــــا ُخـــــــــْلـــــــــُق  َذاَك  َلــــــــَعــــــــمــــــــُرَك 

ـــــــــــــــــــــَك فـــــــي اإلَبـــــــــــــــــــاِء َغـــــــــــــــــــَدوَت َلــــيــــًثــــا َوَأنَّ
ــم َتــــــــــُصــــــــــدُّ الــــــُمــــــعــــــَتــــــِديــــــَنــــــا ــ ــ ــُكـ ــ ــ ــِتـ ــ ــ ــَبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــَهـ ــ ــ ِبـ

َلـــــيـــــٌث اأَلِكـــــــــــــَمـــــــــــــاِت  فـــــــي  َيــــــــْغــــــــُد  َلــــــــــــْم  إذا 
ــا؟ ــ ــَنـ ــ ــِريـ ــ ــَعـ ــ ــي الـ ــمــ ــحــ ــ َشـــــــِديـــــــَد الـــــــَبـــــــأِس َمـــــــن َي

َفـــــــــَبـــــــــأُســـــــــَك َيــــــــــا أَبـــــــــــــا َســــــــلــــــــَمــــــــاَن َصـــــلـــــٌب
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِلـ ــ َوَعـــــــــــــزُمـــــــــــــَك َلــــــــــن ُيـــــــــَفـــــــــلَّ َوَلـــــــــــــــن َيـ

َفــــــَتــــــبــــــَقــــــى َأرَضــــــــــــُكــــــــــــم َحــــــــــَمــــــــــٌد َســـــــالًمـــــــا
َوَنــــــــــْحــــــــــَيــــــــــا ْفــــــــــــي ُرَبـــــــــــــاَهـــــــــــــا آِمـــــــِنـــــــْيـــــــَنـــــــا

ــــــــا َســــــَنــــــمــــــَشــــــي َخــــــلــــــَفــــــُكــــــم َطـــــــــوًعـــــــــا َوُحــــــــبًّ
َأَبـــــــيـــــــَنـــــــا َفـــــــــَقـــــــــد  َذاَك  َغـــــــــيـــــــــَر  ــــــــــــــــــــا  َوأمَّ

ــٌب ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــــــــا َيـــــــــــــا أَبــــــــــــــــا َســــــــــلــــــــــَمــــــــــاَن َشـ َفـــــــــــــِإنَّ
ــا ــ ــَنـ ــ ــيـ ــ ــِيـ ــ ُنــــــــــِديــــــــــُن ِبــــــَفــــــضــــــِلــــــُكــــــم َمــــــهــــــَمــــــا َحـ

ـــــــــا َفــــــــــِطــــــــــْب َنـــــــفـــــــًســـــــا أَبــــــــــــــا َســـــــــلـــــــــَمـــــــــاَن إنَّ
َعـــــــَلـــــــى ااِلخـــــــــــــــــالِص َأقــــــَســــــمــــــَنــــــا الــــَيــــِمــــيــــَنــــا

د. عبدهللا أحمد منصور آل رضي

اشتراط الترخيص لمزاولة نشاط المزادات إلكترونيا
األوضـــاع بتصحيـــح  للمبـــادرة  المعنييـــن  تدعـــو  “التجـــارة” 

ــدر عـــن وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة  صــ
 )10( رقم  قرار  الزياني  زايد  والسياحة 
الـــمـــزادات،  تنظيم  بــشــأن   2021 لسنة 
المخصصة  الــمــزادات  لمزاولي  ويسمح 
عبر  للغير  خدمات  تقديم  أو  سلع  لبيع 
بالتقدم  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع 
تجاري  نشاط  لمزاولة  ترخيص  بطلب 
الــبــيــع نظير ثــمــن أو  والــمــســمــى نــشــاط 
المزادات  أو  مقابل أو على أساس عقد 
أن  على  ــالــوزارة،  ب المعنية  اإلدارة  إلــى 
المراد  السلعة  نوع  مع  النشاط  يتوافق 

عرضها. 
وتم إصدار هذا القرار لتسهيل وتنظيم 
ومرخصة  قانونية  بصورة  ــراءات  اإلجـ
السيما على مواقع التواصل االجتماعي، 
إذ يتوجب على صاحب السجل عرض 
على  الــتــجــاري  السجل  فــي  القيد  رقــم 
حسابه في مواقع التواصل االجتماعي 

النشاط  ممارسة  أن  كما  للمزاد.  التابعة 
التاجر  بصورة قانونية ومرخصة يمنح 
على  للحفاظ  اآلمن  الخيار  والمستهلك 
نجاح  استمرار  مــن  التجارية  الحقوق 
إلى  إضافة  المزادات،  وشهرة ألصحاب 
زيـــادة الثقة فــي الــشــارع الــتــجــاري مع 
جميع المتعاملين، ما يسهم في الحد من 
الممارسات التجارية المشبوهة التي قد 

يواجها المستهلك خالل عملية الشراء.
ممارسي  جميع  عناية  الـــوزارة  ولفتت 
هذا النوع من النشاط التجاري بالمبادرة 
إلــى تصحيح أوضــاعــهــم وإضــافــة هذا 
النشاط وعرض رقم القيد في الصفحة 
ــكــتــرونــي أو في  لــلــمــوقــع اإلل الــرئــيــســة 
الــتــواصــل  ــعــرض فــي مــواقــع  ال صفحة 
المطلوبة  الخطوات  باتباع  االجتماعي 

عبر موقع 
.)www.sijilat.bh(

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

فتح التقديم لـ “مشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي”
األعلى  للمجلس  العام  األمين  أعلن 
عن  الكعبي  علي  القاضي  للقضاء 
قضاة  لمشروع  التقديم  بــاب  فتح 
الشرعي،  للقضاء   2021 المستقبل 
للتعيين  الترشيح  إلى  يهدف  الــذي 
فـــي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بــالــقــضــاء 
الــشــرعــي اعــتــبــاًرا مــن يـــوم األحــد 
الساعة   2021 فبراير   21 الموافق 
الخميس  يـــوم  ــغــايــة  ول صــبــاًحــا   8
الموافق 25 فبراير 2021 الساعة 2 

مساًء وفًقا للشروط التالية:
متمتًعا  الطلب  مــقــدم  يــكــون  أن   -
بالجنسية البحرينية، كامل األهلية، 
لــم يــســبــق الحكم  حــســن الــســمــعــة، 
ألســبــاب  تــأديــبــًيــا  أو  جــنــائــًيــا  عليه 
مخلة بالشرف واألمانة ولو رد إليه 

اعتباره. 
يــكــون حـــاصـــاًل عــلــى مــؤهــل  - أن 

الشرعية  الــعــلــوم  فــي  بــكــالــوريــوس 
إجــازة  أو  جيد،  عن  يقل  ال  بتقدير 
فـــي الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة تــؤهــلــه 

لتولي القضاء الشرعي. 
- أن ال يكون مقدم الطلب قد تجاوز 
عمره خمسة وثالثين سنة ميالدية 

في تاريخ 21 فبراير 2021. 
- أن يمتلك خبرة عملية في مجال 
ال  الــقــانــون  أو  اإلســالمــيــة  الشريعة 

تقل عن سنة واحدة.
ــتــرشــح  ــرغـــب فــــي ال ــلـــى مــــن يـ وعـ
الــخــاصــة بتقديم  مــلء االســتــمــارة 
البريد  على  بطلبه  والتقدم  الطلب 
fj.registration@sjc.( اإللكتروني 

المبينة  المحددة  الفترة  خالل   )bh
أعاله ومرفًقا المستندات المطلوبة، 
ــنــســخ واضــحــة  ال ــى أن تـــكـــون  عــل
واحــــد بصيغة  بــمــلــف  ومــحــفــوظــة 

 :)PDF(
قضاة  بمشروع  التقديم  استمارة   -
ــن الــمــوقــع  الــمــســتــقــبــل. )تــحــمــل مـ
المجلس  حــســاب  أو  ــكــتــرونــي  اإلل

األعلى للقضاء باإلنستغرام(.
ــة والـــمـــؤهـــالت  ــيـ ــذاتـ الـ الـــســـيـــرة   -
ــازة في  الــدراســيــة أو مــا يفيد اإلجـ
تكون  أن  على  اإلسالمية  الشريعة 

مستوفية للتصديقات إن لزم. 

العالي  التعليم  مجلس  تصديق   -
للمؤهالت الدراسية. 

- صورة من البطاقة الذكية وجواز 
السفر وشهادة الميالد. 

- صورة شخصية. 
- شهادة عدم ممانعة من جهة العمل 

للتقديم في المشروع. 
- شهادة بالخبرة العملية.

ولفت الكعبي إلى أنه يجب تقديم 
ــمــحــدد  ــالل الـــمـــيـــعـــاد ال ــ الـــطـــلـــب خـ
المطلوبة  الــمــســتــنــدات  بــه  ــا  مــرفــًق
المتطلبات  جميع  واستيفاء  كافة 

والشروط.
ولمتابعة آخر أخبار المشروع يمكن 
زيــــــارة حـــســـاب الــمــجــلــس األعــلــى 
 ،)sjc.bh( االنستغرام  على  للقضاء 
على  التواصل  يمكن  ولالستفسار 

الهاتف رقم )17115599(.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“َوِبالِميَثاِق َيا َحَمٌد فَتحُتم”

جمعة الكعبي

علي الكعبي



46916 مخالفــة عــدم لبــس كمامــة حتــى 11 فبرايــر
االجتماعي التباعد  على  للحفاظ  إجراء   8115 مباشرة  العام:  األمن 

أكــد مســاعد رئيــس األمــن العــام لشــؤون العمليــات والتدريــب العميــد الركن 
الشــيخ حمــد بــن محمد آل خليفــة اســتمرار متابعــة اإلدارات المعنية بوزارة 
الداخليــة لاللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة الهادفــة إلى 
الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، ورصــد المخالفــات واتخــاذ اإلجــراءات 
القانونيــة حيال مرتكبيها، مشــيًرا إلــى أن ارتفاع عدد اإلصابات خالل األيام 
الماضية جاء بسبب تهاون البعض في اتباع اإلرشادات وااللتزام بالتعليمات 

الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وشـــدد مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
لشـــؤون العمليـــات والتدريـــب علـــى 
المجتمـــع  أفـــراد  دور جميـــع  أهميـــة 
فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة 
لمنـــع  الصـــادرة  التعليمـــات  واتبـــاع 
انتشـــار الفيـــروس عبـــر البقـــاء فـــي 
المنـــازل والخروج لقضـــاء الحاجات 
الضرورية، مع االلتزام بارتداء كمامة 

الوجـــه وتطبيق التباعـــد االجتماعي 
في األماكن العامة واستمرار اختصار 
التجمعات على األســـرة الواحدة في 
المنـــزل والمحيـــط االجتماعـــي فـــي 
النطـــاق المعتـــاد والمحـــدود، مؤكـــًدا 
أهميـــة عـــدم التســـاهل مـــع خطـــورة 
الجميـــع  يتحمـــل  وأن  الفيـــروس، 
مســـؤوليته الوطنيـــة لحمايـــة نفســـه 

وأسرته والمجتمع من الفيروس.
وأشـــار إلـــى أن رئاســـة األمـــن العـــام 
واإلدارات  المديريـــات  خـــال  ومـــن 
األمنيـــة مســـتمرة فـــي تنفيذ حمات 
رصد المخالفـــات واتخاذ اإلجراءات 
القانونيـــة المقـــررة بحـــق مرتكبيهـــا، 
فـــي  المديريـــات  شـــرطة  قامـــت  إذ 

المملكـــة وإدارات وزارة  محافظـــات 
مخالفـــة   46916 برصـــد  الداخليـــة 
عدم لبس كمامـــة الوجه في األماكن 
العامة والمحـــات التجارية، واتخاذ 
8115 إجـــراًء للحفـــاظ علـــى معايير 
إلـــى  إضافـــة  االجتماعـــي،  التباعـــد 
القيام بــــ5651 حملة توعويـــة، لغاية 
تاريـــخ 11 فبرايـــر الجـــاري، إضافـــة 
إلـــى تنفيـــذ 177055 عمليـــة تطهيـــر 
وتعقيـــم مختلفة للمباني والمنشـــآت 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
وغيرهـــا، فيمـــا تـــم عقـــد 367 دورة 
تدريبية عن الطرق الصحيحة لتنفيذ 
عمليات التطهير والتعقيم االحترازي 
فـــي المبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة 

وأماكن العمل.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - وزارة الخارجية

نـــددت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
البحرين واســـتنكرت بشدة في 
بيـــان أمـــس، محاولة ميليشـــيا 
الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومـــة 
مطـــار  اســـتهداف  إيـــران  مـــن 
أبهـــا الدولـــي بالمملكـــة العربية 
بطائـــرة  الشـــقيقة،  الســـعودية 
مفخخة بدون طيـــار، في عمل 
إرهابـــي جبان يســـتهدف حياة 
والمنشـــآت  اآلمنيـــن  األبريـــاء 
المدنية، ويشكل انتهاًكا صارًخا 

للقانون الدولي اإلنساني.
الخارجيـــة  وزارة  تشـــيد  وإذ 
قـــوات  وجهوزيـــة  بشـــجاعة 

فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
هـــذه  اعتـــراض  فـــي  اليمـــن 
فإنهـــا  وتدميرهـــا،  الطائـــرة 
تجدد موقـــف مملكـــة البحرين 
المســـاند والداعم دائًما للجهود 
الحثيثـــة التـــي تبذلهـــا المملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
األعمـــال  لهـــذه  التصـــدي  فـــي 
ولـــكل  الخطيـــرة،  اإلرهابيـــة 
أمنهـــا  زعزعـــة  يحـــاول  مـــن 
التـــام  ووقوفهـــا  واســـتقرارها، 
معهـــا فيما تتخـــذه مـــن تدابير 
االعتـــداءات  لمواجهـــة  رادعـــة 

الحوثية اآلثمة.

البحرين تدين استهداف مطار أبها

أكثر الحاالت القائمة لـ “كوفيد المتحور”
القحطانـــي: انتشـــاره ســـريع جـــدا والمعركـــة شرســـة فـــي التصـــدي للســـالة

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة 
بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( المقدم طبيب 
منـــاف القحطاني أهمية أخذ الحذر 
ســـالة  مـــن  القصـــوى  والحيطـــة 
فيـــروس كورونـــا المتحـــورة، إذ إن 
انتشاره جًدا سريع ويفوق بمراحل 
مـــا واجهه العالم في بداية التصدي 

للجائحة الجديدة.
وأشـــار إلـــى أهميـــة أخـــذ التطعيـــم 
المضاد لفيروس كورونا؛ لما يشكله 
من حمايٍة للفرد وأســـرته ومحيطه 
المجتمعـــي، موضًحا أن التطعيمات 
آمنـــة وفعالة وتســـهم فـــي تخفيف 
شـــدة األعـــراض بالحـــاالت القليلـــة 
بـــه  تصـــاب  أن  الممكـــن  مـــن  التـــي 
بعد أخـــذ التطعيم ونقلـــه لآلخرين، 
داعيا جميع أفراد المجتمع للمبادرة 
بالتســـجيل ألخذ التطعيم لما يمثله 
وألســـرهم  لهـــم  حمايـــٍة  مـــن  ذلـــك 

ومجتمعهم.
ضـــرورة  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
بحـــذر  االلتـــزام  الجميـــع  مواصلـــة 
باإلجراءات االحترازية والتعليمات 

الصـــادرة من الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا والجهات 
المعنيـــة الهادفـــة لحمايـــة المجتمع 
مـــن فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
خصوصـــا  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
الســـالة الجديـــدة المتحـــورة منـــه، 
الفتا إلى أن اإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
بـــدء  منـــذ  عنهـــا  المعلـــن  الصـــادرة 
التصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( هـــي نفســـها التـــي يمكـــن مـــن 
خالهـــا مواجهة مختلف الســـاالت 
إلـــى  إضافـــة  بالفيـــروس  الخاصـــة 

اإلقبال على التطعيم.
أكثـــر  أن  عـــن  القحطانـــي  وكشـــف 
الحـــاالت القائمـــة مع زيـــادة األعداد 

فـــي اآلونـــة األخيـــرة هـــي حـــاالت 
مصابة بســـالة الفيـــروس المتحور، 
المملكـــة  فـــي  رصدهـــا  تـــم  والتـــي 
كبـــار  أن  مبيًنـــا  أواًل،  المتحـــدة 
الســـن هـــم األكثـــر عرضـــة لإلصابة 
بالفيروس المتحـــور كون األعراض 
ال تظهـــر مباشـــرًة، بل تبـــدأ بالظهور 
متأخـــرة، داعًيـــا الجميـــع إلـــى أخـــذ 
الحيطـــة والحذر عنـــد مخالطة كبار 
الســـن ومرضـــى األمـــراض المزمنة 
مـــن  الواحـــد  البيـــت  داخـــل  حتـــى 
خال اتخاذ اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية لتجنب احتمالية 

نقل الفيروس لهم.
وأكـــد القحطاني أن مملكة البحرين 

هـــي الدولـــة الوحيـــدة التـــي تلـــزم 
المســـافرين القادمين إليهـــا بإجراء 
فحـــص مختبـــري ثـــان بعـــد مضـــي 
10 أيـــام مـــن وصولهـــم، ولـــم ُتظهر 
المعطيات التي تتم دراســـتها دورًيا 
أن سبب زيادة األعداد مؤخًرا تعود 
للســـفر، بـــل أظهـــرت آليـــة تتبـــع أثر 
المخالطيـــن أن النســـبة األعلـــى من 
انتقـــال العدوى بين المخالطين هي 
نتيجة تجمعات عائلية ومناســـبات 
خاصـــة، وذلـــك من أصـــل 250,000 

عملية تتبع لألثر تم إجراؤها.
ضـــرورة  علـــى  القحطانـــي  وشـــدد 
االبتعـــاد عن التجمعات واختصارها 
علـــى األســـرة الواحـــدة فـــي المنزل 
المباشـــر،  االجتماعـــي  والمحيـــط 
ومواصلة االلتزام التام باإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا والجهات الرســـمية لتجنب 
عـــدد  وارتفـــاع  االنتشـــار  زيـــادة 

الحاالت القائمة.

مناف القحطاني

المنامة - وزارة الصحة

دعت وزارة الصحة الراغبين في أخذ تطعيم )سبوتنيك( الروسي إلى المبادرة  «
والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة )healthalert.gov.bh( أو من خالل 

تطبيق “مجتمع واعي”، إذ تستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا 
)كوفيد 19(؛ بهدف الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين من خالل رفع 

وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات لتوفير أقصى درجات األمن الصحي في مملكة 
البحرين.

وبينت الوزارة أن البحرين بعد إجازتها االستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك”، الذي  «
ينتجه مركز الجمااليا القومي لبحوث األوبئة واألحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة 

باالتحاد الروسي، تكون قد أقرت رابع استخدام للقاحات بعد لقاح شركة “سينوفارم”، 
ولقاح شركتي “فايزر بيونتيك”، ولقاح “كوفيشيلد”، والتي يتم توفيرها جميًعا مجانا 

للمواطنين والمقيمين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عملية التسجيل إلكترونًيا سيتم التواصل مع  «
المسجلين من خالل إرسال رسالة نصية على رقم االتصال المسجل بالموقع 

اإللكتروني لتحديد موعد ومكان تلقي الجرعة األولى من التطعيم.

دعوة الراغبين بأخذ لقاح “سبوتنيك” للتسجيل إلكترونيا

إسراء الظاعن

الشيخ حمد بن محمد

250 ألف عملية 
تتبع أكدت أن 
الزيادة بسبب 

المخالطة وليس 
السفر

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
اإلرهابـــي  الهجـــوم  البحريـــن 
الـــذي وقـــع بالقـــرب مـــن قصـــر 
الرئاســـة ومبنـــى البرلمـــان في 
العاصمـــة مقديشـــو بجمهورية 
الصومـــال الفيدراليـــة، مـــا أدى 
إلـــى مقتـــل وإصابـــة عـــدد مـــن 
األشـــخاص، معربـــة عن خالص 
ألســـر  والمواســـاة  التعـــازي 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي 
والشـــعب الصومالـــي الشـــقيق، 
وتمنياتها سرعة الشفاء لجميع 

المصابين.
وتؤكد وزارة الخارجية تضامن 
مملكـــة البحريـــن مـــع حكومـــة 
جمهوريـــة الصومال الفيدرالية 
للتنظيمـــات  التصـــدي  فـــي 
الخطيرة،  اإلرهابيـــة  والعناصر 
مشـــددة علـــى موقفهـــا الثابت 
والرافض لجميع صور التطرف 
ألهميـــة  والداعـــي  واإلرهـــاب، 
تكثيف الجهود الرامية للقضاء 
ومكافحتـــه  اإلرهـــاب  علـــى 

وتجفيف منابع تمويله.

... وتدين الهجوم اإلرهابي بمقديشو

المنامة - بنا

تواصلت سفارة مملكة البحرين 
في طوكيو مـــع كل البحرينيين 
اليابـــان؛  فـــي  الموجوديـــن 
لاطمئنـــان علـــى ســـامتهم إثر 
ضـــرب  الـــذي  القـــوي  الزلـــزال 
باليابـــان،  فوكوشـــيما  منطقـــة 

أمـــس، مؤكـــدة عدم وجـــود أي 
متضـــرر مـــن بينهـــم، داعية إلى 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة 
وضعتهـــا  التـــي  والقوانيـــن 
الســـلطات اليابانية حفاًظا على 

سامتهم.

ال متضررين بحرينيين من زلزال اليابان

المنامة - هيئة التأمين االجتماعي

قالـــت هيئـــة التأميـــن االجتماعـــي فـــي 
بيـــان لهـــا؛ رًدا علـــى ما نشـــرته صحيفة 
“الباد”، إنه ليس في الصالح العام نشـــر 
أرقـــام وبيانـــات غيـــر صحيحـــة إلثـــارة 
البلبلـــة وتضليل الرأي العـــام بمعلومات 
مغلوطة. وأضافـــت الهيئة أنها تحتفظ 
بحـــق اتخاذ اإلجـــراءات القانونية كافة 
ضـــد مـــن يســـيء دون وجـــه حـــق إلـــى 

نزاهة المؤسسة والعاملين فيها. 
وتمنت المؤسســـة من صحيفـــة “الباد” 
التواصـــل مـــع الهيئة وطلـــب التوضيح 
معلومـــات  مـــن  لهـــا  يصـــل  عمـــا  منهـــا 
وتصريحـــات قبـــل نشـــرها؛ لكـــي يطلـــع 
القارئ علـــى الموضوع من خال جميع 
وجهات النظر والجهات المعنية به عند 
نشره أول مرة، وال يكون الصوت أحاديا 

فيما ينشـــر، إذ إن نشـــر التوضيح والرد 
مـــن الهيئـــة الحًقـــا بعد نشـــر المعلومات 
المغلوطة ال يضمـــن اطاع القراء كافة 
على الحقائـــق والمعلومـــات الصحيحة 
وقـــت اطاعهـــم علـــى الموضـــوع فـــي 

المرة األولى.
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  وأكـــدت 
االجتماعـــي اســـتعدادها التـــام والدائم 
للـــرد علـــى استفســـارات أعضـــاء لجنـــة 
التحقيـــق البرلمانيـــة وتوضيـــح كل مـــا 
يلتبـــس عليهـــا مـــن معلومـــات وبيانات 

واستعدادها قبل نشرها في اإلعام.
وفيمـــا يخـــص مـــا تم نشـــره أمـــس من 
تصريح للنائب فاح هاشـــم، تود الهيئة 

إيضاح ما يلي:
بالنســـبة لألرقـــام التـــي أوردها ســـعادة 
المقارنـــات  عـــن  ناتجـــة  فهـــي  النائـــب 
غيـــر الســـليمة التي تمـــت دون الرجوع 

لذوي االختصاص فـــي الهيئة لتوضيح 
البيانات الـــواردة في المســـتندات التي 
كانت ترفق بردود الهيئة على تساؤالت 
اللجنـــة، فمـــن غيـــر الصحيـــح المقارنـــة 
المســـتقبلية  الســـيولة  توقعـــات  بيـــن 
لســـيولة الدخل المعدة مـــن قبل الخبير 
اإلكتواري للخمسين سنة المقبلة والتي 
بنيـــت عليها فـــي تاريخ إعـــداد التقرير 
االيـــرادات  وبيـــن   ،2018 العـــام  فـــي 
الفعليـــة المدققـــة المبنيـــة على أســـاس 
المحاســـبية  والمعاييـــر  االســـتحقاق 

الدولية للعام 2019.
أمـــا بالنســـبة للمذكـــور بشـــأن الفروقات 
الكبيـــرة فـــي األربـــاح، تؤكـــد الهيئـــة أن 
احتساب األرباح في المؤسسات المالية 
يتـــم وفق قواعـــد ومعاييـــر تراعى عند 
إعداد البيانـــات المالية، بخاف األرباح 

التي تم ذكرها في الخبر الصحافي.

نحتفــظ بحق اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المســيئين
“التأمينات”: نشر معلومات مغلوطة يضلل الرأي العام

الجامعة األهلية

فـــي إنجـــاز إضافـــي جديـــد يرفـــع من 
رصيد الجامعة األهلية على المستوى 
المحلـــي والعالمـــي، أدرجـــت منظمـــة 
األهليـــة  الجامعـــة  المتحـــدة  األمـــم 
ضمـــن شـــركائها فـــي أهـــداف التنمية 
المنظمـــة  مـــن  تقديـــرا  المســـتدامة، 
وبرنامجهـــا اإلنمائـــي لريـــادة الجامعة 
في مجال الجودة ونجاحها أخيرا في 
تنفيـــذ التعليـــم اإللكترونـــي التفاعلي 
في أعقاب جائحة “كوفيد 19”، فضا 
عـــن جهـــود الجامعـــة المشـــهودة فـــي 
تقديـــم تعليم عصـــري وتعزيـــز تكافؤ 
المؤســـس  الرئيـــس  وهنـــأ  الفـــرص. 
للجامعة األهلية عبدهللا الحواج جميع 
أســـاتذة الجامعة وطلبتها وخريجيها، 
مؤكـــدا أهمية رفع اســـم المملكة عاليا 

بيـــن دول العالـــم مـــن خـــال االرتقاء 
بمختلف المؤسســـات الوطنية السيما 
الجامعات التي تمثل منارات اإلشعاع 
والتنويـــر في المجتمـــع. وأكد الحواج 
أهمية هذا اإلنجاز في تحفيز الجامعة 
األهلية ومنتسبيها على مزيد من بذل 
الجهـــد والعطاء خدمة لوطنهم العزيز 

والرسالة الســـامية التي لطالما رفعت 
القيـــادة الحكيمـــة رايتها فـــي الدعوة 
للســـام والتنمية في مختلـــف أرجاء 

العالم.
المديـــر  أوضحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الجـــودة  ضمـــان  لمركـــز  التنفيـــذي 
واالعتمادية بالجامعة األهلية إســـراء 
الظاعن أن الجامعة األهلية واستجابة 
فـــي  الحكيمـــة  القيـــادة  لتوجيهـــات 
تضافـــر الجهود لجعل مملكة البحرين 
مركـــزا تعليميـــا رائـــدا فـــي المنطقـــة، 
بالتعـــاون مـــع برنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائي، تشـــارك بفاعلية في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لمنظمة 
األمم المتحدة على المستوى المحلي 

واإلقليمي بل والعالمي.

الحواج: اإلنجاز يرفع اســم المملكة عاليا بين دول العالم
األمم المتحدة تدرج “األهلية” شريكا في التنمية



أكـــد وزراء ومســـؤولون أن ميثـــاق العمل 
االستشـــرافية  الرؤيـــة  جســـد  الوطنـــي 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، واإلرادة الوطنية 
الطموحـــة إلـــى مزيد من التطـــور والتقدم 
والنماء، وســـيظل نبراًســـا يضـــيء دروب 
الوطـــن وأهلـــه الكـــرام لمواصلة المســـيرة 

التنموية الشاملة.
وأضافوا بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق 
العمل الوطنـــي أن مملكة البحرين حققت 
فـــي ظل الميثـــاق إنجازات غير مســـبوقة 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  اليـــوم  وأصبحـــت 
المتقدمـــة علـــى كل األصعـــدة السياســـية 

واالقتصادية والتنموية.

 نهضة حديثة

رفـــع وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقاف الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 

الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني.
وقـــال وزير العدل: منذ انطالق المشـــروع 
لجاللـــة  الرائـــد  والتحديثـــي  اإلصالحـــي 
لشـــعب  التاريخـــي  والتصويـــت  الملـــك 
الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  علـــى  البحريـــن 
المســـتويات  علـــى  المملكـــة  شـــهدت 
كافـــة نهضـــة حديثـــة قوامهـــا البنـــاء على 
المنجـــزات الوطنيـــة فـــي جميـــع مجاالت 
التنميـــة، ليكون الميثـــاق محطة تاريخية 
في مسار التطور الديمقراطي والمشاركة 

السياسية.
ونوه بما تحقق في العقدين على مستوى 
والقانـــون،  المؤسســـات  دولـــة  ترســـيخ 
وتعزيـــز مبدأ الفصل بين الســـلطات، الذي 
ُيعد إنشاء المحكمة الدستورية واعتبارها 
هيئـــة قضائية مســـتقلة، تختـــص بمراقبة 
المنجـــزات  أحـــد  القوانيـــن،  دســـتورية 
إنشـــاء  وكذلـــك  المتقدمـــة،  المؤسســـية 
المجلـــس األعلى للقضاء فـــي إطار تعزيز 
اســـتقالل القضاء، والنيابة العامة كشـــعبة 
أصيلـــة من شـــعب الســـلطة القضائية في 

سبيل حفظ الحقوق والحريات.
وذكر أن المشروع اإلصالحي والتحديثي 
حرص منذ انطالقته على ترســـيخ مبادئ 
اســـتقالل القضـــاء ومســـاواة الجميع أمام 
القانـــون والوصـــول إلـــى العدالـــة وحماية 
الحقـــوق والحريات وضمانـــات المحاكمة 
العدالـــة، وهي المبـــادئ والقيم التي أكدها 

ميثاق العمل الوطني.
وأكـــد أهميـــة التطويـــرات الجوهرية التي 
أنجـــزت علـــى مســـتوى البنية التشـــريعية 
المرتبطـــة بقطـــاع العدالـــة، في العشـــرين 
مـــن  العديـــد  شـــملت  إذ  الماضيـــة،  عاًمـــا 

القوانين.
العـــدل  وزيـــر  أشـــاد  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
بالرعايـــة الملكيـــة لتكريس قيـــم التعايش 
والتســـامح، وتعليم القرآن الكريم، وكفالة 
حرية ممارســـة الشعائر الدينية، والتطوير 
المؤسســـي لألوقافيـــن، وخدمـــة فريضـــة 
الزكاة، مشـــيًرا إلى إنشاء المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية، وإدارة القرآن الكريم، 

ومركز الملك حمد للتعايش السلمي.

 محطة مضيئة 

رفـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفة وإلـــى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، كما هنأ جميع 
أبنـــاء البحريـــن؛ بمناســـبة حلـــول الذكرى 

العشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.
وبهـــذه المناســـبة الغاليـــة، أكـــد أن ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي شـــكل محطـــة تاريخيـــة 
مضيئة في تاريخ مملكة البحرين المعاصر 
الشـــاملة  التنمويـــة  للمســـيرة  وانطالقـــة 
ميثـــاق  أن  مبينـــا  البـــالد،  عاهـــل  بقيـــادة 
العمـــل الوطنـــي أســـهم في تحقيـــق مزيٍد 
مـــن التقدم واالزدهار لمملكة البحرين في 
مختلـــف المجـــاالت وعزز مكانتهـــا كدولة 
مـــا  إلـــى  مشـــيًرا  والقانـــون،  المؤسســـات 
تضمنـــه ميثـــاق العمل الوطني من أســـس 
ومبادئ أسهمت في تحقيق نهضة تنموية 
شـــاملة وتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
إشـــراًقا  أكثـــر  ومســـتقبل  والمكتســـبات 
الوطـــن  هـــذا  ألبنـــاء  بالمنجـــزات  وزاخـــر 

الغالي في جميع األصعدة.
وأكـــد وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
أن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي يعـــد أنموذًجـــا 
يحتـــذى به وطريـــق مّهد لمرحلـــة جديدة 
نقلـــة  وأحـــدث  واالزدهـــار،  التقـــدم  فـــي 
نوعيـــة لإلنجـــازات التـــي أرســـى دعائمهـــا 
صاحـــب الجاللـــة عاهل البـــالد على جميع 
المســـتويات، ســـائاًل هللا العلـــي القديـــر أن 
يعيد هذه المناســـبة علـــى مملكة البحرين 
بالخيـــر واليمـــن والبركات في ظـــل العهد 

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

عهد جديد

رفـــع وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمر أســـمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى العشرين 
اســـتفتاء  فـــي  الوطنـــي،  العمـــل  لميثـــاق 
تاريخـــي وتوافق شـــعبي بتأييد 98.4 % 

من المواطنين.
وقـــال وزيـــر اإلســـكان إن ذكـــرى ميثـــاق 
مواتيـــة  فرصـــة  تعـــد  الوطنـــي  العمـــل 
الســـتذكار اإلنجـــازات التـــي تحققـــت في 
العهد الزاهر لصاحب الجاللة عاهل البالد، 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  شـــهدت  إذ 
لجاللته انطالًقا لعهـــد جديد من اإلصالح 
والتحديـــث والتنمية المســـتدامة في ظل 
ملكية دســـتورية عصرية، وحققت العديد 
مـــن المكتســـبات الوطنيـــة فـــي مختلـــف 
واالقتصاديـــة  السياســـية  المجـــاالت 

واالجتماعية وغيرها.
وقـــال الوزيـــر إن مملكة البحرين شـــهدت 
خالل العقديـــن الماضيين تنمية حضارية 

حقيقيـــة، األمـــر الـــذي جعـــل المملكـــة في 
مصـــاف الـــدول المتقدمـــة، الســـيما علـــى 
ســـبل  وتوفيـــر  المواطـــن  تنميـــة  صعيـــد 
العيـــش الكريـــم لـــه، مؤكـــًدا أنهـــا ماضيـــة 
علـــى ذلـــك النمـــاء والتطور بقيـــادة جاللة 
الملك، ومســـاندة ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الذي أدار “فريق البحرين” 
بـــكل اقتـــدار، وســـاهم فـــي تعزيـــز الوعي 
المجتمعـــي باإلجـــراءات االحترازيـــة في 
مواجهـــة أزمـــة جائحة “كورونـــا”، وضمان 
سير جميع الخدمات التعليمية والتثقيفية 

وغيرها عن ُبعد.
أشـــار  اإلســـكاني،  الملـــف  صعيـــد  وعلـــى 
الحمـــر إلى ســـعي الحكومة في العشـــرين 
ســـنة الماضية في توفيـــر آالف الخدمات 
اإلســـكانية للمواطنيـــن مـــن ذوي الدخـــل 
مـــدن  مشـــروعات  خـــالل  مـــن  المحـــدود 
مـــن  والعشـــرات  الجديـــدة  البحريـــن 
فـــي  الســـكنية،  المجمعـــات  مشـــروعات 
إطار المســـؤولية االجتماعيـــة التي أوالها 
الميثـــاق األولويـــة في الخطـــط والبرامج 
التنموية، إذ أســـس الميثاق حق المواطن 
فـــي الحصـــول علـــى الخدمة اإلســـكانية، 
وهي االلتزامات التي على ضوئها تم تنفيذ 
الخطط والبرامج الحكومية التي تســـعى 
إلـــى تحقيق ذلك الهدف، والمســـتمدة من 
األمر الملكي الســـامي ببناء 40 ألف وحدة 
ســـكنية، األمر الـــذي مثل ترجمـــة واقعية 
لما نص عليه الميثاق بشـــأن توفير السكن 

االجتماعي للمواطنين.

مكتسبات وإنجازات

رفـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني 
إلـــى  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات  أســـمى 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
حلـــول الذكرى العشـــرين لتدشـــين ميثاق 
العمـــل الوطني، الذي شـــارك فـــي صياغته 

والتصويـــت عليه شـــعب مملكـــة البحرين 
وبنســـبة بلغـــت 98.4 %، إرســـاًء لمبـــادئ 
المملكـــة  شـــعب  وإشـــراك  الديمقراطيـــة 
الوطـــن  دعامـــات  تشـــكيل  فـــي  الوفـــي 

واإلسهام في بناء نهضته ومستقبله.
فخـــره  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مكتســـبات  مـــن  تحقـــق  بمـــا  واعتـــزازه 
وإنجـــازات وطنيـــة كبيرة منـــذ التصويت 
علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، فـــي ظـــل 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التـــي يقودها 
يوليـــه  ومـــا  الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب 
جاللتـــه مـــن اهتمام بالـــغ وحـــرص مقدر، 
اليـــوم  الـــذي يجعـــل كل بحرينـــي  األمـــر 
المهمـــة  الوطنيـــة  الذكـــرى  بهـــذه  يفاخـــر 
الحضـــاري  الموقـــع  مـــن  عـــززت  التـــي 
والتنمـــوي لمملكـــة البحريـــن بيـــن مصاف 
الـــدول فـــي الديمقراطيـــة وحريـــة الـــرأي 
والتعبيـــر، والتـــي تجســـد اللبنـــة الرئيســـة 
لمســـيرة اإلنجازات في التاريـــخ المعاصر 
للمملكة، وحولت آمال وطموحات شـــعب 
مملكـــة البحريـــن إلى واقـــع ملموس يزهو 
باإلنجـــازات الوطنيـــة المشـــرفة والمكانة 

الدولية الرفيعة.
وقـــال الزيانـــي إن ميثـــاق العمـــل الوطني 
يمثـــل ترجمـــة للرؤيـــة الملكيـــة الســـامية 
الثاقبـــة، مـــن خـــالل تعزيـــز ركائـــز دولـــة 
وتدعيـــم  والقانـــون،  المؤسســـات 
عبـــر  الشـــاملة  التنمويـــة  النهضـــة  أســـس 
ثوابـــت وطنيـــة راســـخة وســـن القوانيـــن 
والتشـــريعات التي تتعلـــق بحقوق األفراد 
والتشـــديد  الدولـــة،  داخـــل  والجماعـــات 
مختلـــف  ومكافحـــة  المســـاواة  علـــى 
أشـــكال التمييز، إضافة إلـــى التركيز على 
المجتمعـــي،  والتضامـــن  الفـــرص  تكافـــؤ 
وإشـــراك المـــرأة عضـــًوا رئيًســـا فاعاًل في 
المجتمع وفي ســـلطتي الدولة التشريعية 
والتنفيذية، وضمان مشـــاركتها السياسية 
وتعزيـــز  واالقتصاديـــة،  واالجتماعيـــة 
الحس الرقابي والمساءلة القانونية، وهو 
مـــا يعكس حـــرص جاللـــة الملـــك وإيمانه 

العميـــق بالمواطـــن كأســـاس مهـــم للتنمية 
المستدامة في المملكة.

وأكـــد الزيانـــي أن ميثـــاق العمـــل الوطني 
جسد الرؤية االستشـــرافية لجاللة الملك، 
إلـــى مزيـــد  واإلرادة الوطنيـــة الطموحـــة 
مـــن التطـــور والتقـــدم والنمـــاء، وســـيظل 
نبراًسا يضيء دروب الوطن وأهله الكرام 
لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة، سائاًل 
المولى العلـــي القدير أن يديم على مملكة 
البحرين الرفعة والعزة واالزدهار في هذا 

العهد الزاهر لجاللة الملك.

خريطة طريق

ورفـــع وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي أســـمى آيـــات التهانـــي إلى 
مقـــام عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة وولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلى 
شـــعب البحريـــن الوفـــي بمناســـبة ذكـــرى 
التصويـــت علـــى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي، 
الذي أرسى دعائمه صاحب الجاللة الملك 
بـــكل عزيمة وإصرار، وأصبـــح اليوم نهًجا 
يحتذى به على صعيد المشـــاركة الشعبية 
واإلصـــالح  القـــرار  صنـــع  فـــي  والتكامـــل 

والتقدم والنماء.
الثاقبـــة  النظـــرة  بفضـــل  أنـــه  وأضـــاف 
وتطلعاتـــه  الملـــك،  لجاللـــة  والحكيمـــة 
تطلعـــات  مـــع  تتواكـــب  التـــي  الطموحـــة 
شـــعب البحرين في العيش الكريم واآلمن 
لوطننـــا  المســـتدامة  والتنميـــة  والرفـــاه 
العزيـــز، أضحـــى الميثـــاق اليـــوم خريطـــة 
طريق لمسيرة البحرين الحافلة والزاخرة 
باإلنجـــازات والنجاحـــات، التي انعكســـت 
علـــى  والســـالم  والعـــزة  والرفـــاه  بالخيـــر 
الوطن والمواطنين، كمـــا حققت البحرين 
في ظـــل الميثاق إنجازات غير مســـبوقة، 
الـــدول  مصـــاف  فـــي  اليـــوم  وأصبحـــت 
المتقدمة على جميع األصعدة السياســـية 

واالقتصادية والتنموية.

وقال: نحـــن في وزارة الصناعـــة والتجارة 
ضمـــن  ثابتـــة  بخطـــى  نســـير  والســـياحة 
المنظومة النموذجية لهذه المسيرة الخيرة 
فـــي اإلصـــالح والتنمية، إذ حققـــت الوزارة 
الوطنـــي  االقتصـــاد  فـــي  كبيـــرة  قفـــزات 
القطاعـــات  جميـــع  شـــملت  واالســـتثماري، 
التي تشـــرف عليها الـــوزارة على الرغم من 
الصعوبات والمنعطـــف التاريخي الذي يمر 
به العالم أجمع أمام هذا الظرف االستثنائي، 
فعملـــت الـــوزارة بكل جهد وعلـــى مواصلة 
العمل مع الجميع سواء في داخل البحرين 
مكتســـبات  علـــى  للحفـــاظ  خارجهـــا  أو 
البحريـــن االقتصادية بـــل وتحقيق المزيد، 
التحديـــات  لمواجهـــة  الجهـــود  هـــذه  وكل 
ورســـم خطـــط جديـــدة جـــاءت لتؤكد قوة 
ومتانـــة االقتصاد البحريني، والذي لم يأت 
نظيـــر اللحظـــة بل بفضـــل الدعم المســـتمر 
والتوجيهات الســـديدة لقادتنا حفظهم هللا 
ورعاهم في الحفاظ على هذه المكتسبات؛ 
مـــن أجـــل خيـــر ونمـــاء البحريـــن وشـــعبها 

بالدرجة األولى.

مناسبة عزيزة

ورفع وزير شـــؤون الكهربـــاء والماء وائل 
المبارك والرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة 
الـــى  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات  أســـمى 
مقـــام عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى مقام 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
وإلـــى شـــعب مملكـــة البحريـــن؛ بمناســـبة 
الذكـــرى العشـــرين لميثاق العمـــل الوطني 
الـــذي يصـــادف 14 فبراير، ويعـــد انطالقة 
للمشـــروع الوطني الرائد لصاحب الجاللة 

الملك.
وقـــال وزيـــر الكهربـــاء “إن ذكـــرى ميثـــاق 
العمـــل الوطنـــي مناســـبة عزيزة نســـتذكر 
فيها بكل فخر واعتزاز التالحم الكبير بين 
القيـــادة والشـــعب فـــي تصويـــت تاريخي 
98.4 %، إذ وضـــع المملكـــة فـــي  بنســـبة 
مصاف الـــدول المتقدمة والمتطورة، وإن 
تدشين ميثاق العمل الوطني يعد انطالقة 

لتحقيق المسيرة التنموية الشاملة”.
البحريـــن  مملكـــة  “احتفـــال  أن  وأضـــاف 
يشـــّكل  الوطنـــي  العمـــل  ميثـــاق  بذكـــرى 
محطـــة مـــن محطـــات الفخـــر واالعتـــزاز 
ومناسبة عظيمة لبث قيم االنتماء للوطن 
كمـــا  الرشـــيدة،  للقيـــادة  والـــوالء  الغالـــي 
أنهـــا فرصة الســـتذكار المنجـــزات الكبيرة 
والتنمية المســـتدامة التـــي حققتها مملكة 
البحريـــن وفًقـــا للرؤية الســـامية، في ظل 
العهد الزاهر صاحب الجاللة عاهل البالد”.
وأشـــار المبـــارك إلى أن المشـــروع الوطني 
لصاحـــب الجاللـــة عاهل البالد فتـــح آفاًقا 
جديـــدة في مختلف المجاالت السياســـية 
واإلعالميـــة  والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 
والخدميـــة، وأن مـــا تحقـــق مـــن إنجازات 
في هذه المجاالت إنما هو ثمرة للمشروع 

الوطني في ظل العهد الزاهر لجاللته.
من جهته، قال الشـــيخ نـــواف بن ابراهيم 
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل 
الكهربـــاء والماء “إن هـــذا اليوم التاريخي 
يعـــد مصدر فخر واعتـــزاز، لما ترتب عليه 
من مكتســـبات فـــي العمـــل الوطني وأدت 
إلـــى تحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجـــازات في 
شـــتى المجـــاالت فـــي مملكـــة البحريـــن”، 
مردفـــا أن الميثاق يعبر عن الرؤية الثاقبة 
لعاهل البالد، مشـــيًرا إلى أنه صورة رائدة 

وسامية للمعاني الوطنية النبيلة.

“الميثاق” رؤية ملكية وإرادة شعبية
التنمية صعيد  عــلــى  الــمــتــقــدمــة  ــدول  ــ ال بــمــصــاف  الــبــحــريــن  ومــســؤولــون:  وزراء 
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وزير “المالية”:

 مرحلة جديدة من 
االزدهار

وزير “العدل”:

 رّسخ دولة 
المؤسسات والقانون

وزير اإلسكان: 
كفل حق المواطن 
بالخدمة اإلسكانية

وزير الخارجية: 

رسخ القوانين 
والتشريعات والحقوق

وزير “الصناعة”: 
اقتصادنا يسير بخطى 

ثابتة أمام التحديات

وزير “الكهرباء”: 

محطة للفخر واالعتزاز 
باإلنجازات الوطنية

الرئيس التنفيذي 
لـ “الكهرباء”:

 مصدر فخر واعتزاز

“الميثاق” أوسع وأقوى إجماع شعبي في العهد الحديث
رفـــع النائب عيســـى الكوهجـــي خالص 
البـــالد  لعاهـــل  والتبريـــكات  التهانـــي 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ بمناســـة 
ذكرى ميثاق العمل الوطني، الذي يفخر 
ويعتـــز بـــه كل مواطـــن كأوســـع وأقوى 
الحديـــث،  العهـــد  فـــي  شـــعبي  إجمـــاع 

والذي يصادف الرابع عشر من فبراير.
وأكـــد الكوهجـــي أن “ما تحقـــق لمملكة 
البحرين من نهضة وتطور طيلة الفترة 
الماضيـــة كان نتاجـــا وثمـــرة للمشـــروع 
الـــذي تضمـــن  الوطنـــي لجاللـــة الملـــك 
الميثـــاق”، مشـــيرا إلـــى أن “اإلنجـــارات 
بعد تدشـــين الميثاق تسارعت بمختلف 
المجاالت؛ ليفتح عهد جديد من التنمية 
البشـــرية واالقتصادية بل واالجتماعية 

باتجـــاه االهتمام بالمســـتوى المعيشـــي 
للمواطن والتضامن االجتماعي.

وأكـــد أن “عهـــد جاللـــة الملك شـــهد كًما 
هائال من المشـــروعات التـــي صبت في 
رفعـــة هـــذا الوطن، وفـــي الوقـــت الذي 
الكبـــرى  الوطنيـــة  المشـــروعات  كانـــت 
تتســـابق، لم يغـــب المواطـــن البحريني 
وافـــرا  نصيبـــا  نـــال  إذ  المشـــهد،  عـــن 
والمســـاندة  الدعـــم  مشـــروعات  مـــن 

واإلحالل”.
ولفـــت إلـــى أن “ميثـــاق العمـــل الوطني 
األرادة  بوحـــدة  مشـــتركا  عمـــال  شـــهد 
الشـــعب  بيـــن  وتعاونـــا  واألهـــداف، 
وقيادتـــه، وهـــو ما أفضى فعليـــا للعديد 
مـــن اإلنجازات علـــى مســـتويات عدة”. 
وأوضح أن “مسيرة الميثاق لم تتوقف، 
بـــل هي مســـتمرة ومتجددة نظـــرا لبعد 
الرؤيـــة التـــي احتواهـــا میثـــاق العمـــل 
الوطنـــي، وهو ما جعـــل مرونة التطوير 

وســـرعته سمة بارزة في هذا المشروع، 
البنـــاء  مســـيرة  اســـتكمال  وبالتالـــي 
والتقـــدم بنفس الوتيرة والســـرعة التي 

بدأها”.
وشـــدد على أن “الحكم الرشـــيد لجاللة 
مـــن  والدعـــم  التأييـــد  كل  نـــال  الملـــك 
المواطنين، ما دفع قيادة البالد أن تؤكد 
أكثـــر مـــن مـــرة أن الهـــدف الـــذي نصب 
عينيهـــا إنمـــا تحقيـــق مزيد مـــن التقدم 

والرخاء ألبناء هذا الوطن العزيز”. 
وتساءل “من منا في هذا الوطن الغالي 
ال يتباهـــى ويتفاخـــر باإلنجـــازات التـــي 
تحققت وبالتطورات المتســـارعة للعهد 
الميمـــون؟! نعم كان يـــوم الميثاق يوما 
تاريخيا وفارقا فـــي حياة هذا الوطن”، 
مشددا على أنه “وضع الميثاق بطريقته 
والمســـتحدثات  المتغيـــرات  ليواكـــب 
كانـــت  لذلـــك  كافـــة،  األصعـــدة  علـــى 
هنـــاك تطويـــرات للعديـــد مـــن القوانين 

النهضـــة  مســـتهدفة  والتشـــريعات، 
التنموية الشـــاملة علـــى جميع األصعدة 

سواء على مستوى األفراد أو الوطن”.
وتابـــع “كان الميثـــاق ومـــا يـــزال رؤيـــة 
متقدمـــة بالمنطقـــة، ومواءمـــة صعبـــة 
اســـتطاع أن يصنعها بطريقة احترافية، 
ما جعل مملكة البحرين بعيون اآلخرين 
محطـــة إعجـــاب وإشـــادة، إذ اســـتطاع 
الميثـــاق فـــي عهد الملـــك الزاهـــر وضع 
لبنات األســـس االقتصادية الحديثة، ما 

أثمر عن دعم للتنمية الشاملة بالبالد”.
ولفـــت إلـــى أن “الميثـــاق لـــم يكـــن يركز 
علـــى جانـــب حياتـــي دون اآلخـــر، ففي 
الوقت الذي اهتم فيه باالقتصاد، اهتم 
أيضـــا بالحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة، 
كمـــا أن إطالق الحريـــات واكبه اهتماما 
باألمـــن والحفـــاظ علـــى ســـالمة الوطن 
والمواطنيـــن، ونالت الصحة وتطويرها 

االهتمام نفسه”. 

وأضـــاف “أســـس الميثـــاق لالنتخابـــات 
وإطـــالق  السياســـية  والمشـــاركات 
الحريـــات، لكنـــه وضـــع قوانين وأسســـا 
تشـــريعية تنظـــم هـــذه العمليـــات، وفي 
وقـــت أطلـــق فيـــه الحريات شـــدد على 
وفـــي  األمـــن،  جهوزيـــة  ورفـــع  األمـــان 
الوقت الذي شـــجع على دخول الشباب 
الواعـــد للســـوق التجاريـــة ودعمهـــا لـــم 

ينس دعم ذوي الدخل المحدود”.
وقال “لم تنل المرأة من حقوق ومواقع 
قياديـــة متقدمـــة مثلما هـــي الحال في 
هـــذا العهـــد الميمـــون، إذ لم تعـــد المرأة 
بالصـــف خلف الرجل، إنما هي جنبا إلى 
جنـــب معه، بـــل وتقدمت فـــي كثير من 

األحيان”.
وأردف “لقـــد كان لقرينـــة جاللـــة الملك 
رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة دور 
بارز في ذلك، إذ شـــهدت كل التطورات 
المتعلقة بالمرأة تحت إشرافها وبدعمها 

وتوجيهها”.
وتابع “جـــاءت كل هذه األمور متتابعة، 
لـــكل  الميثـــاق  اســـتيعاب  أؤكـــد  لذلـــك 
المســـتجدات والمســـتحدثات، ما يمكن 
اعتباره نقلة نوعية تاريخية سيسجلها 
التاريـــخ للوطـــن وسيســـجلها التاريـــخ 

كرؤية ثاقبة من جاللة الملك”.

عيسى الكوهجي

الكوهجي: التاريخ 
سيسجل أنه رؤية 

ثاقبة من جاللة الملك
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“الخليجي للتكرير” يناقش الفرص لشراكات إستراتيجية واستثمارات جريئة
عـــن  للتكريـــر  الخليجـــي  االتحـــاد  أعلـــن 
مؤتمـــره االفتراضـــي “التحـــّول”، الذي من 
 23 -  22 الفتـــرة  المقـــّرر تنظيمـــه خـــال 
فبرايـــر 2021 تحـــت عنـــوان “المســـتقبل 

المتغير للقيادة وإدارة المشاريع”.
فريـــدة  فرصـــة  المؤتمـــر  وســـيوفر 
المختلفـــة  القطاعـــات  فـــي  للعامليـــن 
لمناقشـــة ومشـــاركة وجهـــات نظرهم عن 
هـــذه  ســـينتهزون  الذيـــن  القـــادة  نوعيـــة 
الفرصـــة لصياغـــة شـــراكات اســـتراتيجية 
واســـتثمارات جريئـــة خـــال العـــام 2021 
ومـــا يحمله مـــن مؤشـــرات إيجابيـــة، إلى 
جانـــب طـــرح مشـــروعات فعالـــة في ظل 

ظـــروف الســـوق الراهنـــة. ومـــن المتوقـــع 
أن يشـــارك فـــي المؤتمر مجموعـــة مميزة 
من شـــركات اإلنتـــاج الصناعيـــة اإلقليمية 
والعالميـــة وصنـــاع القرار ومـــاك مصافي 
التكرير والمستشارين والخبراء في إدارة 
المشـــروعات واألكاديمييـــن والمهندســـين 
ومزودي الخدمات على مســـتوى سلســـلة 

القيمة في مجال النفط والغاز.
وســـيركز اليـــوم األول مـــن المؤتمـــر علـــى 
التحويليـــة”  للقيـــادة  الجديـــد  “الواقـــع 
والتطـــرق الى كيـــف ينظر خبـــراء القطاع 
الـــى القيـــادة التحويليـــة وأبـــرز مميزاتهـــا 
النـــاس  تمكيـــن  فـــي  أهميتهـــا  ومـــدى 
وتعزيـــز  الرقمـــي  التحـــول  واحتضـــان 
االعتماديـــة وتشـــجيع االبتـــكار، وتمكيـــن 

وإدارة  القياديـــة  األدوار  فـــي  المـــرأة 
المواهب وتبادل المعرفة.

الثانـــي مـــن  اليـــوم  وســـتتناول فعاليـــات 
إدارة  حـــول  الجديـــد  “الواقـــع  المؤتمـــر 
المشـــروعات  إدارة  وكيفيـــة  المشـــاريع” 
الرأســـمالية المســـتقبلية فـــي ضـــوء مناخ 

األعمال الجديد.
وتـــم ترتيب هذا الحـــدث من قبل لجنتين 
إدارة  )لجنـــة  لاتحـــاد  تابعتيـــن  فنيتيـــن 
المشاريع ولجنة القيادة وتطوير الكفاءات 
البشـــرية( بقيـــادة عمـــاد المحيســـن رئيس 
قســـم فـــي دائـــرة تطويـــر مدينـــة جـــازان 
االقتصادية في شـــركة أرامكو السعودية، 
الـــذي يـــرأس اللجنـــة التنظيميـــة للمؤتمر 
االفتراضـــي ولجنـــة إدارة المشـــاريع فـــي 

االتحـــاد الخليجي للتكريـــر، واختصاصي 
المحلـــي  التكريـــر  فـــي  البشـــرية  المـــوارد 
وتجزئة ســـوائل الغاز الطبيعي في شركة 
أرامكو السعودية ريان طيب، الذي يشغل 
نائـــب رئيـــس اللجنـــة التنظيميـــة للمؤتمر 

االفتراضي ورئيس لجنة القيادة وتطوير 
الكفاءات البشـــرية فـــي االتحاد الخليجي 

للتكرير.
وصّرح القائم بأعمال األمين العام لاتحاد 
“تضـــم  هـــادي  خالـــد  للتكريـــر  الخليجـــي 
أجنـــدة المؤتمر موضوعين رئيســـين، هما 
الســـمات المطلوبـــة فـــي القـــادة الجريئين 
لقيـــادة دفـــة التطوير باســـتراتيجية مرنة 
ومبتكـــرة واالّطـــاع علـــى كيفيـــة تنفيـــذ 
وإنجـــاز مشـــروعات رأس مالية فعالة في 
ظـــل ظـــروف الســـوق الراهنـــة. سيشـــكل 
هـــذا الحدث االفتراضـــي الفريد من نوعه 
فرصـــة ال يمكـــن تفويتها بفضل مشـــاركة 
عالميـــة  جوائـــز  علـــى  حاصليـــن  خبـــراء 
عدة ونخبـــة من المدربين والمستشـــارين 

وصناع القرار في قطاع الطاقة عامة”.
بـــدوره، قـــال المحيســـن “إلطـــاق العنـــان 
إلمكانـــات القـــوى العاملة الشـــابة، وتعزيز 
القيادة الموهوبة والمتطلعة نحو مستقبل 
أفضل، وإدراك المنافع والفوائد من خال 
علـــى  يتوّجـــب  المرجـــّوة،  القيمـــة  خلـــق 
مصافي التكرير والاعبين الرئيســـين في 
القطاع التحّرك واالســـتجابة سريًعا. نأمل 
من خـــال برنامـــج هـــذا المؤتمـــر النوعي 
التكريـــر  صناعـــة  فـــي  العامليـــن  تمكيـــن 
بمشـــاركة خبراتهـــم وأفضـــل الممارســـات 
البشـــرية  الكفـــاءات  بتطويـــر  المتعلقـــة 
خـــال  خصوصـــا  المشـــروعات،  وإدارة 
الظـــروف الصعبـــة الحاليـــة وأي تحديات 

مشابهة في بيئات األعمال”.

المنامة - االتحاد الخليجي للتكرير

ــول الــرقــمــي ــح ــت ــنــك نــحــو ال ــب ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة ال

فرح ربيعة رئيسا للتسويق الرقمي بـ “البحرين للتنمية”

أعلـــن بنـــك البحريـــن للتنميـــة عـــن 
إيـــاد ربيعـــة رئيًســـا  فـــرح  تعييـــن 
فـــي  وعضـــًوا  الرقمـــي  للتســـويق 
لجنـــة اإلدارة التنفيذية، كجزء من 
اســـتراتيجية البنـــك نحـــو التحول 
إســـتراتيجيات  وتطويـــر  الرقمـــي 

وقنوات التواصل الرقمية. 
وتمتلـــك فرح خبرة عملية شـــاملة 
فـــي مجـــال الخدمـــات المصرفيـــة 

الرقمية والتسويق، إذ كانت تشغل 
الحمـــات  رئيـــس  نائـــب  منصـــب 
التســـويقية واالســـتحواذ في بنك 
“إلى” التابـــع للمؤسســـة المصرفية 
العربيـــة قبل التحاقهـــا للعمل ببنك 
البحريـــن للتنمية. كمـــا عملت قبل 
ذلـــك في بنـــك البحريـــن والكويت 
المصرفيـــة  القنـــوات  مجـــال  فـــي 

اإللكترونية. 

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة 
ســـنجيف بول “يأتـــي تعيين ربيعة 
رئيًسا للتســـويق الرقمي في البنك 
كخطوة مهمة فـــي خطتنا لتمكين 
مـــن  المؤهلـــة  البحرينيـــة  المـــرأة 
شـــغل مناصب قيادية لدعم عملية 
وتبّنـــي  للبنـــك  الرقمـــي  التحـــول 
التســـويق  اســـتراتيجيات  أفضـــل 

الرقمي”.

المنامة - البحرين للتنمية

فرح ربيعة

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تستعرض “تقنين 
التكاليف وتعزيز اإلنتاجية”

 15 االثــنــيــن  غــدا  البحرين  غــرفــة  تنظم 
فــبــرايــر عــنــد الــســاعــة 10 صــبــاحــا نــدوة 
بعنوان   - ُبــعــد  عــن  تعقد   - افــتــراضــيــة 
 .“ اإلنتاجية  وتعزيز  التكاليف  “تقنين 
لجنة  رئيس  الــنــدوة  خــال  وسيتحدث 
الــصــنــاعــة والــطــاقــة لـــدى الــغــرفــة فريد 
بـــدر، كــمــا ســُيــقــدم إبــراهــيــم رضـــي، من 
لتحسين  جــفــكــون  اســـتـــشـــارات  شــركــة 
اإلنتاجية، عرضا مرئيا يتناول عددا من 
اإلنتاجية  بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات 

وتقنين التكاليف.

العـــام  الطلـــب  تطبيقـــات  مـــن  عـــدد  بـــدأ 
البحرينيـــة محاولـــة كســـر هيمنـــة تطبيق 
“طلبـــات” لقطـــاع توصيل وطلـــب الطعام، 
إذ تســـتحوذ األخيرة على الســـوق بصورة 
شـــبه كاملـــة، خصوصـــا بعـــد اســـتحواذها 

على تطبيق “كاريدج” قبل قرابة عامين.
وقبل جائحـــة كورونا لم تكن هناك تقريبا 
أي تطبيقـــات تنافـــس ولو بشـــكل بســـيط 
تطبيـــق “طلبـــات”، الذي ظـــل متحكما في 
الســـوق، لكـــن في األشـــهر الماضيـــة ُأطلق 
مؤسســـات  مـــن  األقـــل  علـــى  تطبيقـــان 
بحرينية في مســـاٍع ألخذ ولو جزء بسيط 

من حصة “طلبات” الضخمة في السوق.
ويقـــول أمجد حســـن، وهو المســـؤول عن 
الشـــركة التي تدير تطبيـــق “efood”، وهو 
تطبيـــق بحرينـــي بدأ في كســـب مزيد من 
االهتمام في السنوات األخيرة، إن تطبيق 
الشـــركة يجد نجاحـــا ونموا فـــي الطلبات 
الـــواردة إليـــه، لكـــن تظـــل هنـــاك كثير من 
التحديـــات التي تواجـــه رواد األعمال في 
مثـــل هـــذه المشـــروعات التقنيـــة في ظل 

دعم واهتمام رسمي محدود.
ويضيـــف حســـن أن تطبيقـــه الـــذي ُأطلـــق 

في شـــهر يوليـــو الماضي، نجـــح في فترة 
مطعـــم   300 اســـتقطاب  فـــي  قصيـــرة 
قياســـي  رقـــم  وهـــو  للمنصـــة،  لانضمـــام 

مقارنة مع بدايات تطبيق “طلبات”.
ويشير حسن إلى أن فترة “كورونا” تشكل 
دفعـــة نحـــو دعـــم تطبيقات طلـــب الطعام 
التي ظلت لفتـــرة طويلة بعيدة عن نطاق 
االهتمـــام المحلـــي، رغم وجـــود محاوالت 
لـــم تكلـــل بالنجـــاح. وعلـــى الرغـــم من أن 
فكرة المشـــروع بدأت قبـــل عامين، إال أن 
انطاقهـــا بصورة رســـمية جاء في الوقت 
المناســـب مـــع فتـــرة الجائحـــة، كمـــا يقول 
حسن، وذلك رغم إخفاق المستثمرين في 
المؤسسة الناشئة في الحصول على دعم 
شـــركات االتصاالت بدعم المشـــروع الذي 

يعتبره ناجحا إلى حد بعيد.
ويبـــدو حســـن واثًقـــا جـــًدا مـــن تحقيـــق 
النجاح والوصول إلى حصة سوقية يعتد 
بهـــا مقارنـــة مع “طلبـــات”، الـــذي يبدو في 
موقف منيع من المنافســـة وعلى مســـافة 
بعيـــدة جـــدا من الوصـــول إلـــى أرقامه، إذ 
لدى شـــركة “طلبات” نحو 1600 طلب، أي 

.”efood“ نحو 8 أضعاف ما لدى تطبيق
هـــدف  إن  بالقـــول  حســـن  ويســـتطرد 
المؤسســـة هو اســـتقطاب جميع المطاعم 

ومحات التجزئة المســـجلة في “طلبات”، 
وعلى الرغم من أن المشـــوار طويل إال أنه 

متفائل من الوصول إليه.
ويتحدث رائد العمل عن مشـــكلة أساسية 
تواجـــه تطبيقـــات الطعـــام فـــي النجـــاح، 
وهـــي توافر خدمات كافية من الســـائقين 
والمركبات لتوصيل الطعام؛ إذ إن الشركة 
تتعـــاون مع طـــرف ثالث لتوفيـــر خدمات 
التوصيـــل بطاقـــة ال تتجـــاوز 300 ســـائق، 
لكن العدد ال يكفي لتغطية ساعات الذروة 
التـــي تصـــل إلـــى 300 طلـــب أو مـــا يزيـــد 
فـــي وقت واحـــد، كما أن انتشـــار التطبيق 
يحتـــاج لمزيـــد مـــن النفقـــات التســـويقية 

والدعائية.
ويتابع حســـن: في بعض األحيان أقوم أنا 
نفســـي بالتوصيـــل، البعـــض ال يرغـــب في 
التعـــاون معنـــا لكي ال يخســـر تعاماته مع 
شـــركات أكبر منا حجًما”، في إشـــارة على 

ما يبدو إلى تطبيق “طلبات”.
وللتغلـــب على معضلـــة المواصات، تعمل 
شـــركة “efood” لتأســـيس شـــركة رديفـــة 
تعمل على خدمات التوصيل بحيث تدعم 
عمليات الشـــركة الناشئة من جهة، وتفتح 
أنشـــطة جديدة للتوصيل إلى مختلف من 
يعملون في التجارة اإللكترونية خصوصا 

من المنازل. ويشـــير إلى أن الشركة ستبدأ 
ببعـــض الســـيارات الصغيـــرة إلـــى جانـــب 
طاقـــم بنحـــو 40 ســـائقا، وهـــو عـــدد كاف 

لدعم العمليات في الوقت الراهن.
وأوضـــح حســـن أن العديـــد مـــن المطاعم 
تنضـــم للتطبيق، وهو ما يعنـــي مزيدا من 
االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتيـــة والدعـــم 
لتشـــغيل عمليات طلـــب الطعام من خال 
التطبيق، لكنه يشير أيضا إلى أن التكاليف 
ال تزال تفوق الدخل، ما يســـتوجب زيادة 

العمليات لتغطية النفقات.
 ”efood“ وما يزيد حســـن ثقة فـــي تطبيق
البحرينـــي مقارنـــة مـــع تطبيـــق “طلبات”، 
الـــذي بدأ يكتســـح دول المنطقة، أن هناك 
عـــددا من الميـــزات التي يوفرهـــا تطبيقه، 
إذ إن نسبة األرباح المستقطعة من الطلب 
10 % و20 %، وهـــي  بيـــن  مـــا  تتـــراوح 
أقـــل ممـــا هي فـــي “طلبات”، فـــي حين أن 
أســـعار قوائم الطعام في التطبيق مطابقة 
تمامـــا لمـــا هو فـــي قوائـــم الطعـــام للطلب 

من المطعم نفســـه، مـــا يعني أن العميل لن 
يتحمل نســـبة المطعم من رسوم التطبيق 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة، كمـــا أن التطبيـــق 
يتيح للمطاعم القيام بعملية التوصيل من 
خال الســـائقين لديها، ما يعني تقليا في 
الكلفة عليهـــم ومزيدا من المرونة، إضافة 
إلـــى ذلك فإن الشـــركة تدفـــع 1.200 دينار 
لعمليـــة التوصيل وهي أجرة تزيد عما هو 

لدى المنافس.
ومن مميزات التطبيق كذلك، أنه يمكن أن 
يتـــم طلـــب الطعام من أي موقـــع حتى إذا 
كان فـــي “الـــدرة” أقصى جنـــوب البحرين، 
إذ تتراوح رســـوم التوصيل من 300 فلس 

إلى دينار ألبعد مناطق البحرين. 
وتم تطويـــر تطبيق “efood” محليا داخل 
المؤسســـة، فـــي حيـــن تترقب المؤسســـة 

إصدار تحديث ُمحّسن جديد.
وإلى جانـــب ذلك، أطلقت كذلك قبل نحو 
شهرين إحدى ساسل المطاعم المعروفة 
تطبيق “أهـــا”، وهو يضـــم تطبيق الطعام 
إلكترونيـــا إلـــى جانب تحقيـــق نقاط والء 
مـــن طلـــب الطعـــام داخليـــا أو عـــن طريق 
القنوات اإللكترونيـــة، ليكون ثاني تطبيق 
محلـــي حديـــث لطلب الطعام فـــي الوقت 

الراهن.

تطبيقات بحرينية تعتزم كسر هيمنة “طلبات” لتوصيل الطعام
ــر وبـــــــأســـــــعـــــــار أقـــــل ــ ــ ــثـ ــ ــ ــح خــــــــدمــــــــات بــــــمــــــيــــــزات أكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تـ

انتخاب مجلس إدارة لـ“سيدات األعمال” بينهن 7 عضوات جدد
ســـيدات  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  أقـــر 
األعمـــال البحرينيـــة الجديـــد التشـــكيل 
النهائـــي للعضوات واللجان في  اجتماعه 
الـــذي عقـــد عقـــب اإلعـــان النهائـــي عن 
نتيجة االنتخابـــات، التي جرت يومي 8 

و9 فبراير  الجاري. 
 وكانت الجمعية العمومية قد عقدت في 
أجواء ســـادتها روح من الود والمشاركة 
مجلـــس  اإليجابيـــة،  النتخـــاب  الفعالـــة 
اإلدارة للـــدورة الحاديـــة عشـــرة  2021   - 
2023 يـــوم االثنين 8  فبراير 2021، بمقر 

الجمعية بمنطقة  الماحوز.
  وانعقد النصاب القانوني للجمعية تحت 
عـــدد  وبلـــغ  المعنيـــة،  إشـــراف  الجهـــات 
 مـــن أدليـــن بأصواتهـــن فـــي االنتخابـــات 
نحـــو 69 ســـيدة مـــن عضـــوات الجمعية 

 العمومية  وبلغ عدد األصوات الصحيحة 
68 صوتـــا مقابـــل صـــوت واحـــد فقـــط 
“باطـــل”. وأعلنـــت اللجنة المشـــرفة على 
االنتخابـــات فوز  كل  من أحام جناحي بـ 
57    صوتا )أعلى أصوات(، فاطمة الدالور 
بــــ 55 صوتا، فيكي معـــوض بـ 55  صوتا، 
 ســـلوى المؤيـــد بــــ 51 صوتا، حنـــان مدن 
بــــ 48    صوتا، هالة     ســـليمان بــــ 46  صوتا، 
 ســـميرة الكوهجـــي بــــ 44 صوتـــا، فوزية 
الخاجـــة بــــ 43 صوتـــا، ناهـــد إســـحاق بــــ 
40 صوتا،  أســـمهان  بوخوة بــــ 39 صوتا، 
الشـــيخة فجـــر آل خليفـــة بــــ 38 صوتـــا، 

وهدى نونو بـ 38 صوتا. 
 وبناء  على تســـاوي آخـــر صوتين قررت 
اللجنة المشـــرفة على االنتخابات إجراء 
انتخابات تكميلية يوم  الثاثاء 9 فبراير 
  2021، لكـــن نونـــو قـــررت التنحـــي عـــن 
هـــذه الجزئية  واالكتفـــاء بعضو احتياط 

أول للمجلس، ثم تقدمت الشـــيخة فجر 
آل خليفـــة الحقا باســـتقالة مـــن عضوية 
 المجلـــس وتم التصويـــت عليها وقبولها، 
ما أســـفر عن دخـــول نونو عضوا رئيســـا 

 بالمجلس. 
  وعقـــد مجلـــس اإلدارة الجديـــد )بلغـــت 
نســـبة العضـــوات الجدد نحـــو 70 % من 
المجلـــس( اجتماعـــه  األول برئاســـة أكبر 
العضـــوات  ســـنا وفقـــا للقانـــون، ومن ثم 
العضـــوات  بيـــن  المناصـــب  تـــم اختيـــار 
الفائزات،  ثم عقد اجتماعا مساء الجمعة 
12 فبراير برئاســـة سيدة األعمال أحام 

جناحي، و أســـفرت  االنتخابـــات عن فوز 
بالمناصـــب  اإلدارة  مجلـــس  عضـــوات 

التالية: 
أحام جناحي “رئيســـة للجمعية”، سلوى 
“نائـــب  الرئيـــس األول”،  فيكـــي  المؤيـــد 
معـــوض “ نائب الرئيس الثاني - رئيســـة 
اللجنة  اإلجتماعية”، هالة  سليمان “أمين 
الســـر”، فاطمة الـــدالور   ”األميـــن المالي”، 
ســـميرة  الكوهجـــي “نائـــب أمين الســـر - 
رئيســـة لجنـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات”، 
فوزيـــة الخاجـــة “نائـــب أميـــن  المالـــي – 
والعاقـــات  اللجنـــة  اإلعاميـــة  رئيســـة 
العامة”، هدى نونو “مستشـــارة  ورئيســـة 
 لجنـــة العاقـــات الدوليـــة”،  حنان ســـعيد 
مـــدن “رئيســـة اللجنـــة الثقافيـــة”، ناهـــد 
رائـــدات  لجنـــة   عبدالرحمـــن   ”رئيســـة 
األعمال والمؤسســـات الناشئة”، أسمهان 

 بوخوه   ”رئيسة اللجنة االقتصادية”. 

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

جناحي رئيسا بأعلى 
األصوات.. المؤيد 

ومعوض نائبتين

علي الفردان

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

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 

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

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

DAHBASHI HEAVY EQUIPMENT PARTS & SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17785757  or  DEHEBS@BATELCO.COM.BH 

GLITE AL UMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600061  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

ADLIYA FURNITURE FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404090  or  ADLIYAFB@BATELCO.COM.BH 

KOMANDOR  MIDDLE EAST WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

Prestige Gift Jewellery Co.W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17211001  or  ALYOUSIFYA@HOTMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

TEAM ORGANIZING CONFERENCES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37151411  or  BAHRAINWAYBH@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

I B P TRADE SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

 36373627  or  IBPWLL@YMAIL.COM 

TYLOS PLASTIC INDUSTRIES CO.  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

Hi look gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303200  or  FATMA-DANIAL@LIVE.COM 

NORTH CITY COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39660358  or  NORTH-COLD-STORE@HOTMAIL.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

Brown road for repairing electronics 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRONICS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17651365  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM 

TRAVANCORE EVENT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34172324  or  YUSUF.ADEL.YAQOOB@GMAIL.COM 

SHAHAD ALKHALEEJ COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

LOADER EXCAVATION S P C 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17001494  or  LOADEREXCAVATION@HOTMAIL.COM 

Master Cool W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(VEHICLES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38855606  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

Master Cool W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 38855606  or  TEJVINDER@MASTERCOOLBH.COM 

Alrahal TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33370333  or  f.a.taktak@hotmail.com 

AL SHAHEB ELECTRICAL CO.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17772047  or  J_98891@HOTMAIL.COM 

FAISALABAD MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33742002  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

WORLD KITCHEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39029999  or  AHMED39029999@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

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

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

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

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

  ELECTRICAL ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33709939  or  HAIDER@TEMCO-BH.COM 

HIBA CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATION co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17234240  or  RIZWAN@HIBA-CONSTRUCTION.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

ANU PRIYA TAILORING AND TEXTILES w l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39353813  or  NIYAS003@HOTMAIL.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

ABU ABRAR FOR COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17674214  or  MAHMOOD_ASRY@HOTMAIL.COM 

Alif Building Material 
has a vacancy for the occupation of

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

PETROCHEM INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Bloomfield Paper Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38002616  or  hitemy@bloomfieldholding.com 

J AND H PROPERTIES AND FASHION S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17255016  or  HAZEETH@GMAIL.COM 

Carlo Gavazzi Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17270052  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

Alareesh grill and restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17004412  or  MMM880_7@HOTMAIL.COM 

QUEST For Collection and Business Support S.P.C owned by AHMED HAMDY EBRAHIM YOUNES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39476133  or  nageh_72@yahoo.com 

381 Pakistan Medical Equipment and Electronics W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33733381  or  ceo@381agroup.com 

NEW ROSE CONTRACTING & GENERAL TRADING company BAHRAINI PARTNERS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34206520  or  JAYANNEWROSE@GMAIL.COM 

EQAA DESIGNS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36453031  or  ISHTIAQ@EQAADESIGNS.COM 

M E & F Holdings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  LMRA@KECC.ME 

NAVARATHNA JEWELLRY CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17783260  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

GULF PROJECT SOLUTIONS FOR GENERAL TRADING & CONTRACTING - IZZ Y 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36990956  or  BALSHARIEF@GPS-GULF.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

NAKAHAT RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33666881  or  HANAN17666@GMAIL.COM 

Smart solar grid energy s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SOLAR-POWER GENERATION ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 13114311  or  KHALEDALTHAWADY@GMAIL.COM 

Dream Star Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37380404  or  HASHNWZ@GMAIL.COM 

CUP COFFEE GOLD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 37167977  or  ALALAMASPOINT@GMAIL.COM 

FUMERA BUSINESS SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39628847  or  RENIJITH@FUMERAME.COM 

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

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17581051  or  MARIAMABDULRAHIM@GMAIL.COM 

Emerald Crescent for Travel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 37744144  or  BADER@REHLAT.COM 

ALNAHDA AUTO CARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39848900  or  BUAZIZ6400@GMAIL.COM 

ASR TRADING CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 38802389 

W.A.A.B REAL ESTATE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009832  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM

Muhammad Ramzan for Installation of industrial machinery and equ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33980014  or  NAVEEDAHMED1114@GMAIL.COM 

PRINCESS PINAY HAIRSTYLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 38034111 

BATAL BROTHERS SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921766  or  ELHAJYAHAY@GMAIL.COM

WATSCO TANKER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33337220  or  MUSTAFA@MAP-RENTAL.COM 

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

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  JESSICA@ALGHANAH.COM 

HONG KONG GATEWAY RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000342  or  BAMIN@DIVIDENDGATECAPITAL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Eastern Asphalt & Mixed Concrete Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@HOMAIL.COM 

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672655  or  manditrading56@gmail.com 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ALMOAYYED INTERIORS 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SAMRA PARVEEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

Inn Teck Contracting Company SPC owned by SAFIA BIBI SHIR MOHAMM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34237725  or  HHAB65009@GMAIL.COM 

ELIA DENTAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39813206  or  ALI-HASS1969@HOTMAIL.COM 

Pine tree valet park 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17401008  or  PINETREEVALET@GMAIL.COM 

WINNERS GENERAL TRADE & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33212833  or  3HMED3LAALI@GMAIL.COM 

Prospects building contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 32017999  or  AFAQCO.BH@GMAIL.COM 

Professional Boxes Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

AYUB QURESHI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39823801  or  AYUBQURESHI5101@GMAIL.COM 

BLACK BOX Records CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

668 cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33113352  or  668.BHR@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

AMWAJ AL DAIR SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251108  or  VEEPIYEN@GMAIL.COM 

CHIS EMPIRE TRADING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33131470  or  DIAN.DOHERTY@CHIS-EMPIRE.COM 

Matrook Intercontinental Building Solutions S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744909  or  info@mibs-bh.com 

Welcome To world wide of Other Marketing Promotion Activities W. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33237433  or  SK_U2M@YAHOO.COM 

SIMS MADEENA HOLDING  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33440142  or  MADEENABAZAAR@YAHOO.COM 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI AHMED ALI AHMED ALDERAZI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 38444821  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

Advance Cool Air Conditioning WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33781976  or  VAHABSB@GMAIL.COM 

MAMAS MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33311403  or  FATIMAFOUAD9999@GMAIL.COM 

DIAN EMPIRE HOLDING CO SPC  Owned By DIAN CHINYERE 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 35131471  or  dian.doherty@chis-empire.com 

Danat Awal Trading and Aluminum S.P.C Owned by sayed Ali mohamme 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77082336  or  S.HUSSAIN.N@GMAIL.COM 

SIKANDAR RAZA TRANSPORT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17431606  or  MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

The Technical Scarcity Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37154201  or  INFO@THETECHNICALSCARCITY.COM 

Thai house see food restaurants 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37771124  or  y.alkayat@hotmail.com 

Kadi Woods W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

ANN BEAUTY SALON COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727200  or  INFO@RUMCOGROUP.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36208559  or  VIJITH.UNNI.VV@GMAIL.COM 

ALBARON RESTAURANTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 33081011  or  ALID.CLC@GMAIL.COM 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33395295  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

CONTROLO SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 33444912  or  ADMIN@CONTROLOBH.COM 

SUPER PAGE ADVERTISING & MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35113085  or  SUPERPAGE434@GMAIL.COM 

Artisan Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 38384444  or  TARIQALTHAWADI@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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 

AL RAMES READY MADE CLOTHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169342  or  ZAINAB.ASFOOR@HOTMAIL.COM 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39893138  or  QASSIM.8@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.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 

DYNAMIC ZONE CLEANING CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640698  or  arabspalacecleaning@gmail.com 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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 

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 

MANASK CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464656  or  MANASEK.CONST@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140001  or  pr@ag-bh.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M A P Rental Equipment Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333384  or  ashif@map-rental.com 

UNITED SHARP TOWER CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39553866  or  BOLANBH@GMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

East Plum Contracting S.P.C. Owned by Mrs. Phagamas Courts 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

Mujahid Contracting Co. Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921790  or  ghulammustafa620822724@gmail.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 

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

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 38991700  or  fahad611700@GMAIL.COM 

KARWAN INTERIOR DECORATION  CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33289220  or  ASMA.MINHAS005@GMAIL.COM 

Fahad Touch Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36660001  or  ISA@KUCBH.COM 

Fartollo gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 33099992  or  ALSYEGHA@GMAIL.COM 

HIGHLAND INDUSTRIAL MACHINERY COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456532  or  RAJANSHARMA@ARABINTL.COM 

HEIR SENS SALOON FOR MEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35374589  or  ADNANBLUE86@GMAIL.COM 

ANSHAR CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32360213  or  ANSHARCNCY.BH@GMAIL.COM 

ZESHAN & IRFAN SALON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342810  or  ABBAS307@YAHOO.COM 

ZOYA AND TUBA SERVICES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  ZANDTSERVICESBH@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35570166  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

FAPCO INTERIOR DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  FAPCODECORATION@GMAIL.COM 

SALAH ABDULLA MATTAR ( DARB ALKHAIR2 / 10388 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37722742  or  QIM.014@GMAIL.COM 

ABDULMAJEED ALMDAR ZAINAL / DAFER ALBHAR - 8810 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355528  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701711  or  lmra@kecc.me 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.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 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.COM 

Ashrafs Business Tower 
has a vacancy for the occupation of

  PROMOTER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17534439  or  aqeel@almoayyed.com.bh 

HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17569999  or  bahrain.recruitment@hsbc.com 

KOREAN BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214358  or  info@palmyaentepie.com 

ALSHAKAR TAILORING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17292822  or  SHAKER@BATELCO.COM.BH 

AL Jazira Supermarket B.S.C 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720700  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

BAHRAIN PHARMACY & GENERAL STORE 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  BPHR@BAHRAINPHARMACY.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  A/C & REFG TECH 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

YOUSIF KHALIL ALMOAYYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

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

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

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 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ALREDHA MODERN TRADING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77334333  or  ALREDHAMODERN@YAHOO.COM 

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

  DRIVER(FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

ZERWAN FIBER GLASS FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM 

ALHAIKAL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17624276  or  admin@haikalbh.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALZAIN TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17212444  or  hrd@alzainjewellery.com 

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

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

FALAFEL INTERNATIONAL SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277794  or  AWAICJHN@BATELCO.COM.BH 

ALMAJID BAILING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17784491  or  bccbah@batelco.com.bh 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

YASEEN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17553661  or  HAJARTRD@BATELCO.COM.BH 

LUKY MOON BAKERIEC 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17663271  or  LUCKYSTARBKR2@GMAIL.COM 

DIALA TOWER CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233306  or  ABDULLAALJAAFAR@GMAIL.COM 

ALNEMRAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456488  or  info@alnemranbh.com 

ALSAQER ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17704241  or  ahm153@live.com 

AL GHRAIFAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17729204  or  JALIL.FARHAN@GMAIL.COM 

LAIZAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744999  or  hassan@emaar.bh 

ALMAKSAB GENTS HAIRDESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39111155  or  DHIYA.BAHRAIN@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED ALASFOOR CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17213808  or  ALASFOOR.CONSTRUCTIONS@GMAIL.COM 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17264528  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

S.JAWAD MOHSIN MOHAMMED ALGHATAM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274728  or  QATAM999@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Rizana Super Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39858332  or  rizanatrading@yahoo.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 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830188  or  AHMED.ABDULAMEER@HAJIHASSAN.COM 

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795104  or  info@mancobh.com 

WOLAYAT ALI ELECTRCAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39641687  or  wolayatali@gmail.com 

Real Documents Clearance 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17295967  or  RMS.JHO@GMAIL.COM 

MONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39670999  or  MONA.TRADING@LIVE.COM 

NEW JUMBO JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17211665  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

NEW JUMBO WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17251721  or  INFO@JUMBOGOLD.COM 

GHAREEB RESTAURANT & GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939974  or  sammyali82@HOTMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@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 

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

  MASON 
 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 

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 

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

  CARPENTER 
 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

  CARPENTER 
 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

  CARPENTER 
 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 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

JABEL ALI CAFETERIA & RESTAURANTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33328444  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

Almanafa transportation for heavy equipments 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33399580 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

JASSIM ABDULLA JUMA ALRUMAIHI ( SAREH - 9881 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17840031  or  JAAIRUMYHI@GMAIL.COM 

HAKEEMA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39875402  or  mahmoodmanal@gmail.com 

ALQATTAN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39699388  or  ALQATTANSERVICE@GMAIL.COM 

AL BAROS TRADING & CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39662434  or  ALBAROS.CONT.TRAD@HOTMAIL.COM 

Al bayaraq garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17241049  or  SALMAN@GCCBAH.COM 

ALBANJAB REFRIGERATION & A/C REPAIRS WOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37787878  or  ABDULLA3389.BH@GMAIL.COM 

AL ROMAIHI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39125631  or  ALROMAIHI2021@GMAIL.COM 

MARIAM ISMAIL ABDULRAHMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345118  or  BAKHTU750@GMAIL.COM 

JOHN ENTERTAINMENT EST 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252548  or  ABBAS_ALJAMRI@YAHOO.COM 

ALSASAAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441900  or  hussain.ali@giic.com.bh 

Tangier Contracting Est. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17533778  or  TANGERBH@YAHOO.COM 

CEBARCO BAHRAIN -Infra S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  EIZA.OTHMAN@KAR-GROUP.COM 

ALQANATER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39224646  or  MARIAM9595@HOTMAIL.COM 

ALBUSTAN MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

ALSENAN HEALTH CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300330  or  ALSENANRSAL@GMAIL.COM 

HAPPY MARKETING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 34156666  or  sirajpayyoli3@gmail.com 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

LAYLA ALI FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39892042  or  UM.ABDULRAHMAN753@GMAIL.COM 

MONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39670999  or  MONA.TRADING@LIVE.COM 

AHNA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact
 33902576  or  sureshp7009@gmail.com 

ROYAL CLEANINIG. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17723072  or  Sameer@printechbahrain.com 

NEW BLUE MOON TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17343532  or  BA_590@HOTMAIL.COM 

MODERN PLAZA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17310951  or  ALIHBAIL@ICBAHAIN.COM 

Strong Force-MGC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com 

HOLIDAYS LADIES BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33388827  or  JIN2N@HOTMAIL.COM 

WORLD NUTS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404162  or  BLACKSEA@BATELCO.COM.BH 

ALTADHAMIN ALUMINUM CENTRE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39186111  or  AMJAD00@GMAIL.COM 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 36677883  or  EBSHARIF@GMAIL.COM 

Bu Isa for Heat and air-conditioning installation and maintenanc 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274714  or  DAWOODALMUDAWIB2@GMAIL.COM 

A A Q Construction 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17740444  or  ALBARAKACLEARING@GMAIL.COM 

STYLE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17621168  or  NEEW11@HOTMAIL.COM 

AMINA MZYONA COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17780005  or  NOORABAADI321@GMAIL.COM 

DAY TO DAY DISCOUNT CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441000  or  SA1985@LIVE.COM 

RAMEE HOTELS & RESTAURANT MANAGMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17826007  or  hrg@rameegrandbahrain.com 

ALBATOOL LADIES HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39620288  or  alfadel20@hotmail.com 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

Suhail alsharq garments 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36876677  or  R.ALLAHBI1987@GMAIL.COM 

ALOSRA ALUMINIUM KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17737330  or  MOHAMMED.A.ABDULAAL@GMAIL.COM 

AL JAMIE VEGETABLES & FRUITS CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36617134  or  76JEHAN@GMAIL.COM 

SAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342449  or  Samcafemuharraq@GMAIL.COM 

ABU AHMD STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17795822  or  abuahmedstationery@yahoo.com 

ABER AL MOHETATT CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33213336  or  fadelkhamiss@gmail.com 

Agility Bahrain B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17461000  or  shabib@agility.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

FATIMA OASIS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39953990  or  fcas64@gmail.com 

WALAA CHILDREN SPEECH REHABILITATION CENTER AND DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

 33136566  or  GAZANFER68@HOTMAIL.COM 

RED ROAD SHINING CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339707  or  YAHYA222@WINDOWSLIVE.COM 

Rayya Land  for Contracing and Clearing 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39950139  or  ABDULLA.ABDULAAZIZ@GMAIL.COM 

CASINO BACHA RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33720866  or  MDALMANEA66@GMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@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 

NAIBTECH Industrial Services Company S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN(MECHANICAL ENGINEERING) 
 suitably qualified applicants can contact

 33220131  or  SPARKLINKBH@GMAIL.COM 
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الدولــي أبهــا  تدميــر مســّيرة مفخخــة مســتهدفة مطــار 

السعودية تعلن إحباط هجوم للمتمردين الحوثيين

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس إحباط هجوم شنه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه أراضيها، بعد أيام على قرار الواليات المتحدة 
شطب هذه الجماعة من الئحة المنظمات اإلرهابية. وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض تركي المالكي، في بيان 
نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية، بأن “قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم )أمس( من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة 

أطلقتها الميليشيا الحوثية )...( الستهداف مطار أبها الدولي”.

وأدان األميـــن العام لمنظمـــة التعاون 
اإلسالمي يوســـف بن أحمد العثيمين 
فـــي بيـــان، بأشـــد العبـــارات معـــاودة 
ميليشيا الحوثي استهداف مطار أبها 

الدولي، بطائرة مسيرة مفخخة.
منظمـــة  أن  علـــى  العثيميـــن  وشـــدد 
هـــذه  “تديـــن  اإلســـالمي  التعـــاون 
الممارســـات اإلجراميـــة التـــي تنفذها 
ميليشيا الحوثي اإلرهابية باستهداف 
وأنهـــا  المدنيـــة،  المدنييـــن واألعيـــان 
تحمـــل هـــذه الميليشـــيا ومـــن يقـــف 
والســـالح  بالمـــال  ويمدهـــا  وراءهـــا 

المسؤولية الكاملة”.
وأكـــد األميـــن العـــام مجـــددا وقوف 
وتضامـــن المنظمة التـــام مع المملكة 
العربية الســـعودية في كل ما تتخذه 
مـــن إجراءات لمواجهة هذا اإلرهاب 

الخطير وحماية أمنها واستقرارها.
وكانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في 
بيان مشـــترك، قـــد أدانـــت الخميس، 
بطائـــرة  اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم 
مســـيرة مفخخـــة مطار أبهـــا الدولي 

في جنوب السعودية، األربعاء.
اســـتهدف  متصـــل،  صعيـــد  علـــى 
قصـــف صاروخي لميليشـــيا الحوثي 
حـــي  الســـبت،  أمـــس  االنقالبيـــة 
الحـــوك  بمديريـــة  الســـكني  منظـــر 
اليمـــن،  غربـــي  الحديـــدة،  جنوبـــي 
ضمـــن خروقاتها المتصاعـــدة للهدنة 

األممية.
بـــأن  محليـــة  مصـــادر  وأفـــادت 
الميليشـــيات الحوثيـــة أطلقـــت مـــن 
مناطـــق ســـيطرتها صاروخيـــن نـــوع 
كاتيوشا، باتجاه حي منظر السكني، 
ما أســـفر عن تدمير مســـجد بالكامل 

حيث ساوته باألرض.
كما أحـــدث القصـــف دوي انفجارات 
عنيفة هزت الحي الســـكني وأرعبت 

الساكنين في منازلهم.
بـــأن  منظـــر  حـــي  أهالـــي  وأفـــاد 
الميليشيات الحوثية قصفت مسجد 
القاســـي، الـــذي يعد أحد أكبـــر وأهم 
المســـاجد فـــي حـــي منظـــر، وأتلفت 

جميع األثاث الذي فيه.
واســـتنكر األهالـــي، بحســـب اإلعالم 
العسكري للقوات المشتركة، ما تقوم 
بـــه ميليشـــيات الحوثـــي مـــن عبـــث 
بحـــق أهالي الحي الـــذي تبقى منهم 
حولـــي 80 فردا كـــون معظم األهالي 

نزحوا جراء القصف الحوثي.
وقالـــوا إن حـــي منظر ُدِمـــَر وتعرض 
للخـــراب الكبيـــر، حتى المســـاجد لم 

تسلم من قصف الميليشيات.
كما اســـتغربوا صمت األمم المتحدة 
جرائـــم  تجـــاه  اإلنســـانية  ودعـــاة 
منظـــر  حـــي  وتعـــرض  الحوثييـــن. 
خـــالل  متكـــررة  لهجمـــات  الســـكني 
ميليشـــيات  مـــن  الماضيـــة  األشـــهر 
ماديـــة  خســـائر  خلفـــت  الحوثـــي، 

وبشرية وموجة نزوح كبيرة. وتقود 
السعودية منذ 2015 تحالًفا عسكرًيا 
دعًمـــا للحكومـــة المعترف بهـــا دولًيا 
التـــي تخوض نزاًعا دامًيا منذ 2014 
ضـــد الحوثيين الذين تدعمهم إيران 
ويكثفون هجماتهم على السعودية.

اســـتهدفوا  قـــد  الحوثيـــون  وكان 
األربعـــاء مطـــار أبها الدولـــي )جنوب 
غـــرب(، مـــا أدى إلـــى اشـــتعال طائرة 
أعلنـــت  كمـــا  المطـــار.  أرض  علـــى 
اعترضـــت  أنهـــا  الخميـــس  الريـــاض 
بـــال  باليســـتيا وطائرتيـــن  صاروخـــا 
طيـــار أطلقها المتمـــردون الحوثيون 

باتجاه أراضيها من اليمن.
األخيـــرة  الهجمـــات  وأثـــارت 
اليمـــن  شـــمال  فـــي  واالعتـــداءات 

التـــي  بايـــدن  جـــو  ادارة  احتجـــاج 
أوضحت الجمعة أن قادة الحوثيين 
مدرجيـــن  زالـــوا  مـــا  الرئيســـين 
بصفتهـــم  الســـوداء  القائمـــة  علـــى 
الشـــخصية، رغـــم شـــطب المنظمـــة 
مـــن القائمـــة األميركيـــة للمنظمـــات 

اإلرهابية.
وكانـــت منظمات دوليـــة قد اعتبرت 
أن هذا التصنيف الذي قرره الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب قبـــل شـــهر 
تقريبا، يعرقل بشـــكل كبيـــرة جهود 

إيصال المساعدات إلى اليمن.
النـــزاع عـــن عشـــرات آالف  وأســـفر 
وتســـبب  مالييـــن  ونـــزوح  القتلـــى 
بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق 
األمـــم المتحـــدة، وهي تزداد ســـوءا 

مع جائحة “كوفيد 19”.
المتحـــدة  األمـــم  وكاالت  وحـــذرت 
مـــن أن “ســـوء التغذية الحـــاد يهدد 
نصف األطفال دون ســـن الخامســـة 
فـــي اليمن في 2021”، وهذا يشـــمل 
ما يقرب من 2.3 مليون طفل، منهم 
400 ألـــف قد يموتـــون إذا لم يتلقوا 

عالًجا عاجاًل.

الرياض - وكاالت

“المسيرة المفخخة” تستهدف مطار أبها الدولي المسجد المهدم

رانغون - أف ب

يخشـــى الروهينغا فـــي ميانمار، بعد 
والتهجيـــر،  النزاعـــات  مـــن  ســـنوات 
عـــودة النظام العســـكري إلـــى الحكم 
مخافة نشـــوب أعمـــال عنف جديدة 
فـــي واليـــة راخيـــن، حيـــث أعلنـــت 
جماعـــات ســـكانية دعمها للســـلطات 

الجديدة.
وأمضـــت فئة كبيرة من هذه األقلية 
أفرادهـــا  يحـــوز  ال  التـــي  المســـلمة 
على جنسية، ســـنوات في مخيمات 
حريـــة  دون  مزدحمـــة  نازحيـــن 
التنقـــل أو توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة 
فـــي ظـــروف يصفهـــا المدافعون عن 
إلـــى  بأنهـــا ترقـــى  حقـــوق اإلنســـان 

“الفصل العنصري”.

وفـــي مخيـــم بالقـــرب مـــن ســـيتوي 
عاصمـــة واليـــة راخيـــن، قـــال رجـــل 
مـــن الروهينغا يبلـــغ 27 عاما وطلب 
عـــدم الكشـــف عـــن اســـمه “بوجـــود 
حكومة ديموقراطية، سيكون لدينا 
بعض األمل في العودة إلى الوطن”، 
مضيًفـــا “لكـــن اآلن، مـــن المؤكـــد أننا 

عاجزون عن العودة”.
وكان قائد الجيـــش مين أونغ هلينغ 
الـــذي يقـــود المجلس العســـكري منذ 
وقـــوع االنقـــالب بالبالد، قـــال مراًرا 
إّن القمـــع كان ضرورًيـــا إلنهـــاء حال 
التمـــرد فـــي راخيـــن. وقـــال رئيـــس 
منظمـــة الروهينغـــا غيـــر الحكوميـــة 
في بريطانيا تـــون خين “هناك خطر 
حقيقي من أن يقود هذا النظام نحو 

مزيد من العنف في راخين”.

الروهينغا يخشون عودة العسكر للحكم

روما - وكاالت

اليميـــن  دراغـــي  ماريـــو  أدى 
الدســـتورية أمس رئيســـا للحكومة 
فـــي إيطاليا عقب أســـابيع من أزمة 
غير مســـبوقة في ثالث اقتصادات 

منطقة اليورو.
وردد دراغي الرئيس الســـابق للبنك 
المركزي األوروبي “أقســـم أن أكون 
وفيا للجمهوريـــة”. وكان يقف أمام 
الرئيس سيرجو ماتاريال في القصر 
الرئاســـي خالل المراســـم التي بثها 

التلفزيون بشكل مباشر.
وسيترأس خبير االقتصاد البالغ 73 
عاما حكومة وحدة وطنية جديدة 
تحل مكان ائتالف جوزيبي كونتي 
)يســـار وســـط( الذي انهار قبل شهر، 
التداعيـــات  لتجـــاوز  بـــالده  ليقـــود 

المدمرة لوباء “كوفيد 19”.
ســـيرجيو  الرئيـــس  لقائـــه  وبعـــد 
ماتاريـــال لقبـــول المنصـــب رســـميا، 

تصريحاتـــه  فـــي  دراغـــي  اكتفـــى 
بتعداد أســـماء وزرائـــه، وهم مزيج 

من السياسيين والتكنوقراط.
وتم تعيين نائب حاكم بنك إيطاليا 
دانيـــال فرانكـــو وزيـــرا  المخضـــرم 
لالقتصاد بينما بقي كل من روبرتو 
ســـبيرانزا وزيـــرا للصحـــة ولويجي 

دي مايو وزيرا للخارجية.
كمـــا أعلـــن إحـــداث “وزارة كبـــرى” 
عالـــم  يتوالهـــا  البيئـــي  للتحـــّول 
روبرتـــو  المعـــروف  الفيزيـــاء 
كينغوالني، المســـؤول منذ ســـبتمبر 
2019 عن اإلبداع التكنولوجي لدى 
شركة “ليوناردو” العمالقة للفضاء.

ماريو دراغي رئيسا للحكومة اإليطالية

دير الزور - المرصد السوري

أفادت مصادر المرصد الســـوري لحقوق 
اإلنســـان مـــن ريف ديـــر الزور الشـــرقي، 
عند الضفـــاف الغربية لنهـــر الفرات، بأن 
عمـــدت  إليـــران  المواليـــة  الميليشـــيات 
مجدًدا إلى إعادة التموضع في المنطقة 
في إطـــار محاولتها المســـتمرة للتمويه؛ 
بغيـــة تفـــادي االســـتهدافات المتصاعدة 
علـــى مواقعها ســـواء من قبل إســـرائيل 
بالدرجة األولى أو التحالف بدرجة أقل.

وقامت تلـــك الميليشـــيات بنقل مقرات 
قديمة إلى مواقع جديدة، ونقل ســـالح 
وذخيـــرة إلـــى مســـتودعات جديدة في 
منطقتي البوكمـــال والميادين وأطراف 

مدينة دير الزور.
إليـــران  المواليـــة  الميليشـــيات  وتعمـــد 
إلـــى التمويه بالغطـــاء المدني خوًفا من 
القصـــف المتكـــرر، والـــذي تكبـــدت فيـــه 
خســـائر بشـــرية ومادية فادحة الســـيما 

في اآلونة األخيرة.

وكان المرصد الســـوري ذكر قبل يومين 
أن طيرانا مســـيرا مجهـــول الهوية عمد، 
صباح الخميس، إلى اســـتهداف ســـيارة 
تحمل شـــحنة أسلحة قادمة من العراق، 
وذلـــك بالقـــرب مـــن معبر عســـكري غير 
شـــرعي بين العراق وسوريا، تستخدمه 
الميليشيات للتنقل بين البلدين وإدخال 

التعزيزات والشحنات منه، قرب مدينة 
البوكمـــال بريـــف ديـــر الـــزور الشـــرقي، 
وســـط دوي انفجارات عنيفـــة بالمنطقة 
المحملـــة  الســـيارة  اســـتهداف  عقـــب 
بذخيرة وســـالح، فيما لم ترد معلومات 
الخســـائر  حجـــم  عـــن  اللحظـــة  حتـــى 

البشرية والمادية.

المليشيات الموالية لطهران تخشى االستهداف 

المتصاعــدة االســتهدافات  تفــادي  بغيــة  للتمويــه 
ميليشيات موالية إليران تعيد انتشارها بسوريا

طهران - وكاالت

اجتمـــاع  إلـــى  الخبـــراء  بعـــض  ينظـــر 
“طالبان” الشـــهر الماضي مع مســـؤولين 
إيرانييـــن رفيعي المســـتوى في طهران 
النظـــام  قبـــل  مـــن  محاولـــة  أنـــه  علـــى 
اإليراني لزيادة نفـــوذه في المفاوضات 
مـــع إدارة الرئيـــس األميركي جو بايدن 
والحفـــاظ علـــى نفـــوذه فـــي السياســـة 

األفغانية.
واســـتضافت إيـــران وفدا مـــن “طالبان” 
بقيـــادة نائـــب زعيمهـــا المال بـــردار لمدة 
أســـبوع، قائلة إن ذلك جزء من سياسة 
طهران للتواصل مع األطراف األفغانية 

في عملية السالم األفغانية”.
مـــع  أوثـــق  عالقـــات  إيـــران  وطـــورت 
الســـنوات  فـــي  المتمـــردة  الجماعـــة 
األخيرة. وقال مدير التطوير التحليلي 
 VOA في مركز السياسة العالمية لوكالة
إيـــران  إن  بخـــاري  كامـــران  األميركيـــة 
لديهـــا حافـــز كبير فـــي تنميـــة العالقات 

مـــع “طالبـــان”، مضيًفا أن إيـــران تتطلع 
إلى زيـــادة نفوذها فـــي المفاوضات مع 

اإلدارة األميركية الجديدة.
وتابـــع “4 ســـنوات مـــن إدارة الرئيـــس 
دونالـــد ترمـــب وضعتهـــم حًقـــا تحـــت 
ضغـــط كبيـــر، إنهـــم يأتـــون إلـــى طاولة 
المفاوضـــات مع إدارة بايدن من موقف 
ضعف نســـبي، وهذا يعنـــي أنهم بحاجة 

إلى كسب النفوذ”. 
مـــن جهة أخرى، حـــذر الرئيس اإليراني 
احتمـــال  مـــن  أمـــس  روحانـــي  حســـن 
مواجهـــة “موجـــة رابعـــة” مـــن انتشـــار 
فيروس كورونا في ظل تسجيل زيادة 
لإلصابـــات في بعض المناطق، مع تلقي 
طهران دفعة ثانية من لقاح “ســـبوتنيك 

في” الروسي.

ظريف مستقبال قادة “طالبان”

أميــركا مــع  المفاوضــات  فــي  نفوذهــا  لزيــادة  ســعيا 
إيران تندفع إلى عمق أفغانستان

أنقرة - وكاالت

نفذ الجيش التركي ضربات جوية 
اســـتهدفت مناطـــق فـــي محافظة 
دهـــوك التابعـــة إلقليـــم كردســـتان 

العراق شمال البالد.
وســـط  التركـــي  القصـــف  ويأتـــي 
الجيـــش  بيـــن  المعـــارك  اســـتمرار 
التركي وحزب العمال الكردستاني 
الـــذي يتخذ مناطق شـــمال العراق 
مـــالذا لـــه، وفـــي األيـــام الماضيـــة 
قتـــل عدد من الجنـــود األتراك في 

المعارك الدائرة الطرفين.
التركيـــة،  الدفـــاع  وأعلنـــت وزارة 
أمس، قتل اثنان آخران من حزب 
إطـــار  فـــي  الكردســـتاني  العمـــال 
شـــمال  فـــي  العســـكرية  عمليتهـــا 

العراق.
وقالـــت الـــوزارة إن “عملية مخلب 
النســـر متواصلة فـــي منطقة جارا 
بشـــمال العراق. وتم تحييد اثنين 

مـــن حزب العمال الكردســـتاني تم 
رصدهمـــا في المنطقـــة في عملية 
جويـــة”. وأضافـــت أن عـــدد الذين 
تم قتلهم منذ بدء المرحلة الثانية 
مـــن عمليـــة “مخلب النســـر” وصل 

إلى 39 عنصرا.
وكانـــت وســـائل إعـــالم كردية قد 
أكـــدت وقوع قصـــف تركي مكثف 
على ســـفوح جبل “كاره” و3 نواح 

في دهوك.
العمـــال  حـــزب  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
جنديـــا   30 ســـقوط  الكردســـتاني 
تركيا في اشـــتباكات مســـتمرة مع 
مسلحي الحزب في شمال العراق.

تركيا تواصل انتهاكاتها شمال العراق
مقديشو - وكاالت

األقـــل  علـــى  أشـــخاص   3 قتـــل 
فـــي  بجـــروح  آخـــرون   8 وأصيـــب 
انفجار ســـيارة مفخخة قرب حاجز 
تفتيـــش أمنـــي على طريـــق رئيس 
في مقديشـــو أمس، وفق مســـؤول 

أمني وشهود عيان.
وقـــال مســـؤول األمـــن عبدالرحمن 
محمـــد إن “الشـــرطة كانـــت تطـــارد 
الســـيارة المعاديـــة بعدمـــا رصدتها 
علـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات عن 

الموقع الذي انفجرت فيه”.
وأضـــاف “قضى 3 مدنيين بحســـب 
المعلومات التـــي وردتنا حتى اآلن 

وأصيب 8 آخرون بجروح”.
أطلقـــت  “الشـــرطة  أن  وأوضـــح 
وطاردتهـــا،  الســـيارة  علـــى  النـــار 
مـــا ســـمح للعديـــد مـــن األشـــخاص 
الطريـــق،  عـــن  واالبتعـــاد  بالهـــرب 
وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة 

لالنفجار”.
وقـــال شـــهود عيـــان إنهـــم ســـمعوا 
ناريـــة وشـــاهدوا ســـيارات  أعيـــرة 
وعربـــات تـــوك - تـــوك تتفـــرق قبل 
وقـــوع االنفجار القـــوي على طريق 

رئيس.
وقـــال شـــاهد العيان ضاهـــر عثمان 
“كنـــت فـــي ناد رياضي علـــى مقربة 
مـــن مـــكان وقـــوع االنفجـــار، لكـــن 
الحمـــد لله أننا ســـمعنا إطـــالق النار 
قبـــل االنفجـــار. وهـــذا نبـــه العديـــد 
من النـــاس وأنـــا منهـــم، وهربنا من 
تصـــل  أن  قبـــل  لنختبـــئ  المنطقـــة 

السيارة إلى موقع االنفجار”.

3 قتلى بانفجار مفخخة في مقديشو

روسيا وفرنسا تدفنان رفات 
جنودهما بحروب نابوليون

فيازما )روسيا( - وكاالت

وفرنسيين  روس  جــنــود  رفـــات  دفــنــت 
ــال االنـــســـحـــاب الــرهــيــب  ســقــطــوا خــ
من   1812 فـــي  بـــونـــابـــرت  ــيــون  ــنــابــول ل
روسيا، أمس بالقرب من ساحة المعركة 
فـــي فـــيـــازمـــا. وفــــي الـــذكـــرى الــمــئــويــة 
رفات  دفنت  نابوليون،  لوفاة  الثانية 
126 جنديا كان قد عثر عليها في حفرة 
جماعية بين سمولنسك وموسكو، في 
وأحفاد  مسؤولين  بحضور  نعوش،   8
ــادة الــعــســكــريــيــن الــــروس  ــقــ ــ لــكــبــار ال

والفرنسيين حينذاك.

منظمة التعاون 
اإلسالمي 

تدين ممارسات 
الحوثيين اإلجرامية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ميثاق العمل الوطني.. المشروع التاريخي الكبير
نحتفل اليوم 14 فبراير بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني، هذا 
المشروع الرائد والعظيم الذي سيبقى يدق في أروقة التاريخ أزمانا 
وأزمانـــا مســـجال وثيقـــة محبة نادرة بين ملك وشـــعبه والســـير قدما 

نحو التقدم والرقي واالزدهار واالستقرار والبناء.
20 عامـــا مـــرت علـــى ميثـــاق العمل الوطنـــي وبالرغم مـــن التطورات 
والتراكمـــات، إال أن مملكـــة البحريـــن كســـبت واإلنجـــازات المضيئـــة 
التـــي تحققـــت في ظـــل القيادة الحكيمة لســـيدي جاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وضعت 
البحريـــن في مكانـــة مرموقة حتى اعتلت صرح التقدم الشـــامل في 
كل الميادين والمجاالت، وكان الوالء والعمل بجهد وإخالص العنوان 
األبـــرز للشـــعب البحرينـــي، هـــذا الشـــعب الذي عمـــل بقـــوة وعنفوان 

وتماسك مع قيادته. 
20 عامـــا مـــرت على ميثـــاق العمل الوطنـــي، والبحرين تســـير بثبات 
وعزيمـــة فـــي مســـيرة الخيـــر والعطـــاء والتنميـــة والرخـــاء واألمـــن 
واالســـتقرار، وكثيـــرة هـــي المكاســـب التي تحققت وجعلـــت من هذا 

الوطـــن الغالي عزيز الكيان ورفيع الشـــأن محط أنظـــار العالم بعقول 
وقلوب أبنائه األوفياء.

البحريـــن مزدهـــرة بفضل ميثاق العمل الوطني، المشـــروع التاريخي 
الكبير الذي يعد عالمة بارزة في تاريخ ومســـيرة األمم، إذ لم نشاهد 
فـــي التاريـــخ البعيـــد، والقريـــب، والمعاصـــر مشـــروعا مماثـــال في أي 
بلـــد، وهـــذا مـــا أعطى مملكـــة البحرين وشـــعبها التقـــدم والتميز على 
المســـتويات المختلفة وأخذ بيدنا نحو مشـــارف جديدة جعلتنا على 

طريق الخير دائما.
لقد اكتسب ميثاق العمل الوطني مكانته العليا وقدم نموذجا خالقا  «

أطلقه سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه الله ورعاه، ليكون مشروعا مبهرا وليشكل مسيرة بناء 

وتطوير وازدهار، حيث عبرت مملكتنا العزيزة في ظل قيادة رائد مشروع 
اإلصالح سيدي جاللة الملك المفدى نحو آفاق رحبة في تجسيد حاجتها 
لإلصالحات الشاملة التي بدأت باكورتها يوم صوت شعب البحرين على 

مشروع ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي رائع في مثل هذا اليوم 14 
فبراير من عام 2001.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ما الذي يحدث في إسكان شرق الحد؟
مقاطـــع الفيديو الصادمة التي خرج بهـــا النواب خالد بوعنق  «

وحمد الكوهجي أثناء زيارتهم مساكن إسكان شرق الحد، والتي 
كشـــفت حجم الضيق الشـــديد للغرف والصالـــة والحوش والممر 
الرئيســـي، وأيضـــًا التوزيع غير الصحيح للنوافـــذ وأماكن دورات 
المياه بالغرفة “الماســـتر” يثير المزيد من التســـاؤالت عن جدوى 
انتظار المواطنين كل هذه السنوات، لكي ينتفعوا بوحدة سكنية.

فالنتيجة الحالية للوحدات السكنية التي تبنى على غرار إسكان 
شرق الحد وغيره من المشاريع الشبيهة، هي اضطرار المنتفعين 
لالتجاه القســـري نحو تفصيل األثاث، بدالً من شـــراء الجاهز، ما 
يعنـــي تحملهـــم المزيد من األعبـــاء المالية، عدم اســـتفادتهم من 

بعض األثاث الذي يمتلكونه بالفعل.
وكذلـــك التوســـع االضطـــراري بعمليـــات الهـــدم والبناء وتوســـعة 
الغرف، وفي البناء العمودي بشكل مبكر، وفي سعيهم للمزيد من 
االقتراض، بكلفة معيشية تتحملها عوائلهم، وأخيرا تأخر نزولهم 

بمساكنهم الجديدة لذات األسباب.
هـــذه األســـباب مجتمعة وغيرها، تلـــزم الوزارة بتغيير سياســـتها 
الحاليـــة فـــي آليـــة بنـــاء المشـــاريع، وفـــي جـــودة مـــواد البنـــاء 
المســـتخدمة بهـــا، وفي النظر لمطالب النواب ومشـــاركتهم برؤى 
المشـــاريع اإلســـكانية، قبل الشـــروع بها، إنفـــاذًا للمصلحة العامة، 

وحفظًا وصونًا للحقوق.
صفحة بريد القراء، ومطالب المواطنين عبر منصات  «

“السوشيال ميديا” وفي أثير اإلذاعة وغيرها، كلها بوابات لنيل 
األجر والثواب عند الله عز وجل، وبوصلة لتصحيح المسار 
وتقويمه، ومعالجة األخطاء إن وجدت، فالمسؤول الذي ال 
يولي هذه القنوات االهتمام المطلوب، غير أهل للمنصب 

الذي يشغله، ألن واجبه األول والرئيس هو أداء وظيفته كما 
يجب، وتسخير صالحياته المتوفرة لخدمة الناس، نحن بحاجة 

للمسؤول المنصت، وليس المتكلم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مـــن المختبـــرات الحقيقيـــة لمســـتقبل السياســـة األميركية تجـــاه المنطقة هو 
كيفيـــة التعامل مـــع االتفاق النووي الذي تم إبرامه عام 2015 بشـــأن البرنامج 
النـــووي اإليرانـــي، والـــذي ســـيكون بوصلـــة هـــذه السياســـة، ســـواء لمخاطره 
الكبيـــرة وآثـــاره العميقة علـــى المنطقة بأســـرها من مختلـــف النواحي األمنية 
والبيئية واالســـتراتيجية أو اللتصاق إيران بجميع أزمات المنطقة في ســـوريا 
والعـــراق ولبنـــان واليمن وغيرها انطالًقـــا من اعتبارات دينيـــة وآيديولوجية، 
واســـتناًدا إلى قرب امتالكها هذا البرنامج النووي الذي ســـيجعلها تزيد فوارق 
القـــوة بينهـــا وبين دول المنطقـــة، ولهذا يترقب الجميع بشـــغف وقلق أيًضا ما 
سيفعله الرئيس األميركي الجديد جو بايدن مع هذا الملف وهل سينقلب على 
السياســـات الصلبة لســـلفه ترامب ويعيد السياسات اللينة التي اتبعها الرئيس 
األســـبق أوبامـــا، أم ســـيواصل نهًجـــا واقعًيا مقـــًرا بخطورة إيران وسياســـاتها 
وأهدافهـــا ويهـــدف إلـــى مواجهتها حفاظا علـــى أمن واســـتقرار العالم الذي لم 

يسلم من الشر واإلرهاب اإليراني .
مؤخـــًرا، ذكـــرت وكالـــة رويتـــرز في تســـريبات جديـــدة، أن الواليـــات المتحدة 

األميركية تناقش أفكاًرا حول إحياء االتفاق النووي اإليراني من أجل تخفيف 
التوتر الذي حصل في العالقات بين البلدين بعد انسحاب ترامب عام 2018م 
مـــن االتفـــاق النووي، ومن هـــذه األفكار إمكانيـــة اتخاذ خطـــوات صغيرة بين 

الجانبين كتقديم امتيازات اقتصادية لطهران مقابل التزام إيران باالتفاق.
معنى هذا، أن احتماالت أن يكون بايدن نسخة أخرى من أوباما أقرب من أن 
يكـــون قريًبا من سياســـات ترامب، لكنه قد ال يكون بنفـــس االندفاع األوبامي 
تجـــاه إيـــران ألســـباب عديدة مـــن بينها أنه ليـــس مضطرا حاليـــا أو على وجه 
السرعة إلحياء هذا االتفاق النووي، خصوصا أن التعنت اإليراني ال يزال قائًما 
ورافًضـــا لتفـــاوض جديـــد حول االتفاق النـــووي، كما أنه مـــن الصعب أن يقدم 
بايـــدن علـــى خطوة مهمة تغضب إســـرائيل فـــي الوقت الراهـــن، إال أن العامل 
األهـــم الـــذي قد يؤخـــر التفـــاوض ويجعلـــه تفاوًضا محســـوًبا غيـــر مندفع هو 
العامل الداخلي، أي حالة االنقســـام الشـــديد بيـــن الديمقراطيين الذين ينتمي 
إليهـــم بايـــدن والجمهوريين من أنصـــار ترامب والمتعاطفين معـــه والمؤيدين 

لسياساته.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

بايدن واحتماالت إحياء االتفاق النووي اإليراني

للمـــرأة أدوار كثيـــرة ومتنوعـــة في المجتمـــع، وهي أدوار ســـاهمت في بناء 
المجتمـــع وتطويـــره وبمـــا يتوافق مـــع الهـــدف التاســـع للتنمية المســـتدامة 
بحلـــول 2030م بـ “إقامة بنى تحتية قادرة علـــى الصمود، وتحفيز التصنيع 
الشـــامل للجميع والمستدام، وتشـــجيع االبتكار”، وهو يشمل المرأة والرجل، 
وتشـــارك المرأة في مختلف األنشـــطة ومنها مجال العلوم بتنوعاته بعد أن 
نالـــت حصتها من التعليم “الرياضيـــات، الكيمياء، الفيزيـــاء وعلوم الفضاء، 
وغيرهـــا من المعارف العلمية والتكنولوجية”، وتقلـــدت المرأة عالمًيا الكثير 
مـــن الوظائـــف المتقدمة في هـــذه العلوم بفضـــل تمكين الـــدول التي تؤمن 
بالمســـاواة بين الجنســـين، وتقديًرا لمشـــاركتها في هذه المجاالت المتقدمة 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوما في فبراير من كل عام ليكون 
يوًمـــا دولًيـــا للمرأة والفتـــاة في مجال العلوم، وتم االحتفـــال بهذا اليوم في 
2021م تحـــت عنوان “العالمات في طليعة جهود التصدي ضد كوفيد ـ 19”، 
لتبيان الدور الجليل للباحثات في عملية التصدي لهذا الفيروس من وجوده 

وانتهاًء بتطوير اللقاح المضاد له.
إن الهـــدف مـــن االحتفـــاء بهـــذا اليوم ألجـــل تحفيز النســـاء بتعلـــم مختلف 
أنواع العلوم وتكريمهن أســـوة بالرجال بمشـــاركة جميع المؤسسات العلمية 
والمجتمعيـــة، والعمـــل علـــى ردم الفجوة بين الجنســـين فـــي التعاطي بهذه 

العلوم، وإيجاد آليات ومبادرات لدعم المرأة في مجال العلوم، والعمل على 
إزالـــة الحواجز التي تعيق المرأة في مجـــال العلوم والتكنولوجيا، فتحقيق 
المشـــاركة الكاملـــة لهن تحقيًقا للمســـاواة والعدالـــة العلميـــة وتحقيًقا لمبدأ 
التميـــز واإلبداع وألهـــداف التنمية الوطنية بما يعـــود بالخير على المجتمع 
والبشـــرية، إن إذكاء الوعـــي بأهميـــة تعليـــم العلـــوم والتكنولوجيـــا للمـــرأة 

والفتيات ضرورة ملحة لكل المجتمعات.
وتحظى فتيات ونساء مملكة البحرين بحرية واسعة في اختيار دراسة ما 
ُيردن من الدراسات وخصوصا العلمية التي تتفوق فيها الكثير من الفتيات، 
وقد كان لهن دور طليعي في الصفوف األولى للتصدي لفيروس كورونا من 
أطباء وممرضات وباحثات وإداريات حيث جسدت المرأة البحرينية أروع 
المواقـــف في ملحمـــة التصدي لكورونا في مملكة البحرين بجانب عضيدها 

الرجل. 
وقـــد تصـــدرت النســـاء البحرينيـــات المقاعـــد المهنيـــة فـــي مختلـــف المهـــن 
التربويـــة والتعليميـــة والدبلوماســـية والطبيـــة واألدبية وغيرهـــا، ما جعلها 
شـــريًكا متقدًمـــا مـــع الرجل في مختلـــف جوانب العمـــل واإلنتاج، وشـــريًكا 
متميـــًزا فـــي التنميـــة الوطنيـــة. إن تكريم المـــرأة في أي مجتمـــع هو تكريم 

لجميع المجتمعات وتكريم لإلنسانية.

عبدعلي الغسرة

اليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم

سندعمك فال تغتر!
مـــع اإلجـــراءات الجديدة والتدابيـــر الوقائية المتخـــذة في مواجهة 
الفيـــروس المتحـــور، أجـــد الكثيـــر مـــن العبـــارات الداعمـــة ألصحاب 
المشـــاريع المحليـــة بـــل الكثير مـــن المبـــادرات التي تدعـــو إلى دعم 
أصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة، وال خالف فـــي ذلك كونهم يشـــكلون 
طبقـــة لهـــا مـــن األهميـــة مـــا لهـــا إذا ما نجحـــت هـــذه المشـــاريع في 

االستمرار والتوسع حتى تنتقل لفئة المشاريع المتوسطة وهكذا.
لكـــن حقيقـــة ما اســـتوقفني مؤخـــرا المبالغة غيـــر المفهومة من قبل 
أصحاب المشاريع المحلية في تقييم سعر منتجاتهم وهو األمر الذي 
يحتاج إلى وقفة، فنحن هنا في بلد كالبحرين وبمؤشـــرات مختلفة 
ورائعة ضربناها ســـابقا نســـتطيع أن نقدم كل الدعم واالهتمام لرواد 
األعمـــال، لكـــن فـــي المقابـــل يجب أن يقـــدم لنـــا رائد العمـــل منتجه 
بالســـعر الـــذي يرضي كل طبقات المجتمع، وســـأضرب مثاال مبســـطا 
لطلب ســـاندويتش برجر وحيـــد دون مشـــروب أو البطاطا المرافقة 
لـــه في ثيمة الوجبات الســـريعة من أحد المشـــاريع المحلية الوطنية 
الصغيـــرة دعما لـــه، وأتفاجأ بأن الســـاندويتش يبلغ ســـعره 3 دنانير، 
وهـــو رقـــم مبالغ فيـــه مقارنة بالمطاعـــم العالمية التي تقـــدم الوجبة 
كاملـــة بتكلفـــة أقـــل قـــد تصل إلـــى نصف ســـعر ســـاندويتش البرجر 

المحلي المراد دعمه.
ثم يتساءل البعض عن عدم االستمرارية وعدم الدعم وقلة الطلب، 
مجحفا حق أسرة مكونة من 4 أفراد على أقل تقدير تحتاج في أقل 
تقدير إلى 20 دينارا حتى تتناول وجبة واحدة من المطعم الوطني 
الـــذي يمتلكـــه رائد األعمـــال الذي نـــود جميعا أن ندعمـــه إثر جائحة 

الكوفيد أو حتى دونها.
حدث العاقل بما يعقل، سأدعمك كوني إعالمية وسيساعدك رجل  «

أعمال كبير إذا ما آمن بفكرتك ولن تنزع الحكومة يد العون والدفع 
عنك، لكن أرجوك انزل إلى أرض الواقع وادرس المجتمع جيدا والقدرة 

الشرائية لألفراد، حتى تصبح ملحمتنا واحدة، فال يعقل أن نعمل 
جميعا على مساعدتك ووضع ثقتنا بك ثم تغرد في واد آخر طالبا ما 

ال يمكن تحقيقه، هي منظومة واحدة ومجتمع واحد يريد أن يعطيك 
مثلما قدمت له بل أفضل، فهل تتعظ يا رائد األعمال حتى تستمر 

ونستمر في دعمك؟.

سمر األبيوكي



تنطلق اليوم )األحد( منافســـات الدور 
التمهيدي لكأس سمو ولي العهد للكرة 
الطائرة عندما يلتقي المعامير واتحاد 
الريـــف )المجموعـــة A( الســـاعة 6:15 
مســـاء، تليها مباشـــرة مباراة الشـــباب 
والديـــر )المجموعـــة B( الســـاعة 7:30 
مســـاء، علـــى صالة عيســـى بن راشـــد 

الرياضية.
يقـــود المعامير المـــدرب الوطني خالد 
عبـــدهللا، وهـــو يتطلع لتخطـــي اتحاد 
الريف بقيـــادة المـــدرب الوطني جابر 
علـــى  المعاميـــر  حصـــل  إذ  جبـــوري، 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزية 
بمســـابقة دوري الدرجـــة الثانية، وهو 
مؤهـــل لتخطي اتحاد الريف ســـادس 
ويالقـــي  مشـــواره  ليكمـــل  الترتيـــب 
المقبلـــة  المواجهـــة  فـــي  التضامـــن 
المجموعـــة.  بنفـــس  المقبـــل  الجمعـــة 

وفـــي المواجهة األخرى، فإن الشـــباب 
بقيـــادة المدرب حســـين الخبـــاز يأمل 
فـــي تخطي عقبـــة الدير الـــذي يقوده 
المـــدرب الوطني إبراهيـــم الديري، إذ 
أنهـــى الماروني مســـابقة الـــدوري في 
المركز الرابع بينمـــا الدير جاء بالمركز 

الخامس.

وســـيلتقي الفائـــز من هـــذه المواجهة 
أمـــام النبيه صالح بطل دوري الدرجة 

الثانية يوم الجمعة المقبل.
ووفقا لنظام المســـابقة، فإن مســـابقة 
“أغلـــى الكـــؤوس” أقيمـــت هـــذا العام 
األولـــى  الدرجـــة  أنديـــة  بمشـــاركة 
المشـــاركة بـــدوري عيســـى بـــن راشـــد 
وأنديـــة الدرجـــة األولـــى، وقـــد تأهـــل 
األربعـــة األوائل بالـــدور التمهيدي من 
دوري عيســـى بن راشد لدور الثمانية، 
وهـــم: المحـــرق والنجمـــة وداركليـــب 
واألهلـــي فيما ســـتجرى قرعـــة للفرق 
األربعـــة األخـــرى المتأهلـــة مـــن الدور 

التمهيدي.
مـــارس   9 الثمانيـــة  دور  وســـينطلق 
المقبـــل، بينمـــا ســـيبدأ دور األربعـــة 4 
أبريـــل المقبـــل على أن يحـــدد النهائي 

الحقا.

كأس سمو ولي العهد

والديــر الريــف  اتحــاد  يواجهــان  والشــباب  المعاميــر 
انطالق كأس سمو ولي العهد للطائرة

فـــي خطـــوة ربمـــا تكون هـــي األولى 
في مسيرته، بعث النادي األهلي عبر 
“اإليميـــل” التقريـــر اإلداري والمالـــي 
واألدبي ألعضاء الجمعية العمومية؛ 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  لعقـــد  تمهيـــدا 
العموميـــة العـــادي النتخـــاب مجلس 
اإلدارة الجديـــد للـــدورة االنتخابيـــة 
2020 - 2024، الذي لم يحدد موعده 

لغاية اآلن.
الجمعيـــة  ألعضـــاء  يســـبق  ولـــم 
العموميـــة أن ُأطلعـــوا علـــى التقريـــر 
االجتمـــاع  قبـــل  واإلداري  المالـــي 
بفتـــرة كافية للتدقيق فـــي تفاصيله 
اإلداريـــة والماليـــة، إذ كان يوزع يوم 
االجتماع وتتم مناقشة بعض البنود 
وفتح باب االستفسار أو اإلدالء بأي 

مقترحات.
وتطـــرق تقريـــر الجمعيـــة العموميـــة 

علـــى أهم اإلنجـــازات الرياضية التي 
حققها النادي خالل الســـنوات األربع 
األهـــداف  علـــى  عـــالوة  الماضيـــة 
االستراتيجية التي حققها والمتمثلة 
في اســـتكمال البنـــى التحتية لبعض 
بقطـــاع  واالهتمـــام  النـــادي  مرافـــق 
الفئات العمرية والعمل على تشـــجيع 

وتأهيـــل المدربيـــن من أبنـــاء النادي 
وتنظيم الدورات الرمضانية وإحياء 

النشاط الصيفي بالنادي.
كمـــا اســـتعرض مجلـــس اإلدارة فـــي 
التقرير استثمارات النادي ومصادره 
الماليـــة وأهـــم العقبـــات والصعوبات 

التي تواجهه.

الجمعية العمومية للنادي األهلي )أرشيفية(

ــجــديــدة ــدورة ال ــلـ ــات لـ ــاب ــخ ــت ــد االن ــوع ــتــظــار م ــان ب
األهلي يرسل تقاريره للجمعية العمومية

”BDRC“ المناعي للسيارات” أوال في بطولة“
لـــو” أوت  ســـلـــنـــدر   6“ فـــئـــة  ــي  ــ ف بــــجــــدارة  الـــلـــقـــب  كـــســـب 

للســـيارات  المناعـــي  فريـــق  حقـــق 
المركز األول في الجولة الثالثة من 
 ،”BDRC“ بطولـــة البحريـــن الدولية

وذلك للمرة الثانية.
واستطاع فريق المناعي أن يكسب 
بجـــدارة المركـــز األول فـــي فئـــة “6 
سلندر أوت لو” بعد منافسة شرسة.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وأكـــد 
الفريق عيسى بوحدود أن مشاركة 
الفريـــق فـــي الســـباق كانـــت بغرض 
أن  إلـــى  مشـــيًرا  اللقـــب،  تحقيـــق 
المنافســـة كانت قويـــة على المراكز 
فريـــق  أن  إلـــى  الًفتـــا  المتقدمـــة، 
المناعي للســـيارات تمكن من فرض 
أفضليته وتحقيق المركز األول عن 

جدارة واستحقاق.

وقدم بوحدود شكره ألعضاء فريق 
المناعـــي للســـيارات، وهـــم: محمـــد 
بـــدر، خالد المناعي، محمد شـــمس، 
عبدالرحمـــن  بوحـــدود،  عيســـى 
الســـادة، عمر نبيل ومحمد حسين، 
المبذولـــة  جهودهـــم  علـــى  وذلـــك 
لتحقيق هذا الفوز، كما قدم شـــكره 

لمبرمج الســـيارة فاضـــل قمبر على 
جهـــوده الفنيـــة، معرًبـــا عـــن تفاؤله 
بتحقيـــق مزيد من البطـــوالت على 
الفتـــرة  فـــي  المســـتويات  جميـــع 
المقبلـــة. كما قـــدم بوحدود شـــكره 
لمحمـــد مزيعـــل وجميـــع من ســـاند 
الفريق، متمنًيا التوفيق للفريق في 

البطوالت المقبلة.
وســـبق لفريـــق المناعـــي المشـــاركة 
فـــي العديد من البطـــوالت المحلية 
العربيـــة  كالبطولـــة  والخارجيـــة 
لســـباق الســـرعة، وبطولة ياس في 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة، 

وبطولة الكويت لسباق السرعة.

صورة جماعية للفريق من السباق

تفتتح اليوم )األحد( منافســـات الجولة 
الرابعـــة من دوري الدرجـــة األولى لكرة 
اليـــد بإقامـــة مباراتين لحســـاب الجولة 
األولـــى، يلتقي في األولـــى البحرين مع 
باربـــار في الســـاعة 5.30 مســـاًء وتليها 
مباراة التضامن مع النجمة عند الساعة 
7، على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

البحرين وباربار
يدخـــل البحرين هـــذه المواجهة برصيد 
)4 نقـــاط( مـــن فـــوز وخســـارة، وباربـــار 

كذلك بنفس الرصيد بفوٍز وخسارة.
ومـــن دون شـــك يســـعى الفريقـــان نحو 
االنتصـــار الثاني الذي يعـــزز حظوظهما 
بالمنافســـة علـــى التأهـــل للـــدور الثاني. 
المبـــاراة يصعـــب التكهـــن بنتيجتها في 
ظـــل المســـتويات المتأرجحـــة للبحرين 
وباربار عطًفا على الجولة السابقة التي 
خســـراها، وتبـــدو كفـــة الفوز متســـاوية 

رغم الخبرة المدججة في باربار.

التضامن والنجمة
الجـــوالت  عـــن  غـــاب  الـــذي  التضامـــن 
الثـــالث الماضيـــة، سيســـتهل مشـــواره 
بمواجهـــة النجمـــة الذي يمتلـــك 4 نقاط 
يطمـــح  واألخيـــر  فـــوز وخســـارة.  مـــن 
لالنتصـــار الثانـــي والمضي نحـــو تذكرة 
العبـــور للمرحلـــة الثانيـــة، أمـــا التضامن 
فُيمني النفس بكســـب نقاط الفوز التي 
ستكون دافعا له للمباريات المتبقية له. 
لقاء قد يكون غامًضا بسبب عدم رؤية 
التضامن بمدربه أمين القالف، وهذا ما 

قد يجعل عنصر المفاجأة حاضًرا.

ترتيب الفرق
النجمـــة، االتفـــاق، باربـــار، البحريـــن )4 

نقاط(، وأخيًرا التضامن دون نقاط.

افتتاح الجولة الرابعة لدوري كبار اليد

ناصر بن حمد: كأس جاللة الملك عالمة مضيئة في سباقات القدرة
 

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب الرئيس الفخري لالتحاد 
القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أن الرعايـــة والمتابعـــة التـــي تحظـــى بهـــا 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  الفروســـية  رياضـــات 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وضعـــت مملكـــة البحرين على 
خارطة الدول العالمية في تنظيم مختلف 
بطوالت الفروســـية وساهمت في تحقيق 

العديد من اإلنجازات.
وبين سموه أن هذه الرعاية سوف تساهم 
لرياضـــات  عاصمـــة  المملكـــة  جعـــل  فـــي 
الفروســـية فـــي الوطـــن العربـــي خصوًصا 
في ظل اإلنجازات المتعددة التي حققتها 
فرســـان المملكـــة في مختلف المشـــاركات 
الخارجية. وأشار سموه إلى أن المهرجان 
يمثـــل أحـــد المعالـــم البـــارزة فـــي خارطة 
ســـباقات القـــدرة فـــي الموســـم البحريني، 
بيـــن  ســـاخنة  مواجهـــات  دائًمـــا  ويشـــهد 
المنافســـين ويرتفع فيه ســـقف التوقعات 
بشـــكل مثيـــر، الســـيما أنه يحظـــى برعاية 
ومتابعـــة مـــن قبل صاحـــب الجاللة الملك 
الفـــارس األول فـــي المملكة. ووجه ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، االتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، 
فـــي تنظيـــم مميـــز لمهرجان جاللـــة الملك 
الذي سيقام خالل الفترة من 17 حتى 20 
فبراير الحالي فـــي قرية البحرين الدولية 

للقدرة وسيشهد سلسلة من السباقات.

 نجاح سباقات األنجال

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة أن “الرؤيـــة التـــي وضعهـــا االتحاد 
تنظيـــم  فـــي  لالتحـــاد  الدائـــم  وتوجيهنـــا 
ســـباقات متنوعة له األثـــر الكبير في بروز 
فرســـان فـــي ســـاحة رياضة القـــدرة، وهو 
داللـــة علـــى التميـــز والنجـــاح المتواصـــل 
فـــي مختلف البطـــوالت”، مبيًنا ســـموه أن 
االتحاد جنى ثمار تنظيم سباقات األنجال 

والعائلي خالل البطوالت السابقة.
وقـــال ســـموه “إن المتابعـــة الملكية من 

حضرة صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه لســـباقات األنجـــال 
الماضيـــة تؤكد التفـــاؤل الزاهـــر للقدرة 
البحرينية، وهي دافع لكسب العديد من 
الوجوه الشابة للمستقبل وهو ما نهدف 
إليـــه بالمحافظة على هـــذه الرياضة، إذ 
كان لمتابعـــة جاللته مكاســـب وأهداف 
فـــي مقدمتهـــا تشـــجيع  يأتـــي  عديـــدة 
األطفال وزرع الثقة في نفوسهم عالوة 

على نشر ثقافة هذه الرياضة لديهم”.
وأضاف سموه “حقق االتحاد العديد من 
األهـــداف في تنظيم ســـباقات األنجال، 
حيـــث اإلقبـــال المميـــز فـــي المشـــاركة، 
ونهـــدف إلـــى زرع روح التنافس وحب 
رياضـــة القـــدرة في األطفـــال، خصوًصا 
أنهم ســـيكونون مستقبل رياضة القدرة 
في المستقبل”. وتابع سمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة “لقـــد وجهنا االتحاد 
بتنظيـــم ســـباق األنجـــال فـــي مهرجـــان 
جاللة الملك المفدى للقدرة لمســـافة 20 
كـــم، ويأتي ذلك بعد النجاحات العديدة 

التي تحققت في الفترة الماضية”.

 سباقات مثيرة

كما أكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

التـــي ســـينظمها  الســـباقات  خليفـــة أن 
الملـــك  جاللـــة  مهرجـــان  فـــي  االتحـــاد 
ســـتكون ذات طابع تنافـــس مثير عطًفا 
والتنافـــس  البـــارزة  المســـتويات  علـــى 

المثير الذي شـــهدته البطوالت الماضية، 
وجميع الفرســـان يأملون شرف الصعود 
علـــى منصـــة التتويـــج. وســـوف ينظـــم 
االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة ســـباقي 80 و100 كـــم محلـــي، 

للناشـــئين   120 ســـباق  إلـــى  إضافـــة 
والســـباق  دولـــي،  كـــم   120 وســـباق 
الرئيـــس فـــي اليـــوم الختامـــي لمســـافة 
160 كم بمشـــاركة واســـعة من الفرسان 

واإلسطبالت.

تغطية - اللجنة اإلعالمية
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

من سباقات القدرة

 جاللة الملك خالل حضور إحدى سباقات القدرة

علي مجيد

حسن علي حسن علي

أحمد مهدي

االستعدادات 
متواصلة لالتحاد 

الــملكي

سموه يوجه 
بتنظيم سباق 

منـاسب لألنجــال 



إن  الشمالن  الحد محمد  قال مدرب 
النهائي  نصف  لمباراة  جاهز  فريقه 
الذي  الدعم  األهلي، مثنًيا على  أمام 
يلقاه الفريق من مجلس إدارة النادي 

برئاسة رئيس النادي أحمد المسلم. 
وأشار إلى أن اإلدارة وفرت معسكًرا 
مغلًقا لالعبين؛ للتركيز على المباراة، 
مشيًرا إلى أن وضعية فريق األهلي 
بمباراة  لها  عالقة  ال  حالًيا  بــالــدوري 

اليوم، فهي مختلفة تماًما. 
الــمــحــتــرف  أن  الـــشـــمـــالن  وأوضــــــح 
أوتشي لن يكون في صفوف الفريق 

خالل مباراة اليوم. 
بوغمار  أحمد  الحد  قائد  قال  بــدوره 
ــكــون ســهــلــة وإن  لـــن ت الـــمـــبـــاراة  إن 
الحظوظ متساوية للطرفين، مشيًرا 
التفاصيل  عــلــى  ســتــلــعــب  ــهــا  أن ــى  إلـ

ــفــريــق الــجــاهــز ذهــنــًيــا  الــصــغــيــرة وال
سيتأهل.

ــلـــي علي  ــدرب األهـ ــ ــال مـ بــــــدوره، قــ
المغلوب  إن مباريات إخراج  صنقور 
حقيقة  وهــي  مختلفة  حسابات  لها 

يدركها جميع الالعبين. 
وأعــرب عن تشرفه بأن يكون جزًءا 
من الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي 

الفريق  أن  مبيًنا  الـــكـــؤوس،  ألغــلــى 
جاهز للمباراة، ومشيًدا بدعم اإلدارة 

برئاسة رئيس النادي خالد كانو. 
إلــى ذلــك، قــال العــب األهلي عباس 
عياد إن المباراة ستشكل نقلة نوعية 
لـ “النسور الصفراء”، مبيًنا أنها ستعيد 
ــعــودة  ــة ل ــلــواجــهــة وفـــرصـ الــفــريــق ل

األهلي لوضعه الطبيعي.

محمد الشمالنعلي صنقور

نوعيــة نقلــة  وعيــاد:  ســهلة...  ليســت  بوغمــار: 
الشمالن: جاهزون... وصنقور: حسابات مختلفة

ــرفــاع الــشــرقــي الــرومــانــي  قــال مـــدرب ال
فــلــوريــن مــوتــروك إنــه يــهــدف للفوز وال 
لــلــخــســارة بطبيعة  مــبــيــًنــا كــرهــه  غــيــره، 

الحال. 
ــام الـــرفـــاع، أوضــح  ــيــوم أمـ وعـــن لــقــاء ال
بالتتويج  يرغبون  الالعبين  أن  موتروك 
في  لدينا  ما  كل  وسنقدم  البطولة  بلقب 
الفريق  ضــد  “سنلعب  وأضـــاف  الملعب. 
األفضل، وهو يمتلك نجوًما من منتخب 
لكننا  سهلة،  ليست  والــمــبــاراة  البحرين، 
اآلخــر”،  يعرف  فجميعنا  اســتــعــداد  على 
مشيًدا بدعم إدارة النادي برئاسة رئيس 
ــنـــادي الــشــيــخ عــبــدهللا بـــن خــلــيــفــة آل  الـ

خليفة.
وأعـــــرب عـــن أســـفـــه لـــعـــدم الــتــمــكــن من 
نظًرا  جماهيري؛  بحضور  المباراة  إقامة 
للظروف الراهنة. بدوره، قال قائد فريق 

الرفاع الشرقي عبدهللا الهزاع إن فريقه 
الفريقان  للمباراة، متمنًيا أن يقدم  جاهز 

مستوى يليق باسم المسابقة.
من جهته، أكد مدرب الرفاع علي عاشور 
وجود الرغبة القوية لدى العبيه للوصول 
إلى النهائي، مثنًيا على دعم إدارة النادي 
بــرئــاســة رئــيــس الــنــادي الــشــيــخ عبدهللا 
“نتشرف  ــاف  وأضـ خليفة.  آل  خــالــد  بــن 

ونفخر بوجود كوكبة من نجوم منتخب 
البحرين في فريقنا، وهم االختيار األول 
خالل  متوهًجا  فريًقا  سنواجه  للمدرب. 

مباراة اليوم، ونحن جاهزون”.
الحارس  الرفاع  فريق  قائد  قال  بــدوره، 
سيد شبر علوي إن المباراة ستلعب على 
األخطاء، مبيًنا أن الفريق الذي سيستثمر 

األخطاء سيحقق الفوز.

فلورين موتروكعلي عاشور

الهــزاع: مســتوى الئق... شــبر: االســتفادة مــن األخطاء
موتروك: هدفنا الفوز... عاشور: رغبة قوية

الرفاع - اتحاد الطاولة

الطاولة بعد  البحريني لكرة  قرر االتحاد 
الشيخة  برئاسة  االجتماعات  العديد من 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة وأعضاء 
الفئات  مسابقات  إلغاء  اإلدارة،  مجلس 
الرياضي  للموسم  الطاولة  لكرة  العمرية 

.2021 - 2020
البحريني  باالتحاد  السر  أمين  وصــرح   
هادي  السيد  جعفر  السيد  الطاولة  لكرة 
القرار بعد سلسلة من  بأن االتحاد اتخذ 
وجاء  الماضية.  الفترة  في  االجتماعات 
اتــخــاد هـــذا الـــقـــرار انــطــالقــا مــن حــرص 
االتحاد على اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
فيروس  جائحة  بشأن  للوقاية  المناسبة 
إطــار حرص  وفــي   ”19 “كوفيد  كــورونــا 
اللجنة  قــــــرارات  تــنــفــيــذ  عــلــى  ــاد  ــحـ االتـ
الــوطــنــي  الــبــحــريــن  وفــريــق  التنسيقية 

لمكافحة فيروس كورونا.
وأوضح السيد هادي أن الوضع الصحي 
الراهن ال يسمح بإقامة مسابقات الفئات 
واألشبال(،  والناشئين  )الشباب  العمرية 
المسابقات  بإلغاء  إذ اتخذ االتحاد قراًرا 
االتحاد  أن  إلى  مشيًرا  الحالي،  للموسم 
تحت  المنضوية  األنــديــة  جميع  خاطب 

مظلته بشأن هذا القرار.
المثمر  بــالــتــعــاون  الــســيــد هـــادي  وأشــــاد 
ما  وهــو  األعضاء  واألنــديــة  االتحاد  بين 
برياضة  ــقــاء  االرت مــواصــلــة  فــي  يساهم 
االتــحــاد حرص  أن  مبيًنا  الــطــاولــة،  كــرة 
ــرازات  ــتـ واالحـ ــراءات  ــ اإلجــ تنفيذ  عــلــى 
كافة خالل إقامة مباريات دوري العموم 
ونجح في إخراج القسم األول والجوالت 
بأفضل صورة،  الثاني  القسم  األولى من 

متمنًيا التوفيق لجميع األندية.

اتحاد الطاولة يلغي مسابقات الفئات

سيد جعفر هادي
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فريق وزارة الداخلية يواصل الحصاد ويخطف 4 ألقاب
الحواجز قفز  مــوســم  بــطــوالت  ســابــع  ضمن  الــكــبــرى  بالمسابقة  ــوج  ت

لقب  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــريـــق  حــصــد 
ــبــطــولــة االتـــحـــاد  ــمــســابــقــة الـــكـــبـــرى ل ال
الملكي للفروسية وسباقات القدرة لقفز 
ــحــواجــز، الــتــي أقــيــمــت تــحــت رعــايــة  ال
الــمــلــكــي ســمــو الشيخ  رئــيــس االتـــحـــاد 
بميدان  خليفة  آل  عــبــدهللا  بــن  عيسى 
عبر  بالرفه،  العسكري  الرياضي  االتحاد 
فارسه الصاعد معيوف الرميحي، الذي 
أقــوى  فــي  والثاني  األول  المركز  حقق 
مسابقات البطولة عن جدارة واستحقاق 
مع جواده ألفيرا عندما تمكن من تعدية 
إسقاط  دون  للجولتين  الحواجز  جميع 
أي منها وبأفضل زمن بلغ 50.11 ثانية، 
ــفــريــق فـــي مــســابــقــات  لــيــرفــع حــصــاد ال

البطولة السابعة لـ 4 ألقاب. 
ــرى ضــمــن  ــبـ ــكـ ــدت الـــمـــســـابـــقـــة الـ ــهــ وشــ
ــاد الــمــلــكــي  ــحــ ــ مــنــافــســات بــطــولــة االت
لقفز  ــدرة  ــ ــق ــ ال ــات  ــاقـ ــبـ ــفــروســيــة وسـ ــل ل
الحواجز السابعة للموسم الجاري إثارة 
وحبست  النظير  منقطعتي  وتــشــويــق 
نال  إذ  الــلــحــظــات،  األنــفــاس حتى آخــر 
ــارس مــعــيــوف الــرمــيــحــي إعــجــاب  ــفـ الـ
عندما  بــحــرارة  وتصفيقهم  الحاضرين 
ــارس مـــن الـــطـــراز األول  ــ ــه فـ ــ بـــرهـــن أن
ويمتلك جميع اإلمكانات للوصول للقمة 
حــتــى أنـــه تــفــوق عــلــى نــفــســه، إذ أحــرز 
بينما  ألــفــيــرا  مــع جـــواده  األول  الــمــركــز 
ــواده اآلخــر  أحـــرز الــمــركــز الــثــانــي مــع جـ
 53.28 بلغ  بزمن  بابينغلو  فــان  إلــكــارو 
الرميحي  وكــان  خطأ،  أي  ودون  ثانية 
ــــذي يــنــهــي جولتي  الـــفـــارس الــوحــيــد ال
جــواديــه  عــلــى  أخــطــاء  دون  المسابقة 

ألفيرا وألكارو. 
بالمسابقة  الــثــالــث  الــمــركــز  فــي  ــاء  وجــ
الكبرى التي بلغت ارتفاعاتها 145 متًرا 
مسلكين  وعلى  جولتين  على  وأقيمت 
فرج  سلمان  صــابــر  ــفــارس  ال مختلفين 
من فريق قوة دفاع البحرين مع الجواد 
55.51 ثانية  ألتيكا دو فورت بزمن بلغ 

و4 أخطاء.

جناحي تتوج الفائزين 

الخيل  وتوجت صاحبة مؤسسة عز 

لمستلزمات الفروسية هدى جناحين 
الــرمــيــحــي بلقب  الـــفـــارس مــعــيــوف 
الــمــســابــقــة الــكــبــرى بــحــضــور مــديــر 
والــمــديــر  هللا  داد  مــحــمــد  الــبــطــولــة 
للفروسية  الملكي  لالتحاد  التنفيذي 
كما  الزعبي،  حيدر  القدرة  وسباقات 
تم تتويج الفائزين ببقية المراكز في 
السادسة  والمسابقة  المسابقة  هــذه 
ــتــي تــوج  والــخــامــســة والـــرابـــعـــة، وال
فيها الفائزين بالمراكز األولى مصمم 
الموسوي  حسين  الــدولــي  المسالك 
ومــصــمــم الــمــســالــك الـــدولـــي حسن 

غلوم. 
أصحاب  الــفــرســان  جناحي  وهــنــأت 
الكبرى،  بالمسابقة  ــى  األولـ الــمــراكــز 
العالي  التنافسي  بالمستوى  مشيدة 
الفرسان  جميع  قدمه  الذي  والراقي 
البطولة  مسابقات  أقــوى  إحــدى  في 
بالتطور  مشيدة  الــجــاري،  والموسم 
القفز  ريــاضــة  تعيشه  الـــذي  الــهــائــل 
بمملكتنا الحبيبة بفضل الدعم الكبير 
البحرينية  الرياضة  به  تحظى  الــذي 
من  خصوًصا  القفز  ورياضة  عموًما 

لدن القيادة الرشيدة. 
الرميحي  معيوف  الــفــارس  وتمكن 

من فريق وزارة الداخلية من تحقيق 
العموم  لفئة  الرابعة  المسابقة  لقب 
عــلــى  )مـــســـابـــقـــة  األول  الـــمـــســـتـــوى 
 115 حواجزها  وارتــفــاع  مرحلتين( 
سم، سرعة المسلك 350 مترا/ دقيقة 
المركز  أحـــرز  إذ  أيــًضــا،  ووصــافــتــهــا 
الجواد  مع  زمن  أسرع  األول محقًقا 
ــزمــن بلغ  آيـــريـــش مــنــهــًيــا الــمــســلــك ب
30.75 ثانية وفي المركز الثاني جاء 
 34.29 بلغ  بزمن  مع جواده قوتشي 
ثانية، أما في المركز الثالث فقد جاء 
آي  الجواد  مع  أحمد  يحيى  الفارس 

ترست يو بزمن بلغ 35.83 ثانية.
وواصل فارس فريق وزارة الداخلية 
الرميحي  معيوف  الصاعد  الــفــارس 
تألقه في هذا اليوم وخالل المسابقة 
ــعــمــوم الــمــســتــوى  الــخــامــســة لــفــئــة ال
الثاني وهي مسابقة جولة مع جولة 
المركز  على  للمتعادلين  الــزمــن  ضــد 
سم،   125 حواجزها  وارتــفــاع  األول 
دقيقة  مــتــرا/   350 المسلك  ســرعــة 
والثاني  األول  المركز  خطف  عندما 
المسابقة  هــذه  بلقب  ليحلق  أيــًضــا 
ووصافتها، إذ أحرز المركز األول مع 
 32.71 بلغ  بــزمــن  هــولــيــوود  جـــواده 

الــثــانــي  الــمــركــز  حــقــق  بينما  ثــانــيــة، 
مــع جـــواده اآلخــر آيــريــش بزمن بلغ 
الــثــالــث  ــمــركــز  ال أمـــا  ثــانــيــة،   36.13
فذهب للفارس محمد علي رضي مع 
جواده توفي بزمن بلغ 41.59 ثانية 

وبـ 4 أخطاء.
السادسة  المسابقة  منافسات  وفــي 
لفئة العموم المستوى الثالث مسابقة 
جــمــع الــنــقــاط الــتــراكــمــيــة مــع حاجز 
الجوكر وارتفاع حواجزها 135 سم، 
دقيقة  مــتــرا/   350 المسلك  ســرعــة 
الداخلية  وزارة  فريق  فــارس  حسم 
المسابقة  هــذه  لقب  البستكي  هيثم 
عندما خطف المركز األول مع جواده 
زمن  بأسرع  المسلك  منهًيا  الباترون 
الكاملة  والعالمة  ثانية   39.91 وبلغ 
وزارة  فـــريـــق  ــل  ــ وواصــ نــقــطــة،   44
الداخلية تألقه في هذا اليوم وخطف 
الــوصــافــة مــن خـــالل فــارســه اآلخــر 
جـــواده  مـــع  مــحــمــد دادهللا  حــســيــن 
تشامبين بزمن بلغ 40.39 ثانية و44 
نقطة، وجاء في المركز الثالث فارس 
محمود  البحرين  دفـــاع  قــوة  فــريــق 
بلغ  بزمن  زيفا  جــواده  مع  عبدالقادر 

50.62 ثانية و44 نقطة.

جناحي تتوسط فرسان فريق وزارة الداخلية

تغطية - اللجنة االعالمية

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

للجوجيتسو  الــبــحــريــنــي  ــاد  ــحـ االتـ عــقــد 
الــمــرئــي،  االتـــصـــال  تقنية  عــبــر  اجــتــمــاعــا 
أعضاء  ومشاركة  منفردي  رضــا  برئاسة 

مجلس إدارة االتحاد. 
رئيس  رحـــب  االجــتــمــاع،  مستهل  وفـــي 
بالجميع،  للجوجيتسو  البحريني  االتحاد 
ونـــقـــل لـــهـــم تـــحـــيـــات رئـــيـــس الــمــجــلــس 
الشيخ  سمو  القتالية  لأللعاب  البحريني 
وتمنيات  خليفة  آل  محمد  بــن  ســلــمــان 
في  ــنــجــاح  وال الــتــوفــيــق  للجميع  ســمــوه 
تنفيذ آليات العمل التي تسهم في تطوير 

وارتقاء لعبة الجوجيتسو البحرينية. 
ــاع عــــــددا مــن  ــمــ ــتــ ــا، نـــاقـــش االجــ ــدهـ ــعـ بـ
ــة عــلــى جـــدول  ــدرجـ ــمـ ــمـــوضـــوعـــات الـ الـ
مراكز  وتسجيل  تنظيم  أبرزها  األعــمــال، 
تدريب لعبة الجوجيتسو بمملكة البحرين 
وتفعيل  اللعبة،  مدربي  تسجيل  واعتماد 
والمتعلقة  بعد  عــن  التدريبية  ــدورات  ــ ال
بــالــتــحــكــيــم، ومـــكـــافـــحـــة الــمــنــشــطــات، 
لمناقشة  والمدربين، كما تطرق االجتماع 

تحديث الالئحة الداخلية باالتحاد. 
البحريني  المجلس  قال عضو  من جهته، 
لأللعاب القتالية رئيس االتحاد البحريني 
للجوجيتسو رضا منفردي “االجتماع كان 
الموضوعات  من  العديد  وناقشنا  مثمرا 
اللعبة،  تطوير  مصلحة  فــي  تصب  التي 
المجلس  تطلعات  تحقق  التي  بالصورة 
سمو  برئاسة  القتالية  لأللعاب  البحريني 
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة لتحقيق 
الرياضة”،  هــذه  في  النجاحات  من  مزيد 
مضيفا أن االتحاد يسعى الستغالل هذه 
الفترة التي تشهد توقف األنشطة، بسبب 
كورونا  جائحة  فرضتها  التي  التطورات 
التدريبية  ــدورات  ال لتفعيل   ،)19 )كوفيد 
عن بعد، بهدف االستمرارية التي تحافظ 
التي  بالصورة  للعبة،  العام  المستوى  على 
لمواصلة  الالعبين  دفع  خاللها  من  يمكن 
التحضيرات، ورفع مستوى الكوادر الفنية 
المقبلة  للمرحلة  لتكون جاهزة  واإلدارية، 

في حال عودة األنشطة والمشاركات.

اتحاد الجوجيتسو يبحث تسجيل مراكز التدريب

الحد أمام األهلي... والرفاعان في “الديربي”
ــؤوس” ــك ال ــى  ــل “أغ ــي  ف الملكية  الــمــنــصــة  إلـــى  الـــوصـــول  ــاق  ــب س

النهائية  ــمــبــاراة  ال )األحـــــد(، طــرفــا  ــيــوم  ال يــتــحــدد 
للموسم  الــقــدم  لكرة  الملك  جاللة  كــأس  لمسابقة 
الــدور  مباريات  بإقامة   ،2021  -  2020 الرياضي 
الحد  يلتقي  الوطني.  االستاد  على  النهائي  نصف 
يلعب  مــســاًء   7.30 وعــنــد   ،4.55 عند  األهــلــي  مــع 

الرفاع الشرقي مع الرفاع.
وتتسابق األندية األربعة في أجواء تنافسية وندية 
نهائي  إلــى  الــوصــول  سبيل  فــي  متوقعة  ومثيرة 
الملكية  المنصة  إلــى  والصعود  الــكــؤوس”،  “أغلى 

والظفر باللقب األغلى رياضًيا في البحرين.
ــان الــحــد قــد تــأهــل لــنــصــف الــنــهــائــي بتخطيه  وكــ
فيما  المحرق،  نظيره  األهلي  اجتاز  فيما  المنامة، 
الحالة والرفاع  الرفاع الشرقي على حساب  تأهل 

على حساب النجمة.

واألهلي  الحد  فــإن  األولــى،  المباراة  إلــى  بالعودة 
بــقــيــادة فنية وطــنــيــة: محمد  ــمــبــاراة  ال يــدخــالن 

الشمالن مع الحد وعلي صنقور مع األهلي. 
الذي  التوالي  على  الثالث  هو  والنهائي 

سيصل إليه الحد في حال تخطيه 
فيما  اليوم،  مباراة  خالل  األهلي 
األهلي لم يصل لهذه المرحلة منذ 
فترة طويلة، وكان وصوله األخير 

 .2011 الــعــام  فــي  الــذهــبــي  للمربع 
الـــفـــريـــقـــان في  تـــالقـــى  أن  وســـبـــق 

دوري ناصر بن حمد الممتاز، وانتهت 
المباراة لصالح الحد )2-0(.

“الــديــربــي”  يــبــرز  الثانية،  الــمــبــاراة  وفــي 
الموسم  هذا  األبرز  هما  فريقين  باحتضانه 

حتى اآلن، إذ عالوة على وصولهما لهذه 
الشرقي  والــرفــاع  الــرفــاع  فــإن  المرحلة، 

سلم  في  حالًيا  والثاني  األول  المركزين  يحتالن 
ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز. 

ولعب الفريقان في القسم األول لدوري ناصر بن 
نصيب  مــن  الــفــوز  وكــان  الممتاز،  حمد 
“السماوي”. يقود الرفاع الشرقي 
ــدرب الـــرومـــانـــي فــلــوريــن  ــمــ ــ ال
مــــوتــــروك والـــــرفـــــاع الـــمـــدرب 

الوطني علي عاشور.
ــإن حــســاســيــة  ــ ــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد، ف
مباريات إخراج المغلوب ستكون 
ترجيح  هناك  يكون  ولن  مختلفة، 
ــر، خــصــوصــا مع  ــ لــفــريــق عــلــى اآلخـ
ــاالت عــــديــــدة قــــد تــصــاحــب  ــمــ ــ ــت احــ
المباراة، علًما أن الحسم سيكون بركالت 
ــال انــتــهــاء  الــتــرجــيــح مــبــاشــرة فــي حـ

الوقت األصلي بالتعادل.

أقـــام االتــحــاد الــبــحــريــنــي لكرة أحمد مهدي
مؤتمًرا صحافًيا  السبت،  القدم، 
مرئًيا للفرق األربعة التي تأهلت 
إلى الدور نصف النهائي لمسابقة 
ــى  ــلـ ــك )أغـ ــلـ ــمـ ــة الـ ــ ــالل ــأس جــ ــ ــ ك
عبر  المؤتمر  وأقيم  الــكــؤوس(. 
اإللكترونية، وحضره  المنظومة 

ــق الـــحـــد:  ــريـ ــب فـ ــانـ مــــن جـ
المدرب محمد الشمالن 

أحمد  الفريق  وقــائــد 
بوغمار، ومن األهلي: 
صنقور  علي  المدرب 

وقــائــد الــفــريــق عباس 
عــيــاد، ومــن الــرفــاع 

الشرقي: المدرب 

الروماني فلورين موتروك وقائد 
ــزاع، ومــن  ــهـ الــفــريــق عــبــدهللا الـ
الـــرفـــاع: الــمــدرب عــلــي عــاشــور 

وقائد الفريق سيد شبر علوي.
الصحافي  المؤتمر  إقامة  وتأتي 
نظًرا  اإللكترونية؛  المنظومة  عبر 
مـــع جائحة  ــة  ــراهــن ال ــلــظــروف  ل
الثاني  هو  والمؤتمر  كورونا، 
ســبــق  إذ  ــه،  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ مـ
لالتحاد أن نظم مؤتمًرا 
كأس  نهائي  فــي  مماثال 
الماضي،  للموسم  الملك 
وكـــــان بــيــن فــريــقــي 

المحرق والحد.

مؤتمر صحافي مرئي لنصف نهائي أغلى الكؤوس

أحمد مهدي

أحمد مهديأحمد مهدي
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بعد غياب 9 سنوات على 
إطالق فيديو كليب “ما 

أصدق” يعود الفنان فضل 
شاكر ليطل على عشاقه 

بعيد الحب، بفيديو كليب 
جديد من خالل أغنية 

“وينك حبيب” من كلمات 
وألحان أيمن قميحة.

tariq_albahhar

تحتفـــل مملكـــة البحرين اليوم األحـــد 14 فبراير 
بالذكـــرى الــــ 20  لميثـــاق العمـــل الوطنـــي، وهـــي 
مناســـبة وطنيـــة عزيزة علـــى قلـــب كل مواطن، 
حيـــث كان هذا اليوم إيذانا باالنتقال إلى مرحلة 
جديـــدة ومشـــرقة بقيـــادة ســـيدي جاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
لقـــد كان لألقـــالم البحرينيـــة حضـــور فاعـــل في 
مســـيرة الخير والمحبـــة والوحدة التـــي يقودها 
جاللتـــه حفظه هللا ورعاه، حيث رصدوا ودونوا 
في كتـــب عديدة اإلنجـــازات المبهـــرة والملحمة 

المدويـــة وعنوانها قائد عظيم أبهر العالم شـــرقه 
وغربـــه شـــماله وجنوبـــه بالريـــادة فـــي مضمـــار 
التقـــدم والرؤيـــة المســـتقبلية للبـــالد، وفيما يلي 

تستعرض “البالد” نماذج من تلك اإلصدارات:
“قراءة في خطابات حمد بن عيسى”

كتـــاب لولوة بودالمة يتناول خطب جاللة الملك 
المفدى الســـامية، وهو بالشك محل اهتمام عال 
ألهميـــة المحتـــوى الـــذي تمثل في رســـالة الملك 
المفدى إلى شـــعبه، وهو السجل السامي لمرحلة 
مهمة في تاريخ الوطن وتوثيق لفكر انطلق منه 
المشـــروع اإلصالحـــي الـــذي قـــاده جاللـــة الملك 

المفدى منذ السادس من مارس 1999
كما أن الكتاب يقدم رؤية تحليلية بشـــكل علمي 
حـــرص أن يضـــع القارئ وفق المنظـــور التحليلي 
للخطابات الســـامية لجاللة الملك المفدى، حيث 
اســـتطاعت الكاتبة أن تضع رســـائل جاللة الملك 
المفـــدى فـــي هـــذا الكتـــاب بقـــوة الوصـــف وثقة 
الرســـالة الســـامية؛ لتبيان تأثيرها على المواطن 
عندمـــا يتلقاها مـــن النطق الســـامي لقائد الوطن 
وتنعكـــس على حياته لما تشـــكله جل الخطابات 

السامية من رسائل مباشرة للمواطن.

“َعقدان ُمزهران”

كتاب توثيقي واســـتثنائي أعده مركز “دراسات” 
يستعرض، وفق منهج علمي وموضوعي، الرؤية 
الحكيمـــة والمســـتنيرة لجاللـــة الملـــك المفـــدى، 
وجهود جاللته الرائدة والعظيمة، في تحقيق 
نهضة شـــاملة على المستويات كافة، وما 
أثمـــرت عنـــه تلـــك الجهـــود الســـامية مـــن 

نقلـــة نوعية متميزة وغير مســـبوقة في مختلف 
أوجه الحياة في مملكة البحرين، حيث أصبحت 
المملكـــة نموذًجـــا يحتذى فـــي التطويـــر والنماء 

واإلصالح والحريات. 
الكتـــاب يرصد مســـيرة إنجـــازات العاهل المفدى 
علـــى مـــدى عقديـــن كامليـــن، التـــي أفضـــت إلى 
ترســـيخ دولـــة القانـــون والمؤسســـات فـــي ظـــل 

ملكية دستورية عصرية.

“جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. 
الكريم الشجاع الحكيم المحب”

كتـــاب للكاتـــب والصحافـــي أســـامة الماجد وهو 
عبـــارة عن مقاالت كتبها عن جاللة الملك المفدى 
حفظه هللا ورعاه ونشـــرت بالصحافة موثقا فيه 
ما جـــاء في نهج جاللة الملك المفدى من كلمات 

وتوجيهات سامية.
كتابـــه  مقدمـــة  فـــي  الماجـــد  الكاتـــب  واســـتهل 
بتعبيره عن ســـروره وســـعادته وهـــو يقف وفاء 
أمام قائد مشـــروع نهضة البحرين الحديثة، رائد 
مشروع ميثاق العمل الوطني، مشروع اإلصالح 
الرائـــد فـــي المنطقـــة، مســـجال فـــي هـــذا الكتاب 
لحظـــات ومواقف ومنعطفات وأحداث تاريخية 
تصـــب جميعهـــا في بنـــاء صرح مملكـــة البحرين 
الحبيبة عبر مشروع وطني نموذجي جاء بإرادة 
ملكية ســـامية جســـدت طمـــوح هـــذا الوطن في 
مســـتقبل مشـــرق أضاء ســـماء البحرين، مشـــيدا 
بمـــا اكتســـبه المشـــروع اإلصالحـــي مـــن مكانـــة 

وقـــدم نموذجـــا خالقـــا أطلقـــه صاحـــب الجاللة 
الملـــك المفدى حفظه هللا ورعاه ليكون مشـــروع 
البحريـــن لأللفيـــة الثالثة، وليشـــكل مســـيرة بناء 
وتطويـــر وازدهـــار، ويأتـــي هذا الكتاب مجســـدا 
وقفة تأملية جادة لمســـيرة اإلصالح بعد سنوات 

مضيئة منذ انطالقتها.

“حقوق اإلنسان في عهد حمد.. إنجازات 
يشهد لها تاريخ”

كتـــاب يتنـــاول عبر دراســـة معمقة امتـــدت على 
مـــدار خمســـة فصـــول التطـــورات الحاصلـــة في 
مســـيرة حقوق اإلنســـان في البحريـــن في ضوء 
رؤيـــة العاهـــل المفدى الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة لهـــا، وطبيعـــة الخطـــوات التـــي اتخذتها 
المملكـــة علـــى مـــدى نحـــو عقـــد ونصـــف العقـــد 
الديمقراطـــي وحمايـــة حقـــوق  النهـــج  لتدعيـــم 
اإلنســـان كجزء من تحول المملكة الشـــامل نحو 

الديمقراطية.
واســـتعرض الكتـــاب الـــذي أعـــده وأشـــرف عليه 
فريـــق بحثي مشـــترك مكـــون من وزارة شـــؤون 
الخليـــج  ومركـــز  البحرينيـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
للدراســـات اإلســـتراتيجية، المبـــادرات الســـباقة 
التـــي تبناهـــا العاهـــل المفـــدى منـــذ توليـــه ســـدة 
الحكـــم العـــام 1999 وحتـــى اآلن، وهدفـــت إلـــى 
تحويـــل البحريـــن إلـــى مملكة دســـتورية، وكيف 
أســـهمت هـــذه اإلجـــراءات فـــي تعزيـــز الحريات 
والحقوق بشتى أنواعها لكافة المواطنين، وذلك 

بالرغـــم مـــن حداثة نشـــأة الدولة وعمـــر تجربتها 
الديمقراطيـــة القصيـــر نســـبيا ووجـــود تحديات 

محلية وإقليمية ودولية شديدة الضراوة.

“أبعد من السياسة – نفحات حب وعرفان 

للقائد اإلنسان” 

هـــذا الكتـــاب عبـــارة عـــن نمـــاذج مختـــاره ممـــا 
نشـــرته الصحافـــة اليوميـــة المحلية مـــن كتابات 
هـــي نفحات من الحب والعرفان للقائد االنســـان، 
عبر بهـــا المواطنون من مختلـــف الفئات العمرية 
والطبقـــات االجتماعيـــة والمســـتويات الثقافيـــة 
واألطياف السياســـية والفكريـــة، بينهم مفكرون 
وأدبـــاء وسياســـيون ومحامـــون  ديـــن  ورجـــال 
ومثقفـــون وصحافيـــون وكتـــاب أعمـــدة يوميـــة 
وأطفـــال  وتالميـــذ  جامعـــة  وطلبـــة  وفنانـــون 
ومواطنـــون عاديـــون، بعضهـــم بنشـــر ربمـــا ألول 

مرة.  

“حمد بن عيسى آل خليفة والحكم الرشيد”

للدراســـات  الخليـــج  مركـــز  أصـــدره  كتـــاب 
اإلســـتراتيجية من إعداد عمر الحســـن وآخرين، 
وهـــو كتاب يركز على تفرد وخصوصية التجربة 
البحرينية المتمثلة في إدارة سيدي جاللة الملك 
األزمـــة خالل الفترة من فبرايـــر 2011 إلى نهاية 
العـــام 2016 وإدراكـــه المبكر كيفيـــة التعامل مع 

أحداثها وتجاوزها بحكمة القائد.

كتب وإصدارات توثق اإلنجازات العظيمة لمرحلة مهمة في تاريخ الوطن
ــدة ــوحـ ــة والـ ــب ــح ــم ــر وال ــي ــخ ــرة ال ــي ــس ــام الــبــحــريــنــيــة فـــي م ــأقـ حــضــور فــاعــل لـ

مفاجــآت كثيــرة بانتظــار مواليــد جميــع األبــراج في عيــد الحب، بعضهــا قد يكون 
مرتبطــا بالهدايــا الشــخصية، والبعــض اآلخــر قد يكــون عبارة عن عالقــة عاطفية 
جديدة، أو خطوبة أو ربما زواج. في التالي، نقدم إليكم أبرز توقعات األبراج على 

الصعيد العاطفي؛ بمناسبة عيد الحب، مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

الحمل

يعـــدك العـــام الجديـــد بأوقـــات واعـــدة. 
وتنطلـــق نحو حيـــاة اجتماعيـــة صاخبة 
وعالقة متينة مع الشريك. ومع ذلك، قد 
تواجه لحظات شجار بسيطة. قد يكون 
من الجيد توضيح كل خطوة تقوم بها.

للعازب: تلتقي بشـــخص استثنائي يغير 
حياتك وينقلك إلى عالم آخر وتخططان 

للزواج.

 الثور

لحيـــاة  تخطـــط  لكـــي  ممتـــازة  ســـنة 
اجتماعية نشـــيطة تذهـــب نحو صداقة 
العاطفـــي  مصيـــرك  تغيـــر  قـــد  حلـــوة 

والعائلي.
للعـــازب: تبحـــث عـــن الحـــب الحقيقـــي 

أن  حـــاول  لكـــن  الســـنة،  هـــذه  وتجـــده 
حتـــى  للحبيـــب؛  أكثـــر  وقتـــا  تخصـــص 

تنجح العالقة.

الجوزاء

يحمـــل إليـــك هـــذا العـــام المميز ســـعادة 
كبيـــرة وحبـــا واســـتقرارا قرب الشـــريك 
والعائلة. تنعم بشـــعبية كبيرة ألن مفتاح 

العالقة الناجحة هو عدم فرض رأيك.
للعازب: ســـوف تـــودع العزوبية وتلتقي 

نصفك اآلخر!

السرطان

تتخطـــى الذكريـــات التـــي عاشـــت فـــي 
داخلـــك وتنطلـــق نحـــو ســـعادة موعودة 
وتحسم أمرك بالنسبة إلى عالقة لم تعد 

نافعة .

للعـــازب: تطـــرق بـــاب الحـــب الحقيقـــي 
وتتـــاح لـــك فـــرص للتفاهم مـــع الحبيب 

وبحسب شروطك أنت.

األسد

تناغـــم  إلـــى  العاطفيـــة  تتبـــدل حياتـــك 
وتالقـــي. كمـــا تقـــدم لـــك الحيـــاة فرصا 
الرومانســـية  وتعيـــش  كثيـــرة  عاطفيـــة 
التـــي تريـــد وتعيـــش عالقة اســـتثنائية. 
فأنت متطلب في الحب وتشدك العالقة 

غير االعتيادية.

العذراء

ويخـــف  العاطفيـــة  أوضاعـــك  تســـتقر 
الضغـــط وينتهـــي الشـــعور بعـــدم األمان 
واالســـتقرار. يعـــدك العـــام 2021 بعالقة 
متينة. قد تشـــهد أياًما سارة مع الحبيب 
يسودها التفاهم وتحقق هدفك بالزواج.

الميزان

يعدك العام الجديد بالحظوظ والشعبية 
واإلشـــراق والحب في مختلف وجوهه. 

تزدهر حياتك االجتماعية وتتعرف على 
زوج المستقبل، وتودع العزوبية وتتخذ 

قرارا وتعقد خطوبتك أو زواجك.

العقرب

ســـوف تنتفـــض هذه الســـنة وترغب في 
دون  مـــن  بنفســـك  قراراتـــك  تتخـــذ  أن 
تدخـــالت. وقـــد تبدو حاســـما جازما في 
مصيـــرك ومســـتقبلك العاطفـــي باتجـــاه 

االستقرار.

القوس

يحمـــل إليك هـــذا العام لقـــاءات وأفراح 
االجتماعيـــة،  األوســـاط  علـــى  وانفتـــاح 
بحيـــث يرتـــدي الطابـــع العاطفـــي أهمية 
كبيـــرة في هذه الســـنة. فـــاذا كنت عازبا 
قد تلتقي بشـــخص يجعلك تعيش بعض 

التجارب غير االعتيادية.

الجدي

تغييـــرات  تحمـــل  مميـــزة  ســـنة  تعـــرف 
بالحيـــاة  مليئـــة  وجذريـــة  أساســـية 

والحفـــالت  والدعـــوات  االجتماعيـــة 
والفرح، وتجعلك تتخذ قرارات حاسمة. 
تطـــوي صفحـــة وتلتقي بمـــن تطور معه 

عالقة عاطفية مميزة تنتهي بالزواج.

الدلو

تتمتع بســـحر كبير هذه الســـنة وبشعبية 
وتطلـــب  تستشـــير  أن  حـــاول  مهمـــة، 
النصيحـــة من العائلة واألصدقاء بشـــأن 
تمـــر  ســـوف  كذلـــك  والـــزواج.  الحـــب 
باختبار تجربة حب لم يســـبق لها مثيل، 
مع وجود خطة واضحة لمســـتقبل حياة 

الحب.

الحوت

سيشـــهد الحـــوت إحساًســـا بالرضـــا فـــي 
حياته العاطفية. من المؤكد أّن السعادة 
شـــعور  وسيســـود  مضمونـــة  العارمـــة 
بالتفـــاؤل علـــى الصعيـــد العاطفـــي. وقد 

تتكلل هذه السنة بالخطوبة أو الزواج.

أي األبراج أكثر سعادة في عيد الحب 2021؟



أمـــازون ويـــب  علـــى موقـــع شـــركة  أخيـــرا  نشـــر 
سيرفســـز )AWS( دراســـة حالة تتبعـــت فيها رحلة 
“بي نت” الشـــركة الوطنية لشبكة النطاق العريض 
القائمـــة على األلياف البصريـــة “الفايبر” في مملكة 
البحريـــن، بينمـــا تســـتعد لفصـــل بنيتهـــا التحتيـــة 
الرقميـــة عن الشـــركة األم بتلكو، من خالل ترحيل 
البيانـــات إلـــى تطبيقات في بيئـــة تقنية معلومات 

جديدة. 
فـــي العـــام 2019 وبعد فترة بســـيطة من إطالقها، 
اختارت “بي نت” شـــركة أمازون ويب سيرفيســـز 
مـــن  لالســـتفادة  الســـحابية؛  للخدمـــات  المـــزود 
التكنولوجيا السحابية نظرا لمزايا السرعة، وقصر 
الوقـــت الـــالزم للوصـــول إلـــى الســـوق، وتحســـين 
التوســـع  وقابليـــة  ومرونـــة  التشـــغيلية،  الكلفـــة 
المتطلبـــات  تلبيـــة  فـــي  ذلـــك  وأســـهم  بسالســـة. 
الرئيســـة النفصـــال “بـــي نت” عن الشـــركة األم في 

غضون العام واحد فقط.
كما كان على شركة “بي نت” أن تفي أيضا بمعايير 
االمتثـــال مع لوائح الحمايـــة وخصوصية البيانات 

التي تفرضهـــا هيئة تنظيم االتصـــاالت في مملكة 
البحرين. 

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة “بي 
نـــت” محمد بوبشـــيت “كانت لدينا أهداف رئيســـة 
يجب تحقيقها، تتضمن المواعيد النهائية الفردية 
المتفـــق عليها لفصل التحكم في الوصول، وفصل 
المنصـــة، واالنفصال عن بتلكو. ولنتمكن من تلبية 
هـــذه المتطلبات، فقد علمنا أننـــا بحاجة إلى مزيد 
من المرونة وقابلية التوسع؛ لذا كان علينا االنتقال 

إلى التقنية السحابية لتحقيق ذلك”.

فصــل بنيتهــا التحتية الرقميــة عن “الشــركة األم”
“بي نت” تستعد لترحيل البيانات للتقنية السحابية
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

رفعـــت الجامعـــة الملكيـــة للبنات 
والتبريـــكات  التهانـــي  خالـــص 
إلـــى مقـــام عاهل البـــالد  صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
العهـــد  ولـــي  وإلـــى  خليفـــة،  آل 
رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة؛ بمناســـبة الذكرى 
العشـــرين لميثاق العمل الوطني، 
فبرايـــر   14 تاريـــخ  أن  مؤكـــدة 
شـــكل عالمة فارقة ومضيئة في 
التاريخ الوطني لمملكة البحرين 
مـــع انبثـــاق رؤيـــة ميثـــاق العمل 
شـــعبي  اجمـــاع  ضمـــن  الوطنـــي 
منقطع النظير لقيادة تستشـــرف 
المســـتقبل المزدهر بخطى ثابته 
وأخـــرى واعـــدة، شـــملت جميـــع 
مناحـــي التطويـــر فـــي المجتمـــع 
االجتماعيـــة  بأطـــره  البحرينـــي 
واالقتصاديـــة  والثقافيـــة 

والسياسية.
الملكيـــة  الجامعـــة  واســـتذكرت 
للبنات منجزات المرأة البحرينية 
التـــي يحتفى بها هذه الســـنة مع 
مضـــي 20 عامـــا علـــى تأســـيس 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، والذي 
يأتي متزامنا مع الذكرى العشرين 
لميثاق العمل الوطني، وقد عمل 
بدوره على نقل المرأة البحرينية 
من مرحلـــة التمكين إلـــى مرحلة 
مختلـــف  فـــي  والتقـــدم  الريـــادة 
المجـــاالت وعلى األصعـــدة كافة 
بقيـــادة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة واعتمـــاد موضـــوع يـــوم 
المـــرأة البحرينيـــة تحـــت عنوان 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي التنميـــة 
الوطنيـــة.. مســـيرة ارتقـــاء فـــي 
وطـــن معطاء”، في العهـــد الزاهر 

لصاحب الجاللة الملك.

“الميثاق” عالمة مضيئة بالتاريخ الوطني

بـــأن  عمالءهـــا  التنيـــن  مدينـــة  دعـــت 
صيحـــات  آلخـــر  مواكبيـــن  يكونـــوا 
الموضة، وأن يســـتمتعوا بالتســـوق من 
مجموعة واســـعة من منتجـــات األزياء 
الفريـــدة فقط معها كأكبر مركز تســـوق 

للبيع بالجملة والتجزئة بالبحرين.
الصينيـــة  الســـنة  حلـــول  وبمناســـبة 
الجديـــدة، تقدم مدينـــة التنين لعمالئها 
الكرام قسائم تسوق مجانية مقابل كل 
20 دينـــاًرا ينفقونهـــا فـــي أي من متاجر 
األزيـــاء المشـــاركة، لتســـاهم بذلـــك في 
مســـاعدتهم على إضفاء لمســـة جمالية 
إلـــى مظهرهم ومنحهم في ذات الوقت 
أفضل قيمة مقابل المال الذي ينفقونه. 
ويشـــمل العرض نحـــو 200 متجر تقدم 
مجموعـــة متنوعـــة من مالبس النســـاء 
والرجـــال واألطفال وحديثـــي الوالدة، 

إضافـــة إلـــى خيـــارات ال حصـــر لها من 
المالبـــس الرياضية واألحذية وحقائب 
والمنتجـــات  واألكسســـوارات  اليـــد 

الجلدية وغيرها.
وســـيحصل العمـــالء عبـــر هـــذا العرض 
علـــى قســـيمة شـــراء بقيمـــة 5 دنانيـــر 

علـــى الفور عن كل 20 دينـــاًرا ينفقونها 
في أي من المتاجر المشـــاركة مجتمعة. 
االحتفـــاظ  هـــو  فعلـــه  عليهـــم  مـــا  كل 
بفواتير الشـــراء الخـــاص بهم وتقديمها 
إلـــى الكشـــك الخـــاص بالعـــرض الكائن 
في الســـاحة الرئيســـة الســـتالم قسائم 

التسوق الخاصة بهم على الفور.
يشـــار إلـــى أن هـــذا العـــرض سيســـتمر 
حتـــى   2021 فبرايـــر   11 تاريـــخ  مـــن 
إطـــار  فـــي  ويأتـــي   ،2021 فبرايـــر   28
التـــزام مدينـــة التنيـــن الراســـخ بتقديم 
باســـتمرار  لعمالئهـــا  مجزيـــة  عـــروض 
وتعزيز دورها الريادي كوجهة التسوق 
مـــع  المملكـــة،  فـــي  المفضلـــة  العائليـــة 
االلتـــزام بتطبيـــق اإلجـــراءات الوقائية 
واالحترازية حسب التعليمات الصادرة 

عن اللجنة الوطنية.

المنفــق المــال  مقابــل  قيمــة  أفضــل  العمــاء  منــح 
تجربة تسوق ممتعة في “مدينة التنين”

البحريـــن   - الســـالم  مصـــرف  أعلـــن 
عـــن رعايتـــه فعاليـــات “يـــوم البحرين 
الرياضـــي”، والتـــي تـــم اختتامها يوم 
 2021 فبرايـــر   5 الموافـــق  الجمعـــة 
بالشراكة مع جامعة البحرين. وأقيمت 
البحريـــن  “يـــوم  وأنشـــطة  فعاليـــات 
الرياضي” بمشاركة الموظفين من كال 
الجهتين في الفترة ما بين 3 و5 فبراير 
2021، علـــى منصـــة “مايكروســـوفت 
تيمز”. وهدفت الفعالية السنوية، التي 
شـــارك فيها كل مـــن منتســـبي جامعة 
البحرين ومصرف الســـالم، إلى تعزيز 
روح االنتمـــاء وحب الوطـــن، والحث 
على ثقافة العمل الجماعي والتشجيع 

على اتباع نمط صحي ومتوازن.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لمجموعـــة مصرف الســـالم 

- البحريـــن، رفيق النايض “لقد ســـاهم 
تعاوننـــا مـــع جامعة البحريـــن العريقة 
بإثـــراء برامج اليوم الرياضي الوطني 
تنظيـــم  مـــن  وبالرغـــم  كبيـــر.  بشـــكل 
نظـــًرا  افتراضـــي؛  بشـــكل  الفعاليـــات 
للظـــروف الحالية، إال أن يوم البحرين 
الرياضـــي حمـــل فـــي طّياتـــه رســـالة 

مهمـــة عن ضـــرورة ُممارســـة الرياضة 
واالستمتاع بالمنافســـة والعمل بروح 
الفريـــق الواحد بأجـــواء تحفز الطاقة 
اإليجابية وتشـــجع على المضي ُقدًما 
نحـــو تغييـــر ســـلوكيات األفـــراد فـــي 

المجتمع لتبني نمط حياة صحي”. 
وخـــالل الفعاليـــة، تم تســـليط الضوء 
على أهمية تخصيص وقت لممارســـة 
الرياضة مع اتباع التدابير االحترازية، 
مختلـــف  علـــى  التجمعـــات  وتجنـــب 
أو  األســـرة  داخـــل  ســـواء  األصعـــدة 
خارجهـــا؛ نظًرا للظـــروف الحالية. كما 
شـــملت الفعاليات أنشـــطة ومسابقات 
متنوعة شارك فيها أكثر من 150 فرًدا 
من الجهتين، حاملين شعارات )تحدي 

.)UoB ،ASBB ،اليوم الرياضي

ــن ــري ــح ــب ــع جـــامـــعـــة ال ــ ــاون مـــشـــتـــرك م ــعـ ــتـ بـ
“السالم” يرعى فعاليات “يوم البحرين الرياضي”

“البحرين الطبية” تطلق ندوات “الطب عبر التاريخ”
لمناقشـــة تطـــور المجـــال وتأثيـــره علـــى الممارســـات الحديثـــة

فـــي  للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة  أطلقـــت 
 RCSI( أيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبية
Bahrain( سلسلة من الندوات االفتراضية 
بعنـــوان “الطـــب عبـــر التاريـــخ’’؛ لمناقشـــة 
تطور المجال الطبـــي عبر العصور وتأثيره 
والجراحيـــة  الطبيـــة  الممارســـات  علـــى 

الحديثة.
وتهـــدف هذه السلســـلة مـــن النـــدوات إلى 
االبتـــكار  أهميـــة  علـــى  الضـــوء  تســـليط 
والبحـــث العلمي عبـــر األجيـــال والثقافات 
المتعـــددة  األســـاليب  لتطويـــر  المختلفـــة 
التـــي يســـتخدمها األطبـــاء؛ لتقديم أفضل 
مســـتوى من الرعايـــة الصحيـــة لمرضاهم، 
ولمواكبـــة التغييرات التي تتم في المجال 

الطبي. 
وقدم أول ندوة من السلسلة رئيس وأستاذ 

قســـم الطـــب في جامعـــة البحريـــن الطبية 
ألقـــى محاضـــرة بعنـــوان  جـــون فلـــود، إذ 
“تاريخ الطب من خالل عرض الصور بدءا 

من العصور القديمة إلى العصر الحديث”.
الطبيـــة  البحريـــن  جامعـــة  رئيـــس  وقـــال 

)RCSI Bahrain(، ســـمير العتـــوم “بصفتنـــا 
جامعة للعلوم الصحية، فإن إطالق سلسلة 
نـــدوات )الطـــب عبـــر التاريـــخ( هـــي فرصة 
لتعزيز تعلم طالبنا وتزويد المجتمع بنظرة 
عامة عن التطورات والتغييرات في مجال 
الطب عبـــر األزمنة، إذ يجب أن يكون لدى 
طالبنـــا فهـــم وتقدير لهـــذا التاريـــخ عندما 
ينضمـــون إلى المجال الطبي كمتخصصين 

في الرعاية الصحية”.
وســـتقدم هـــذه النـــدوات بإشـــراف أســـتاذ 
RCSI Bah- “ورئيس قســـم الجراحة فـــي 

rain” مارتـــن كوربالـــي، وســـتتضمن هـــذه 
أعضـــاء  قبـــل  مـــن  محاضـــرات  السلســـلة 
مختلـــف  مـــن  الجامعـــة  التدريـــس  هيئـــة 
والتشـــريح  الجراحـــة  مثـــل  التخصصـــات 

والنساء والتوليد وعلم األمراض.

العشــرين الذكــرى  بمناســبة  الرشــيدة  القيــادة  مهنئــا 

“الميثــاق” إحــدى ثمــار المشــروع اإلصاحــي لجالــة الملك

نجيبي: بـ “الميثاق” انطلقت البحرين نحو النهضة الشاملة

المدير التنفيذي لـ “رينرز”: طفرة تنموية شاملة

رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف عيســـى نجيبـــي، 
خالـــص التهانـــي والتبريـــكات، إلى 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، وإلى 
شـــعب البحريـــن الوفـــي؛ بمناســـبة 
الذكـــرى العشـــرين للتصويت على 
الـــذي  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق 

يصادف 14 فبراير.
وأوضح نجيبي أن مملكة البحرين 
فـــي ظل العهـــد اإلصالحـــي الزاهر 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك تمتعـــت، 
ومـــا تـــزال، بنهضة تنموية شـــاملة 
وازدهار مستدام على أسس متينة 
مـــن الديمقراطية والعدالة وتكافؤ 
الفـــرص، واســـتطاعت مـــن خاللها 
أن تحقـــق الكثيـــر مـــن المنجـــزات 
مكتســـبات  علـــى  والحفـــاظ 

وطنيـــة ال حصـــر لهـــا فـــي مختلف 
المجاالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والرياضية 

وغيرها. 
وذكـــر نجيبـــي أن التأييد الشـــعبي 
بصـــورة  ترجـــم   %  98.4 بنســـبة 
البحريـــن  شـــعب  التفـــاف  جلّيـــة 
وقيادتـــه  مليكـــه  حـــول  الوفـــي 
الحكيمة لدفة اإلصـــالح والتغيير، 
واستشراف جاللته لمستقبل أكثر 
إشـــراقا لجميـــع مكونـــات المجتمع 
البحرينـــي، الـــذي ســـّطر فـــي ذلـــك 
اليـــوم التاريخي أروع صور الوالء 
واالنتمـــاء للوطـــن الـــذي يحـــرص 
الجميـــع، قيـــادًة وحكومًة وشـــعًبا، 
الى إعالء رايتـــه عاليًة خفاقًة في 

سماء المجد والعّزة. 
ـــن نجيبـــي أن مملكـــة البحرين  وبيَّ
بميثـــاق عملها الوطني نجحت في 
توفيـــر الحياة الكريمـــة للمواطنين 
وتحقيـــق  المعيشـــي،  والرفـــاه 

معدالت نمو اقتصادي قوية وتربع 
صـــدارة  فـــي  الوطنـــي  االقتصـــاد 
التصنيفات الدولية بفضل انفتاحه 
على األســـواق العالميـــة ومعدالت 
مـــع  العاليـــة  وتنافســـيته  حريتـــه 
مختلف االقتصادات، وتوفر مناخ 
اســـتثماري صديق لرجـــال األعمال 
اختـــالف  علـــى  والمســـتثمرين 
اختصاصاتهم وجنسياتهم، لتكون 
األمـــوال  رؤوس  قبلـــة  المملكـــة 

الماليـــة  والتدفقـــات  األجنبيـــة 
المباشرة وغير المباشرة.

ولفت نجيبي إلى أن ميثاق العمل 
الوطني مّهـــد الطريق لوالدة رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 وتوجه 
المملكـــة نحو تنويع مصادر الدخل 
والتحـــول  المعرفـــي  واالقتصـــاد 
مســـاهمة  ومضاعفـــة  الرقمـــي، 
القطاعـــات غير النفطية كالصيرفة 
والعقـــار واالتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومـــات والســـياحة والتجزئـــة 
في الناتج المحلي اإلجمالي؛ األمر 
الذي ســـاهم في خلـــق فرص عمل 
للقـــوى  مجزيـــة  برواتـــب  نوعيـــة 
العاملـــة البحرينيـــة، التي أصبحت 
أربـــاب  اهتمـــام  محـــط  بدورهـــا 
العمـــل وكبـــرى الشـــركات المحلية 
واإلقليميـــة والعالمية في مختلف 

التخصصات.

رفع المديـــر التنفيذي لشـــركة رينرز 
الشـــرق األوســـط، علي خلف، أسمى 
لمقـــام  والتبريـــكات  التهنئـــة  آيـــات 
عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى 
ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وإلـــى شـــعب 
الوفـــي؛ بمناســـبة  مملكـــة البحريـــن 
حلـــول الذكـــرى العشـــرين الُمباركـــة 
لإلجماع الشـــعبي على ميثاق العمل 

الوطني.

وأوضح خلف في تصريحه بمناسبة 
هـــذه الذكـــرى الوطنيـــة الغالية على 
قلوب البحرينيين جميعا، أن ميثاق 
العمل الوطنـــي الذي أتى كأحد ثمار 
المشـــروع اإلصالحـــي لعاهـــل البالد 
الشـــاملة  للنهضـــة  األســـاس  وضـــع 
لمملكة البحرين بمختلف المجاالت، 
وجعل المملكة على المسار الصحيح 
للُمضي نحو الُمستقبل لتأمين الرفاه 

واالستقرار للُمجتمع البحريني. 
وأكد خلف أن الميثاق شّكل انطالقة 
قويـــة لمرحلة جديدة من المنجزات 

المشرفة في كافة الميادين للمملكة، 
البحريـــن  أضحـــت  بفضلهـــا  والتـــي 

موضع التقدير واالحترام واإلعجاب 
من قبل المجتمع المحلي واإلقليمي 
والدولي، السيما القطاع االقتصادي 
الـــذي يعيـــش طفـــرة تنمويـــة كبيرة 
ســـاهمت فـــي جعـــل المملكـــة مركًزا 
مـــن  للعديـــد  ومقـــًرا  رائـــًدا  تجارًيـــا 
المنطقـــة،  فـــي  الدوليـــة  الشـــركات 
ومنها شـــركة رينرز الشرق األوسط، 
التـــي وجـــدت فـــي مملكـــة البحرين 
البيئـــة المثاليـــة للتوســـع واالنطالق 
في منطقة الشـــرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

عيسى نجيبي

علي خلف

مارتن كوربالي

رفيق النايض
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محمـــد حســــن:  
التعاون مع “صادرات البحرين” سهل إيصال منتجاتنا إلى الخارج

بــدر نـــورالديـن:  
“صادرات البحرين” تخفض كلفة الشحن بنسب ممتازة

محمود صديقي:
“تكتايل” تتعاون مع “صادرات البحرين” منذ تأسيسها

أكد صاحب مشــروع “موبيكس” للعناية بالســيارات أن المشــروع لغســيل الســيارات المتنقل وعربات غســيل الســيارات المتنقلة، واســتفاد كثيًرا من الخدمات والحلول المقدمة 
من “صادرات البحرين” في تسهيل عملية التصدير وإيصال منتجاته للخارج. وأشار إلى أن “جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( أثرت على عملية التصدير، إذ توقفت لدينا في 
الفتــرة مــن شــهر مــارس إلــى يونيــو 2020، وبعــد التعاون مع “صادرات البحرين” في شــهر يوليو 2020 تمكنا من تصدير شــحنات إلى الســعودية والكويت”. “البــاد” التقت محمد 

حسن، وفيما يلي حوارنا معه. 

بالســيارات  للعنايــة  بــأن مشــروع موبيكــس  أفــاد محمــد 
لغســيل  متنقلــة  شــركة  كأول   2015 مايــو  فــي  تأســس 
الســيارات، إذ يوفــر خدمــات غســيل الســيارات مــن البــاب 
إلــى البــاب والتفاصيل مع حزم عضوية شــهرية /    ســنوية. 
كان المفهــوم البســيط وراء “موبيكس” للعناية بالســيارات 
هــو اســتخدام وقت التوقف عن العمــل، بينما يترك المالك 
ســياراتهم للقيــام بأنشــطة أخــرى، مثــل التســوق والعمــل 
والترفيــه والدراســة ومــا إلــى ذلــك؛ لتوفير خدمة غســيل 
ســيارات بيئيــة مــن الدرجــة األولى، دون نقل الســيارة من 

مكانها.
قمنــا   ،2016 العــام  مــن  الحــق  وقــت  فــي  وأضــاف: 
بتوســيع أعمالنــا وبدأنــا في تقديــم الخدمــات لفنادق 
الخمــس نجــوم. تــم منحنــا بنجــاح اتفاقــات حصريــة 
مــع فنــادق ومنتجعــات مختلفــة في المملكــة؛ لتقديم 

الخدمات لموظفيها وضيوفها وزوارها.
وتابــع: وفــي العــام 2017، قدمنــا أول نمــوذج أولــي 
لعربة غسيل السيارات الخاصة بنا، التي تم تصميمها 

فــي البدايــة لتلبية احتياجاتنا وتوســيع شــبكتنا بأقل 
ميزانيــة. وفــي وقت الحق من العــام 2018، تم تغيير 
نمــوذج العمــل بشــكل كبيــر لتصنيــع عربــات غســيل 

السيارات وسيارات غسيل السيارات المتنقلة.
وقــال “لقــد نجحنــا فــي تحقيــق أهدافنــا مــن خــالل 
اســتهداف عمــالء دول الخليــج وقمنــا ببيــع وحداتنــا 
ومعداتنــا ألكثــر مــن 30 عميــال فــي المملكــة العربيــة 

السعودية والكويت ونحو 15 شركة في البحرين”.
وذكر أن الشركة تمكنت من تصدير أكثر من 80 عربة 

غسيل سيارات متنقلة إلى دول الخليج.
ولفــت حســن إلى أن الشــركة تعمل علــى منتج جديد 
سوف يتم طرحه في السوق قريًبا عبارة عن “بوكس” 
توصيــل الطلبــات للدراجــات الناريــة، ويحتــوي علــى 
ثالجــة بحيــث يســتخدم لتوصيــل المنتجــات الباردة 
مثل اآليسكريم والكعك واألدوية وغيرها من المواد، 
إضافة لوجود ســخان للمأكوالت الســاخنة، مؤكًدا أنه 

اختراع بحريني بالكامل.

“صادرات البحرين”
 وأشــــار حســــن إلــى أنــه تمكــن عبــر التعــاون مع “صــادرات 
البحريــن” مــن تصديــر شــحنات إلــى الســعودية والكويــت، 
وقال “ تواصلنــــا مــــع صــــادرات البحريــــن لالســــتفادة مــــن 
الخدمــــات القيمــة التــي يتم تقديمها لمصدري المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة من شهر يوليو 2020”. 
فــي  البحريــن”  “صــادرات  خدمــات  مــن  اســتفادته  وأكــد 
تسهيل عملية التصدير وإيصال منتجاته عبر خدمة شحن 

الصادرات والخدمات اللوجستية بتكاليف شحن أقل.
وأشــــار إلــــى أنــــه قبــــل التعــاون مــــع “صــــادرات البحريــن” 
كانــــت تواجهنــــا معوقــــات، ومنهــــا ارتفــــاع كلفــــة الشحن، 
إذ كنا نتعامل مع أفــــراد للقيام بعمليــــة الشحن والتصدير، 
وكان العمــــالء يتخوفــــون مــــن التعامل معنا لعــدم تعاوننا 
مــع شــركات معتمــدة، ومــن خــالل التعاون مــــع “صــــادرات 
البحريــــن” تــم توفيــر تســهيالت وخصومــات تصــل حتــى 
80 % مع شــركات شــحن معتمدة وهذا ما قد يســاعدنا في 

الوصول إلى مزيد من العمالء.

قال العضو المنتدب لشــركة “ليفز ويدينج” بدر نورالدين إن “صادرات البحرين” تقدم العديد من الحلول والخدمات والمبادرات التي تســاهم في زيادة عمليات 

التصدير إلى خارج مملكة البحرين، ومنها خدمة تيسير عمليات التصدير وخدمة شحن الصادرات والخدمات اللوجستية، حيث تصل الخصومات حتى ٨٠ % 

من القيمة الفعلية في الســوق. وأضاف نورالدين أن “صادرات البحرين” كذلك لديها برامج وخدمات لتســويق وترويج المنتجات عالمًيا، وتســاهم في ترويجها 

محلًيا أيًضا من خال مبادرة مبيعات التجزئة الدولية عبر الشــراكة األولى الموقعة مع “لولو هايبرماركت، مشــيًرا إلى أن هذه المبادرة ستســاهم في في زيادة 

اإلنتاج وتساعدنا في الوصول إلى األسواق الخارجية عبر أفرع لولو هايبر ماركت في الخارج. “الباد” التقت بدر نورالدين، وأجرت معه الحوار التالي مضمونه:

عــّرف نورالديــن طبيعــة عمــل “ليفــز ويدينــج” بأنهــا 

الشــوكوالتة والحلويــات  فــي مجــال تصنيــع  تعمــل 

وتنظيــم الفعاليــات ومــن بينهــا األفــراح واألعــراس 

وغيرهــا مــن فعاليــات، كمــا تمتلــك الشــركة مصنًعــا 

فــي منطقــة البديــع لصنــع جميــع أنــواع الشــوكوالتة 

والكاكاو والحلويات السكرية محلًيا.

وأضــاف أن زبائــن الشــركة هم مــن األفــراد خصوًصا 
لتنظيــم الحفــالت واألفــراح وغيرها، مبينــا أن لديهم 

زبائن من الشركات ويتم تنظيم الفعاليات لهم. 

فروع في الخليج
وعن الخطط التوســعية للشركة، أوضح نورالدين أن 
الشــركة لديهــا حالًيا فــرع في دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة، كما كانت لديها فروع في جدة وقطر، وقد 
تم بيع “فرنشايز” الشركة في جدة، متوقًعا فتح فرع 
فــي المنطقــة الشــرقية بالمملكــة العربيــة الســعودية 

مستقبال”.

إشادة بمزايا وخدمات 
“صادرات”

“صــادرات  مــن  المســتفادة  بالبرامــج  يتعلــق  وفيمــا 
مملكــة  أن  خصوًصــا  المشــروع  لدعــم  البحريــن” 
البحريــن تتبنــى وتحتضن المشــروعات الرائــدة، أكد 
نورالديــن أن التعاون مع “صــادرات البحرين” بدأ في 
نهايــة العــام الماضــي بجلســة تعريفية عن المشــروع 

ومناقشة الخدمات.
وأضــاف أن “صــادرات البحريــن” ستســاهم فــي دعم 

مجال عملنا، كما ستســاهم في زيادة حجم التصدير 
إلــى خارج مملكة البحرين؛ نظًرا لصغر حجم الســوق 
البحرينــي والتنافــس الكبيــر فيه خصوًصــا مع زيادة 
الــورود  بيــع  فــي مجــال  التــي تعمــل  المتاجــر  عــدد 
أعمــال  توســعة  عمليــة  أن  مواصــال  والشــوكوالتة”، 
الشــركة مــن الخطط المســتقبلية وفتح فــروع خارج 

مملكة البحرين.

90 % استعادة قيمة 
الشحنات في حال التعثر

ولفــت نورالديــن إلــى أن: “صــادرات البحريــن” خالل 
والخدمــات  البرامــج  لنــا  شــرحوا  تعريفيــة  جلســة 
لمســاعدتنا فــي عملية التصدير، ومــن هذه الخدمات 
برنامــج تأميــن ائتمــان الصــادرات المعتمــد مــن الذي 
يوفــر ضماًنــا بســريان المدفوعات حتى نســبة 90 % 
فــي حــال تعثر المســتوردين عن الســداد، مشــيًرا إلى 
أن الشــركة قبــل انضمامهــا إلــى “صــادرات البحريــن” 
واجهت مشكلة تعثر المستوردين عن السداد، ما أدى 

إلى خسارة نتيجة لذلك.

50 % تخفيض كلفة الشحن
أن  “ليفــز ويدينــج”  لشــــركة  المنتــدب  العضــو  وأكــد 
مــن  المعتمــد  الصــادرات  ائتمــان  تأميــن  برنامــج 
“صادرات البحرين” يشجعنا على التصدير والبيع في 

األسواق الخارجية، حيث يوفر لنا الحماية الالزمة.

وتابع أنه من خالل خدمة شحن الصادرات والخدمات 
اللوجســتية لتصدير الشــحنات بًرا وبحــًرا وجًوا قمنا 
بإرسال شحنتين بأسعار مخفض تمثل نسبة الخصم 

فيهــا 50 %، إذ توفــر “صــادرات البحرين” وعن طريق 
خدمــة الشــحن والخدمات اللوجســتية خصما خاصا 
للمصدريــن يصــل حتــى 80 % مــن قيمــة الســوق، مــا 
يدفــع الشــركات والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

لتصدير منتجاتها إلى األسواق الخارجية. 

اتفاقية مع “لولو 
هايبرماركت”

ولفــت نورالديــن إلــى أنه من المزايــا والخدمات التي 
يقدمهــا “صــادرات البحريــن”، عبر اتفاقية شــراكة مع 
لولو هايبرماركت، خصوًصا أنه يشجع مبادرة عالمة 
“صنــع فــي البحريــن” والمنتجــات التي يتــم تصنيعها 
محلًيا، موضحا أنه تم الترتيب مع لولو هايبرماركت 
لعــرض منتجــات الشــركة علــى رفــوف محــالت لولــو 
هايبرماركــت لمــدة 3 أشــهر مجاًنــا، مؤكــًدا أن هــذه 
المبادرة سوف تساهم في “تزيادة اإلنتاج والتشجيع 
على االبتكار في تصنيع الشوكالته والحلويات حتى 

يتم االتفاق لعرض المنتجات في األفرع الخارجية.

التــي  اإليجابيــة  بالنتائــج  تفاؤلــه  نورالديــن  وأبــدى 
ستعود من التعاون مع “صادرات البحرين” بالمساهمة 

في زيادة أعمال “ليفز ويدينج”.

“صــادرات  عمــل  بفريــق  باإلشــادة  حديثــه  مختتمــا 
للتعريــف  يبذلونهــا  التــي  الجهــود  علــى  البحريــن”، 
بالخدمات والبرامج التي يتم تقديمها إلى الشــركات 

والمؤسسات العاملة في مملكة البحرين.

قال مدير تطوير األعمال في شركة “تكتايل” لحلول التسقيف محمود صديقي إن الشركة تعمل في مجال تصنيع رقائق ألواح التسقيف المصقولة، إذ استفاد من الدعم الذي يقدمه 
مركــز “صــادرات البحريــن” عبــر برامجه وخدماته لتســويق وتصدير المنتجات إلى خارج مملكة البحرين”. وأكد أن “صادرات البحرين” ســاهمت فــي الحفاظ على عمليات التصدير إلى 
خارج المملكة خال جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(. وأشار إلى أن التعاون مع “صادرات البحرين” بدأ منذ أكثر من عامين، ومن خال البرامج والخدمات المقدمة التي ساهمت 

في زيادة أعمال الشركة بنسبة 25 %. “الباد” التقت صديقي، وفيما يلي حوارنا معه:

الشــركة  مــن  واحــدة  “تكتايــل”  شــركة  بــأن  صديقــي  أفــاد 
العالمية الرائدة في تصنيع رقائق ألواح التسقيف المصقولة، 
باســتخدام أحدث التقنيات الكوريــة، إلى جانب المواصفات 
التســقيف  ألــواح  إلنتــاج  الخــام،  للمــواد  العاليــة  اإليطاليــة 

المصقولة بجودة فائقة في مملكة البحرين.

وأضــاف “لدينــا نفــس المصنــع فــي كينيــا وعملنــا علــى مــدار 
الســنوات العشــر الماضية قبل أن نقرر إنشــاء مصنع آخر في 
البحريــن ومنطقــة الشــرق األوســط لخدمــة أســواق الشــرق 
وأميــركا  أوروبــا  وأســواق  الهنديــة  القــارة  وشــبه  األوســط 
الشــمالية وأميــركا الجنوبيــة. وتهــدف “تكتايــل” إلــى تقديم 

حلول تسقيف عالمية المستوى لجميع عمالئها”.

“صــادرات  مــن  رائــع  دعــم  علــى  الحصــول  صديقــي  وأكــد 
البحرين”، خصوًصا في خصومات تسعيرة النقل إلى البلدان 

القريبة التي يتم التصدير إليها.

وأوضــح “حصلنــا أيًضــا علــى دعــم عبــر خدمــة شــحن 
صــادرات  مــن  اللوجســتية  والخدمــات  الصــادرات 
البحريــن؛ لكــي نتمكــن مــن الذهاب إلى أســواق جديدة 
والتصديــر والقيــام بأعمال تجارية في هذه األســواق”، 
مؤكًدا أن برنامج ضمان الصادرات وفر ضماًنا بســريان 

المدفوعات.

وأشــار إلــى أن: “صــادرات البحريــن” ضمــن الدعم الذي 
خدمــة  تقــدم  فإنهــا  والمؤسســات،  للشــركات  تقدمــه 
توفيــر المعلومــات فــي األســواق األخــرى التــي تنــوي 
الشــركات التصديــر إليهــا، مثل معلومات عــن الموردين 
الذيــن يمكننــا التعامــل معهــم عبــر خدمة أبحاث ســوق 
الصــادرات”، معرًبــا عــن أملــه في اســتمرار نفــس الدعم 
فقــط  ليــس  البحريــن”  “صــادرات  مــن  يتلقونــه  الــذي 
لشــركتهم وإنمــا لجميع شــركات التصنيع فــي البحرين، 

مؤكًدا أن الدعم شيء مذهل.

وذكــر صديقــي “لقــد بدأنــا العمــل مــع صــادرات البحرين منذ 
بدايــة التأســيس، إذ حضرنــا نــدوات ونقاشــات ثنائيــة، كمــا 
أننا نرســل لهم دائًما ما نحتاج إليه ويرشــدوننا إلى ما يجب 

القيام به وكيفية الحصول على عمالء جدد.

ولفــت إلــى أن جميــع عمــالء “تكتايل” خصوًصا فــي المملكة 
العربيــة الســعودية والواليــات المتحدة األميركيــة ونيجيريا 
استفادوا من برنامج ضمان الصادرات المعتمد من “صادرات 
البحريــن”، الــذي أثــر علــى أعمالنــا بطريقــة إيجابيــة خــالل 

.)Covid - 19( جائحة فيروس كورونا

وتابع صديقي “استطعنا الحفاظ على أعمالنا في هذا الوقت 
العصيــب إذ كانــت الســوق مغلقــة، ولكننــا تمكنا مــن الحفاظ 
علــى مســتويات أعمالنا قبل انتشــار جائحة كورونا”، مشــيرا 
إلــى زيــادة حجــم أعمــال “تكتايــل” مــع الدعــم المقــدم مــن 

“صادرات البحرين” بأكثر من 25 %”.

إعـداد: أمــل الحامــــــد 
إشراف: دليلة أرناؤوط 

تنفيــــذ: كوثــر جاســـم 

دانـة زبـــاري:  
“صادرات البحرين” تعزز التعامل مع تجار التجزئة والجملة

ُيعنى “ترو اكتيف” )Tru Active( بتصميم المابس الرياضية باستخدام الخطوط العربية، وتم تأسيس المشروع في العام 2016، ويعد األول من نوعه في استخدام الخط العربي البتكار قطع فريدة وجميلة من المابس الرياضية. وتقول الشريك في المشروع دانة 
زيباري خال لقاء مع “الباد” إنها بدأت الشــركة مع أختها هالة لتصميم المابس الرياضية التي تحتوي على خطوط عربية يخطها والدها، وذلك قبل 5 أعوام؛ نظًرا لرغبتهم في تصميم مابس رياضية تتماشــى مع المجتمع الرياضي، موضحة أنها تعتبر واحدة من 
أوائل السيدات البحرينيات الاتي تمكن من إنهاء سباق الترايثلون )الرجل الحديدي 70.3( في مايوركا اإلسبانية، حيث كانت مشاركتها آنذاك برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما كانت دانة عضوا في منظمتين غير ربحيتين لتشجيع النساء على ركوب 

الدراجات، وهذا ما جعلها وأختها هالة تفكران في العام 2016 في تأسيس مشروع لمابس رياضية بها طابع من ثقافتنا، لذا تم تصميم المابس الرياضية باستخدام الخط العربي.

خطط للتوسع
وعــن خطــط التوســع، أفــادت دانــة زباري بــأن رؤيتهن حالًيــا تتمثل في التوســع ولكن عبر 
فتح فروع، خصوًصا أن التســوق اإللكتروني أصبح الثقافة في جميع أنحاء العالم، لذلك 
تقــول “رؤيتنــا كانــت حديثــة جــًدا عنــد تأســيس الشــركة وتســويق منتجاتهــا عبــر الموقع 
اإللكتروني، إذ يتم شحن المنتجات إلى جميع دول العالم منذ أول يوم لتأسيس الشركة”.
وأشــارت إلــى وجود موقع إلكتروني لتســويق المنتجات عالمًيا وليــس فقط محلًيا، مبينة 
أنــه يتــم العمــل حالًيــا للتعريــف بالمنتجــات وعرضهــا وتســويقها خصوًصا لألشــخاص من 
خــارج الوســط الرياضــي الذين ليســوا على دراية بالعالمــة التجارية “تــرو اكتيف” وكذلك 

لمحبي التسوق التقليدي وليس اإللكتروني.

وأضافــت زبــاري أن رؤيتهــم تتمثــل فــي الحضــور بــدول الخليــج، عبــر وجــود العديــد من 

المتاجــر للتعريــف بالمنتجــات، وقــد تكون في المملكــة العربية الســعودية ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة والكويت.

دعم “صادرات البحرين”
وفيمــا يتعلــق بالبرامــج المســتفادة مــن “صــادرات البحريــن” لدعــم المشــروع خصوًصا أن 

مملكــة البحريــن تتبنــى وتحتضــن المشــروعات، أكــدت زيبــاري أنــه بمســاعدة “صــادرات 

البحريــن” تمكنــت مــن التواصل مــع تجار الجملــة والتجزئة حول العالــم للترويج لعالمتها 

التجاريــة )تــرو اكتيــف( والتعريــف بهــا لألشــخاص مــن خــارج الوســط الرياضــي، وكذلــك 

لمحبــي التســوق التقليــدي عبر عــرض المالبس الرياضية في متاجــر وبوتيكات. وأضافت 

أنها اســتفادت من التعاون مع “صادرات البحرين” عبر خدمة شــحن الصادرات والخدمات 

اللوجستية في تسهيل عملية تصدير شحنة إلى رام هللا.

وأشــادت بالجهــود المبذولــة مــن “صــادرات البحريــن” عبــر مســاندة الشــركات وإيصالهــم 

للعالميــة عبــر الخدمــات والحلول المتنوعة التي تخدم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 

وختمــت حديثهــا  بالقــول إنهــا اســتفادت مــن البرامــج المقدمــة فــي الترويــج والتســويق 

لمنتجاتهــا عبــر خدمــة تيســير عمليات التصدير الذي وفرت لنــا الفرصة في الحصول على 

روابط دولية والتي ساهمت من توسيع فرص التصدير لدينا معربة عن أملها مستقباًل في 

الحصول على مزيد من الدعم والروابط للتوسع عالمًيا.
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يوم العشاق “الفالنتاين” وحيرة قصصه الكثيرة
أو  الحب  بعيد  االحتفال  أســاس  تــروي  التي  القصص  كثرة 
أو  الــرأس،  مقطوع  كاهن  قصة  بين  ما  العالمي  الفالنتاين 

أسقف مسجون أو حفالت زفاف غير قانونية.
موثوقية  األكثر  الــروايــة  األسترالي  “نــيــوز”  موقع  وعــرض 
حول أسباب االحتفال بعيد الحب أو الفالنتاين، والذي يعود 

تسميته للقديس الروماني فالنتين.
الزفاف  حفالت  يقيم  رومانيا  قسا  فالنتين  القديس  كــان 
سرا، معارضا بذلك أوامر السلطات، بعد أن أعلن اإلمبراطور 
كفاءة،  أكثر  جنودا  يكونون  العزاب  الرجال  أن  كلوديوس 
ومن ثم قرر حظر زواج الشبان، لكن القديس فالنتين تحدى 

كلوديوس  اكتشف  وعــنــدمــا  األوامــــر، 
فالنتين  على  حكم  أوامــره  انتهاك 

بالموت.
ــا  ــ ــه ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن
أنها  إال  شهرة،  األكثر  الحكاية 
ــوحــيــدة  ــورة ال ــطــ لــيــســت األســ
ــاب  ــ ــب ــول األســ ــ الــــمــــوجــــودة حــ

ــالحــتــفــال، ويــرجــح  الــحــقــيــقــيــة ل
رأس  قطع  تم  أنــه  المؤرخين  بعض 

المسيحيين  لمساعدة  فالنتين  القديس 

على الهروب من السجون الرومانية، في هذه النسخة. أما 
الرواية األكثر رومانسية، فتفيد بأن فالنتين وقع في حب 
ابنة السجان، وقبل وفاته، بعث فالنتين برسالة لمعشوقته 
القديس  عــن  وفضال  فالنتين”.  “المخلص  بـــ  عليها  موقعا 
كتب  بعض  في  ذكر  والــذي  تيرني،  األسقف  هناك  فالنتين، 
التاريخ على أنه شهيد يعود الفضل إليه في إقامة حفالت 
فبراير/  14 فــي  رأســـه  قطع  يتم  أن  قبل  السرية  الــزفــاف 
شباط، هكذا ظهرت اختالفات بين الروايات التاريخية التي 
تعتبر فالنتين وتيرني بطال القصة. يذكر أن تاريخ كتابات 
القديس فالنتين تعود إلى العام 500 بعد الميالد، لكن العلماء 
الــذيــن يــدرســون أصـــول عيد الــحــب ال 
يستطيعون التحقق من صحة هذه 
فوربس،  بــروس  يقول  الــروايــة. 
أســتــاذ الـــدراســـات الــديــنــيــة، إن 
األساطير المتباينة التي ترويها 
تحمل  فالنتين  القديس  عائلة 
بعضها  مــع  الــتــشــابــه  مــن  الكثير 
بعض  أن  تخيل  ويمكن  الــبــعــض، 
إلى  تحورت  الحكايات  جوانب هذه 

أساطيره على مر القرون.

التي  الــفــاكــهــة  تــعــد الــفــراولــة مــن 
اإلنسان  لصحة  لها فوائد مذهلة 
بالفيتامين  غني  عنصر  هي  كما 
“ســــي” الــــذي يــحــمــي مــن نــزالت 

البرد في فصل الشتاء.
ــار”  ــثـــي كــ ــالـ ــع “هـ ــوقـ وأوضـــــــح مـ
الــمــتــخــصــص فـــي عــالــم الــصــحــة 
خصائص  للفراولة  أن  والــجــمــال 
مذهلة تساعد في تبيض األسنان 
تستخدم  أن  الممكن  مــن  لــذلــك 
مع  الــفــراولــة  خلط  يتم  كماسك 
لــتــكــون خليطا  ــودا  ــصـ الـ بـــــودرة 
ويتم  األسنان  لتبييض  نموذجيا 
استخدامه مثل معجون األسنان.

للفراولة  أن  إلــى  الــمــوقــع  وأشـــار 
فــوائــد فــي نــضــارة الــبــشــرة وشد 
تـــجـــاعـــيـــد الـــجـــلـــد؛ ألنـــهـــا غــنــيــة 
عن  المسؤولة  المادة  بالكوالجين 
الجلد،  في  التجاعيد  ظهور  منع 
الـــوزن؛  لــفــقــدان  مفيدة  أنــهــا  كما 

ألنها مليئة باأللياف المشبعة.

الفراولة.. فوائد مذهلة 
لتبييض األسنان

دوريس  بيل  األعمال  رجل  أوصــى 
الذي  األمريكية  تينيسي  من والية 
توفي عن 84 عاما، بمبلغ 5 ماليين 
“لــولــو”  لــكــلــبــتــه  ثـــروتـــه  مـــن  دوالر 

البالغة 8 سنوات.
كان  فقد   ،WTVF مــوقــع  وبحسب 
يعتني  أن  وأراد  كثيرا،  يسافر  بيل 
غيابه  أثناء  شخصيا  “لولو”  بـ  أحد 
تدعى  مراقبة  لها  لذا وضع  الدائم؛ 

قــالــت بعد معرفة  بــيــرتــون، والــتــي 
ــة بــيــل “ال أعــــرف حــقــا مـــاذا  وصــي
أقــول، لكن كل الذي أستطيع قوله 
صديقته  وكــانــت  كثيرا  أحبها  إنــه 
الــوفــيــة“. وســيــتــم صـــرف مــبــلــغ الـــ 
رعــايــة  لــصــنــدوق  مــاليــيــن دوالر   5
”لولو”. وحديثا قام كثير من الناس 
ــزاء كــبــيــرة مــن ثــرواتــهــم  بــتــرك أجــ

لحيواناتهم األليفة.

من  الرحم  بطانة  سرطان  رصــد  في  نجحوا  أنهم  بريطانيون  باحثون  أعلن 
المعتمدة حاليا  الفحوص  إيالما من  أقل  بول بسيط، في خيار  خالل فحص 
لهذه الغاية. وبّينت الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر كومونيكيشنز” أن هذا 
النظام الجديد سمح بتشخيص صحيح 91,7 % لدى نساء كّن يعانين فعال من 
سرطان بطانة الرحم، وهو مرض مختلف عن سرطان عنق الرحم الذي ُيرصد 
لم  اللواتي  النساء  ولدى  الرحم.  باب  بلطاخة  ُيعرف  من خالل فحص بسيط 
يكّن يعانين سرطان بطانة الرحم، بّين الفحص فعالية في التشخيص السلبي 
88,9 %. وُيعتبر سرطان بطانة الرحم سادس السرطانات األكثر شيوعا لدى 

النساء مع حالة 382 ألف إصابة مشخصة جديدة في العالم.

كلبة ترث 5 ماليين دوالر

فحص البول يتيح كشف سرطان بطانة الرحم

فاجأت النجمة سيلينا غوميز، البالغة 28 عاما، عشاقها ومحبيها بنشر إعالن 
ألبومها اإلسباني األول بعنوان “Revelacion”، والذي تم تسجيله عن بعد 
باستخدام تطبيق “ZOOM”؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

محمد  الفلسطيني  الــنــجــم  ــرح  طـ
بعنوان  الــجــديــدة  أغنيته  عــســاف 
الموسيقية  المتاجر  عبر  “مرايتك” 
ــكــبــرى وقـــنـــاة شــركــة “بــالتــيــنــوم  ال

ريكوردز” في موقع “يوتيوب”.
العراقية  باللهجة  وأغنية “مرايتك” 
وألحان  العبودي،  رامي  كلمات  من 
الــراوي،  وتوزيع محب  علي صابر، 
وقد صدر الفيديو المصّور لها قبل 
ســاعــات، وبــدأ يحقق رواجــا ملفتا 

منذ اللحظات األولى لصدوره.
مــحــمــد عــســاف  أن  بـــالـــذكـــر  نــفــيــد 
الخاص  سيحيي حفال عبر حسابه 
على تطبيق )تيكتوك( بمناسبة عيد 
ــيــوم األحـــد ١٤  الــحــب الــمــوافــق ال
فبراير المقبل، عند الساعة التاسعة 
محبوه  وبــدأ  دبــي،  بتوقيت  مساًء 
يــتــشــاركــون وســم )عــيــد الــحــب مع 
عـــســـاف(؛ تــعــبــيــرا عـــن انــتــظــارهــم 
له عبر  األول  الــذي سيكون  للحفل 

هذا التطبيق.

نـــشـــر بـــطـــل مـــســـلـــســـل “الـــمـــؤســـس 
عثمان” الممثل التركي الشهير بوراك 
على  حسابه  في  أوزجيفيت فيديو 
“إنستغرام” يظهر زيارته األخيرة مع 
عثمان”  “الــمــؤســس  مسلسل  طــاقــم 
ــقــاء  ــى جــمــهــوريــة الــشــيــشــان، ول ــ إل

الرئيس رمضان قديروف.
لبوراك  باإلضافة  الزيارة  في  وشــارك 
المسلسل  أوزجيفيت وكاتب ومنتج 
ــمـــوعـــة مــن  مـــحـــمـــد بــــــــــــوزداغ، مـــجـ
الذي  سافاش  راغب  منهم  الممثلين، 
وبـــوراك  دونــــدار،  السيد  دور  يـــؤدي 
رئــيــس  يــــؤدي دور  الــــذي  تــشــيــلــيــك 
المحاربين في قبيلة الكاي كوجتوغ، 
ــان الــــذي  ــ ــشـ ــ ــثـــل يـــغـــيـــت أوتـ ــمـ ــمـ والـ
رفيق  ــوران  ــ ب الــمــحــارب  دور  يـــؤدي 
للمالكم  بــاإلضــافــة  الــمــقــرب،  عــثــمــان 
ــذي  ــدوف الـ ــيـ ــامـ األذري زابــــــيــــــت سـ
يشارك في المسلسل. وأقيمت مأدبة 
أعقبها  الضيوف،  شــرف  على  عشاء 

عرض راقص ترحيبا بالطاقم. 

هديـــة عســاف 
في عيد الحب

“المؤسس عثمان” في 
ضيافة رئيس الشيشان

الذهبي”  “الــدب  جائزة  على  المنافسة  عاما   39 منذ  األولــى  للمرة  لبناني  فيلم  يخوض 
بوكس(  ميموري  )باإلنجليزية:  مايا”  “دفاتر  اختير  إذ  السينمائي،  برلين  مهرجان  في 
للمخرجين الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج ضمن الالئحة الرسمية للمسابقة. 
وبحسب بيان أصدره الفريق اإلنتاجي لهذا الفيلم الروائي الطويل، يتناول “دفاتر مايا” 
قصة “امرأة لبنانية انتقلت قبل نحو 30 عاما مع والدتها إلى كندا تتلقى طردا من صديقة 
قديمة لها يحوي دفاتر وأشرطة كاسيت وصورا تتضمن ذكرياتها خالل ثمانينات القرن 
العشرين وتسعيناته، عندما كان لبنان ال يزال في خضّم الحرب”. وقالت حاجي توما 
الفيلم ذكرياتنا عن رسائل كتبتها واشرطة كاسيت  “يتضمن هذا  لوكالة فرانس برس 
نراسل بعضنا يوميا تقريبا في  باريس، وكنا  العيش في  إلى  انتقلت  سجلتها لصديقة 
ثمانينات القرن الفائت ووجدت أن هذه المراسالت قد تشكل بعد 30 عاما مادة جميلة 
لنروي هذه المرحلة لجيل أوالدنا”. وأضافت “استرجعت من صديقتي هذه المراسالت 
التقطها زوجي خليل في  المكتوبة والصوتية، واستندنا في فيلمنا عليها وعلى صور 
القصة عن  نروي ألوالدنا هذه  أن  “أردنا  قائلة  التسعينات”. وتابعت  الثمانينات ومطلع 

ماضينا والتجارب التي مررنا بها، عن الذاكرة والتاريخ”.

“دفتر مايا” أول فيلم لبناني في مهرجان برلين

صورة لشاب أنيق المظهر للمصور البريطاني ويلفريد ثيسيجر سنة 1946 
في المنطقة الواقعة بين جبل بيضان ومدينة الطائف خالل رحلته عبر 
الجزيرة )المصدر: متحف بيت ريفرز، جامعة أكسفورد(.

جوائز  إدارة  تخطط  العالم،  في  كــورونــا  فيروس  تفشي  استمرار  بسبب 
األوسكار لسيناريوهات متعددة للبث التلفزيوني السنوي، والذي تم تأجيله 

لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا والمقرر أن يقام في 25 أبريل المقبل.
وأظهرت التفاصيل األولى المتعلقة بحفل توزيع جوائز األوسكار أن الحفل 
سيكون عرضا افتراضيا، وليس من مسرح دولبي في لوس أنجلوس المعتاد 
va� ذكر موقع متعددة، حسبما  مواقع  ولكن من  به،  األوسكار   إقامة حفل 
أي  مثل  األوسكار  توزيع جوائز  وتنظم حفل  تقيم  التي  riety.واألكاديمية 
مجموعة صناعية أخرى في هوليوود، كانت تتكيف وتعيد تعديل وضعها 
بسبب  حدثت  التي  اإلغــالق  عمليات  من  عــام  من  يقرب  ما  بعد  الطبيعي 
الوباء، واستجابًة إلغالق دور العرض، قاموا بتغيير قواعدهم مؤقًتا للسماح 
لألفالم بالتأهل عبر غرفة العرض باألكاديمية في غضون 60 يوًما من إصدار 
الفيلم السينمائي.وفي هذا السياق تخطط األكاديمية تقديم جوائز أوسكار 
ال مثيل لها مع إعطاء األولوية للصحة العامة والسالمة لجميع المشاركين، 
وقال متحدث باسم األكاديمية في بشأن ذلك “نتطلع إلى مشاركة المزيد 

من التفاصيل قريًبا”.

تغييرات في بث حفل األوسكار بسبب كورونا

في 2020 أو عام الجائحة، قفزت عمليات توصيل الطعام 
يواجه  كثيرة  بلدان  كبير في  اليومية بشكل  والمشتريات 
سكانها قيودا على التنقالت. وقالت الخبيرة في القطاع في 
مجموعة “إن بي دي غروب” ماريا برتوش لوكالة فرانس 
برس إن “هذا النمو في خدمات توصيل الطعام سيتواصل 
في 2021 وأيضا في 2022، لكن يجب أال ننسى أننا انطلقنا 
المرتفعة  النمو  نسب  نشهد  لــذا  جــدا؛  متدن  مستوى  مــن 
لم  الخدمات  المستخدمين على هذه  أن شهية  هذه“، غير 
تكن بالمستوى عينه في كل البلدان. كانت البلدان الناطقة 
باإلنجليزية في الصدارة، إذ استحوذت خدمات التوصيل 

على 17 % من إجمالي الطلبيات في بريطانيا العام الماضي مقابل 9 % في 2019.
الفرنسيين  إن  إذ  المحلية،  بالثقافة  “مرتبط  األمــر  هــذا  أن  إلــى  برتوش  وأشــارت 
يفضلون التنقل لشراء حاجياتهم خالفا للبريطانيين أو الكنديين الذين يتعاملون 

مع خدمات التوصيل كأمر بديهي”.

توصيل الطعام.. الرهان الناجح في الجائحة الفجر:  
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