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“اإليميدو” ناقش 80 ورقة 
علمية نصفها بحرينية

)10(

توالـــت، أمس، ردود الفعل المؤيدة لبيان 
وزارة الخارجية الســـعودية عقب صدور 
تقريـــر الكونغـــرس األميركـــي بخصوص 
جمـــال  الســـعودي  المواطـــن  مقتـــل 

خاشقجي.
تأييـــد  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 
مملكـــة البحرين لما ورد فـــي بيان وزارة 
الخارجيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة بشـــأن التقرير الذي تـــم تزويد 
الكونجـــرس األمريكـــي به حـــول جريمة 
جمـــال  الســـعودي،  المواطـــن  مقتـــل 
خاشـــقجي، )رحمـــه هللا(.  وتؤكـــد مملكة 

البحريـــن علـــى أهميـــة الـــدور األساســـي 
للمملكـــة العربية الســـعودية بقيادة خادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده االمين 

، ومـــا تضطلـــع به مـــن سياســـة االعتدال 
اقليميـــا وعربيـــا ودوليـــا، ومـــا تبذله من 
واالســـتقرار  االمـــن  تعزيـــر  فـــي  جهـــود 
االقليمـــي ، وتعزيـــز النمـــاء االقتصـــادي 

العالمـــي، وتعـــرب مملكـــة البحريـــن عـــن 
رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
مـــن جهته، أعـــرب األمين العـــام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية،عن تأييده 
الخارجيـــة  وزارة  مـــن  الصـــادر  للبيـــان 
الســـعودية عما ورد في تقرير الكونغرس 
األميركـــي بشـــأن خاشـــقجي.من جهتـــه، 
أعـــرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع 
مـــا  الســـعودية، وكل  بســـيادة  المســـاس 
من شـــأنه المســـاس بقيادتها واســـتقالل 

قضائها.

تأييد عربي واسع للسعودية بشأن تقرير خاشقجي
للرياض دعمها  عن  تعرب  ــارات  واإلمـ والكويت  البحرين 

دبي، الرياض - العربية.نت، واس
رصدت عدســـة “البالد” العديد 
من المحالت المغلقة والمعلقة 
بســـوق مدينة عيسى الشعبي 
بمـــدد تتخطـــى 3 ســـنين، من 
تســـلم  قـــرارات  إنفـــاذ  دون 
المحـــال مـــن أصحابهـــا حتـــى 

اللحظة.
مـــا  المخالفـــات  وتفاوتـــت 
بيـــن تراكـــم المديونيـــة وعدم 
لكـــن  المحـــل،  تركيـــب لوحـــة 
الحـــال يظـــل واحـــًدا، مغلقـــة 
ومعلقة، في الوقت الذي طال 

اإلغـــالق محـــال أخرى كثيرة؛ بســـبب الوضع االقتصـــادي الراهن والذي 
تضرر كثيًرا بسبب الجائحة. 

وأفادت بلدية الجنوبية لـ “البالد”: يوجد حاليا 515 محال تجاريا مؤجرة 
بنســـبة إشـــغال 89 % مـــن المحـــالت، ومنهـــا 25 محال تجاريـــا مغلقة ال 
تقوم بممارســـة النشاط التجاري، وجار اتخاذ اإلجراءات الالزمة معهم 
بهـــذا الشـــأن. وأوضحت أن مســـاحة المحـــالت المغلقة صغيـــرة جدا )9 

أمتار مربعة(.

محالت معلقة بالسوق 
الشعبي منذ 3 سنوات

)09(

)14(

الــعــام بــدايــة  مــنــذ  ــج  ــام ــرن ــب ال ــى  إلـ ــوا  ــم ــض ان ــان”: 490  ــ ــك ــ “اإلس

600 و700 دينار متوسط رواتب 40 % من مستفيدي “مزايا”

المنامة - وزارة اإلسكان

الحمـــر  باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  صـــرح 
بـــأن عـــدد المســـتفيدين مـــن برنامـــج 
الجـــاري  العـــام  مطلـــع  منـــذ  “مزايـــا” 
إجمالـــي  ليصـــل  مســـتفيًدا،   490 بلـــغ 
 7001 المســـتفيدين حتـــى اآلن  عـــدد 
عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرة  مســـتفيد، 
المســـتفيدين من البرنامج خالل العام 
2021 وفًقـــا إلحصـــاءات الـــوزارة بلـــغ 

1691 مستفيًدا.
قيمـــة  متوســـط  إن  الوزيـــر  وقـــال 
الوحدات السكنية التي تم شراؤها من 
قبل المستفيدين قد بلغ نحو 109 آالف 
دينار، وإن النســـبة األكبر من الوحدات 
التي قام المســـتفيدين بشرائها تركزت 
في المحافظة الشـــمالية بنسبة 45 %، 
تليها محافظة المحرق بنســـبة 43 %، 
ثـــم محافظتـــي العاصمـــة والجنوبيـــة 

بنسبة 6 % لكل منهما.
مـــن  األكبـــر  الشـــريحة  أن  وأوضـــح 

شـــملت  البرنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
نســـبة  تتـــراوح  الذيـــن  المواطنيـــن 

دخولهم الشهرية بين 600 و700 دينار 
)٠٢(بنسبة 40 %.
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3 ماليين دينار أرباح “سيكو” 2020خفض “داللة” من 56 ألفا إلى 800 دينار احتفاء برموز الشعر البحريني الحديث“الحوثي” تعتقل مقاتليها الهاربين “األحمر” يختتم تجمع فبراير المحلي
قضت محكمة االستئناف  «

بخفض المبلغ المحكوم به في 
دعوى امتناع من دفع حصة 

من مستحقات الداللة لصالح 
المدعي، من 56 ألف و659 دينار 

إلى 867 دينارا.

سجلت سيكو  «
صافي أرباح موحدة 

بقيمة 3.0 مليون 
دينار للسنة المالية 

2020، بانخفاض 
بنسبة 51 % مقارنة 

بـ 6.0 مليون دينار في نهاية العام 2019.

اختطفت ميليشيا الحوثي  «
العشرات من عناصرها 

بمحافظة إب، بعد فرارهم من 
جبهات القتال بمحافظة مأرب. 
وتمكن الفارون من الوصول إلى 

أسرهم، غير أن الميليشيات 
تتبعتهم واعتقلتهم.

أصدرت إحدى كبريات دور النشر  «
في الجزائر كتابا جديدا بعنوان 

“الُبنى والرؤى: دراسات في شعر 
علي عبدالله خليفة”، وضعها 

11 باحثا أكاديميا؛ احتفاء بتجربة 
ممتدة استمر عطاؤها المتجدد 

ألكثر من 50 عاما.

اختتم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة القدم، تجمع فبراير المحلي، 

بخوضه مراًنا أخيًرا مساء 
الجمعة على استاد مدينة خليفة 

الرياضية.

1126 متابعا بندوة “^” عن قانون العدالة اإلصالحية لألطفال

مركز توفيق أسري جديد.. والشرطة تصوغ تدابير

)07 - 04(  آمر األكاديمية الملكية للشرطة أثناء مداخلته بندوة “البالد”

مؤتمر “االيميدو” اختتم أعماله بنسخته الرابعة أمس

إبراهيم النهام

تصدر هاش تاق #كلنا_محمد_بن_سلمان  «
ترند المملكة العربية السعودية ودول 

خليجية أخرى، تضامنًا مع سموه الكريم، ومع 
القيادة السعودية قبالة التصريحات التي 

أدلى بها مسؤولون في الكونغرس األميركي 
بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال 
خاشقجي. وظهر تقرير وكالة االستخبارات 
األميركية الذي ارتكز عليه الكونغرس ركيكًا 

ومطعمًا بالكثير من المفردات المشككة في 
متن المعلومات نفسها، مثل )نعتقد، نظن، 

ربما، يمكن(، والتي نسفت مصداقيته برمتها، 
من قبل أن تتم قراءته .

“#كلنا_محمد_بن_سلمان” يتصدر ترند السعودية ودول أخرى

)08(



النائب العام: “السجون المفتوحة”... نقلة متقدمة
أشـــاد النائب العام علـــي البوعينين بما 
جاء بحديث ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في لقاء ســـموه 
برؤســـاء تحرير الصحف المحلية، من 
مضاميـــن أكـــد فيهـــا ســـموه مواصلـــة 
تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة 
والحريـــات الفرديـــة ومنظومة حقوق 
اإلنســـان، وأهمية التوســـع في برنامج 

العقوبات البديلة.
ونـــوه النائـــب العـــام فـــي هـــذا الصـــدد 
بأهميـــة مـــا وجـــه بـــه صاحـــب الســـمو 
العهـــد رئيـــس مجلـــس  الملكـــي ولـــي 
الوزراء في اللقاء الصحافي إلى تعزيز 
االعتمـــاد على األدلة الماديـــة القاطعة 
للحقـــوق  وضماًنـــا  للعدالـــة  ترســـيًخا 
والحريات، والذي يجسد نهج المملكة 

الثابت في تكريـــس الضمانات الكافلة 
للمحاكمة العادلة والشرعية اإلجرائية 
فـــي تحصيـــل الدليـــل، واالرتـــكان في 
الدعـــوى إلـــى األدلة المســـتخلصة من 
بالقانـــون،  المقـــررة  اإلجـــراءات  تلـــك 
وااللتزام بمبدأ مشروعية الدليل الذي 
يقوم على أساس اتفاق كل األدلة في 
الدعوى مع أحكام الدســـتور والقانون 
وعلى هدي من مبادئ حقوق اإلنســـان 

الراسخة.
وقـــال النائب العـــام إن إصـــدار قانون 
العقوبـــات والتدابير البديلة والتوســـع 
فـــي إعماله تلبية للتوجيهـــات الملكية 
الســـامية جـــاء بمثابة تطـــور مهم في 
التشـــريع الجنائـــي بمملكـــة البحريـــن، 
وقد أحدث نقلة متقدمة في منظومة 
علـــى  تقـــوم  التـــي  الجنائيـــة  العدالـــة 

مالءمة العقوبة وتناسبها في الحدود 
الكافيـــة لتأهيـــل المحكوميـــن وردهم 
بدورهـــم  ليســـهموا  مجتمعهـــم  إلـــى 
الطبيعـــي والمعتـــاد فـــي تنميتـــه، مـــا 
األســـرة  علـــى  النافـــع  أثـــره  ينعكـــس 

والمجتمع.
جـــاءت  أيًضـــا  ذاتـــه  النحـــو  وعلـــى   
التعديـــالت علـــى قانـــون اإلجـــراءات 
الجنائيـــة والتـــي وّســـعت مـــن نطـــاق 
الدعـــوى  فـــي  والتصالـــح  الصلـــح 
العدالـــة  قانـــون  وكذلـــك  الجنائيـــة، 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهـــم من 

ســـوء المعاملـــة الـــذي وضـــع لمصالـــح 
الطفـــل الفضلـــى األولويـــة فـــي جميع 
واإلجـــراءات  والقـــرارات  األحـــكام 

المتعلقة به. 
وفـــي هـــذا نوه النائـــب العـــام بالتوجه 
نحو العمل بنظام الســـجون المفتوحة 
لما من شأنه المساهمة إلى جانب تلك 
التشريعات في تبني مفاهيم ومعايير 

حديثة لوسائل تنفيذ العقوبة.
كما أشـــاد بجهـــود وزارة الداخلية في 
مجال جمع المعلومات والتحري، الفًتا 
إلـــى أن التطوير الذي تقوم به الوزارة 
وإجـــراءات  التحـــري  أســـاليب  فـــي 
االســـتدالل ســـيعزز من االعتمـــاد على 
األدلـــة الماديـــة التي تعد من الوســـائل 

األساسية في اإلثبات الجنائي.
فيما أشـــار إلى أن النيابة العامة تعمل 
دائًمـــا علـــى االرتقـــاء بـــاألداء قضائًيـــا 
وإدارًيـــا، ولتعزيـــز البحـــث فـــي األدلة 
المادية تم إنشـــاء إدارة األدلة المادية 
بالنيابـــة العامـــة، واالهتمـــام بالقدرات 
الوطنيـــة في هذا المجال، وقد شـــملها 
التطوير على مدار السنوات الماضية، 
حيث تـــم دعمها بأحـــدث األجهزة في 
مجاالت دقيقة كالبصمة الوراثية. كما 

تضـــم كـــوادر متميزة فـــي تخصصات 
الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، 
مواكبـــة  علـــى  مـــواالة  فـــي  وتعمـــل 
المستحدثات العلمية في فحص األدلة 
الماديـــة ومردودهـــا علـــى التحقيقات 
في كشف مالبسات الجريمة والجناة، 
وســـتواصل النيابة العامـــة العمل بكل 
جدية على تطوير هذه اإلدارة استناًدا 
ألفضـــل الممارســـات الدوليـــة في هذا 

الشأن.
ومـــن ناحيـــة أخرى أكـــد النائـــب العام 
مواصلـــة النيابـــة العامـــة رســـالتها في 
الحقـــوق والحريـــات وحفـــظ  حمايـــة 
مقومـــات البـــالد والتـــي تعتبـــر ُدعامة 
أساسية في مســـيرة التنمية وتحقيق 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 

.2030

المنامة - بنا

علي البوعينين
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جاللة الملك 
يهنئ رئيس 
الدومينيكان 

بذكرى االستقالل
الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
الدومينيكان لويس ابي نادر، وذلك 
ــــالده،  ــرى اســتــقــالل ب ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
ــن أطــيــب  ــهــا عــ اعــــــرب جـــاللـــتـــه فــي
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

40 % من المســتفيدين متوســط رواتبهم 600 و700 دينار

“اإلسكان”: 490 مستفيًدا من “مزايا” منذ بداية العام

صـــرح وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر 
بـــأن عـــدد المســـتفيدين مـــن برنامـــج 
“مزايـــا” منـــذ مطلـــع العام الجـــاري قد 
بلـــغ 490 مســـتفيًدا، ليصـــل إجمالـــي 
عـــدد المســـتفيدين حتـــى اآلن 7001 
عـــدد  أن  إلـــى  مشـــيرة  مســـتفيد، 
المستفيدين من البرنامج خالل العام 
2021 وفًقا إلحصاءات الوزارة قد بلغ 

1691 مستفيًدا.
قيمـــة  متوســـط  إن  الوزيـــر  وقـــال 
الوحـــدات الســـكنية التي تم شـــراؤها 
من قبل المســـتفيدين قـــد بلغ حوالي 
109 آالف دينـــار، وإن النســـبة األكبـــر 
مـــن الوحدات التي قام المســـتفيدين 
المحافظـــة  فـــي  تركـــزت  بشـــرائها 
الشمالية بنسبة 45 %، تليها محافظة 
المحرق بنســـبة 43 %، ثم محافظتي 
العاصمة والجنوبية بنســـبة 6 % لكل 

منهما.
وأضـــاف أن نســـبة شـــراء الوحـــدات 
السكنية في محافظة المحرق شكلت 
87 % مقابـــل 13 % لشـــقق التمليك، 
وفـــي الشـــمالية بلغـــت نســـبة شـــراء 
 ،%  21 والشـــقق   %  79 الوحـــدات 
فيما كانت نســـبة شراء الوحدات في 
المحافظـــة الجنوبيـــة 92 % مقابل 8 
% لشقق التمليك، والعاصمة 100 % 

وحدات سكنية.
مـــن  األكبـــر  الشـــريحة  أن  وأوضـــح 
شـــملت  البرنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
نســـبة  تتـــراوح  الذيـــن  المواطنيـــن 
دخولهم الشـــهرية ما بيـــن 600 و700 
دينـــار بنســـبة 40 %، تليهـــا شـــريحة 
دينـــار   800 إلـــى   701 مـــن  الرواتـــب 

بنســـبة 26 %، ثم الشـــريحة 801 إلى 
901 بنسبة 13 %.

مـــن جهة أخـــرى أشـــار الوزيـــر الحمر 
التقديـــم  خدمـــة  تحويـــل  أن  إلـــى 
إلـــى  برنامـــج مزايـــا  مـــن  لالســـتفادة 
خدمـــة إلكترونيـــة من خـــالل المنصة 
االلكترونية الجديدة لوزارة اإلســـكان 
وتســـريع  تســـهيل  فـــي  ســـاهم  قـــد 
بـــات  حيـــث  المواطنيـــن،  إجـــراءات 
يتعيـــن علـــى المواطـــن فقـــط تقديـــم 
الطلب إلكترونًيا وإرفاق المســـتندات 
المطلوبـــة، لتبدأ دورة طلبه اإلجرائية 
االلكترونيـــة  المنظومـــة  خـــالل  مـــن 
الداخليـــة مـــع البنـــوك الممولـــة، األمر 

الوقـــت  المواطـــن  الـــذي يوفـــر علـــى 
والجهد.

وأشـــاد وزير اإلســـكان بجهـــود البنوك 
الحلـــول  لتقديـــم  وتعاونهـــا  الممولـــة 
التمويلية للمواطنين، سواء من خالل 
التـــي  اإلجـــراءات  وتســـريع  تســـهيل 
تكفـــل فورية الحصول علـــى الخدمة 
العـــروض  مـــن خـــالل  أو  اإلســـكانية، 
للمواطـــن  تتيـــح  التـــي  الترويجيـــة 
مرونـــة تمويلية كبيرة الختيار ســـكنه 
المالئـــم والـــذي يلبـــي احتياجاته من 
حيـــث الموقـــع الجغرافي والمســـاحة 
للوحـــدة  الداخليـــة  والمكونـــات 
الســـكنية، منوًهـــا بدور بنك اإلســـكان 

البارز في التواصل مع البنوك الممولة، 
ومساعيه لزيادة عدد البنوك المدرجة 

ضمن البرنامج.
واختتـــم الوزيـــر بـــأن وزارة اإلســـكان 
بإجـــراء  يقومـــان  اإلســـكان  وبنـــك 
رصـــد مســـتمر لجميع مراحـــل الدورة 
برنامـــج  مـــن  لالســـتفادة  اإلجرائيـــة 
مزايـــا، بهدف إيجاد فرص التحســـين 
والتطوير، بما يكفل سرعة اإلجراءات 
المســـكن  علـــى  الحصـــول  وفوريـــة 
المالئم، مشـــيرا إلـــى أن برنامج مزايا 
يؤكد نجاح رؤية الحكومة في توفير 
خدمات فوريـــة للمواطنين من خالل 

الشراكة مع القطاع الخاص.

المنامة - وزارة اإلسكان

قصة نجاح
كل شــيء تقريًبــا عــرج إليــه ولــي العهد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد حفظــه هللا ورعــاه فــي حديثــه إلــى رؤســاء التحريــر 
مؤخــًرا، لــم يتــرك شــاردة أو واردة إال وأصاب كبدهــا بحًثا وتمحيًصــا وتلميًحا 
وتصريًحــا، شــئون الوطــن وشــجونه، دور الصحافــة، ومجلــس الــوزراء، أيــام 
خليفة بن ســلمان، وكيف قاد طيب هللا ثراه منظومة العمل الحكومي تأسيًســا 

واسترشاًدا وبناًء للوطن.
رخاء ما بعده رخاء، استرداًدا ألنفاس طويلة على طريق رؤية البحرين 2030، 
وانســجاًما مــع ضــرورات اللحظة التي أفرزتها جائحة كورونا، كشــف الحســاب 
مــع الفــرص، ضــرورة التعاطــي مــع اآلمال واألحــالم التي جاء بهــا جاللة الملك 
حفظه هللا في مشــروعه اإلصالحي الكبير، األداء المؤسســي وكيفية االرتقاء 
بــه، المشــكالت وكيفيــة التعاطي معها، أحــداث 2011 والتبشــير بتجاوزها، كل 
ذلك وأكثر كان مثار الحديث إلى الوطن كل الوطن مع رؤساء تحرير الصحف 

اليومية قبل أيام.
ويبــدو أن اإلنجــازات التــي تحققــت وتلك التي يتم البنــاء عليها من ولي العهد 
الحكيم، هي التي ســتقود النماء المســتدام إلى منصاته المرجوة، إلى مطافاته 
الرائعــة، ودنيــاه الحيويــة، هــذا ما كنــا نصبو إليه بيــن الجموع، فعــاًل مؤثًرا في 
صيــرورة المجتمــع، وعندمــا يكــون المشــروع المتألق في ذهنيــة القائد، حقيقة 

فاعلة على األرض الصلبة، وفي العقول المتأنية.
الفخر والفخار كان من لدن ســمو ولي العهد رئيس الوزراء عندما يتحدث عن 
العمــل مــع عمالقة العمل الوطني من أصحــاب الخبرات، وتلك الفرصة المواتية 
لتنويــع أكثــر حضــوًرا داخل منظومة مجلــس الوزراء بضم دماء جديدة شــابة 
بيــن ثنايــاه، الوفــاء كل الوفــاء لألشــقاء واألصدقــاء في دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، هكــذا خرجــت كلمــات ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء نابضة بكل 
الصــدق والعرفــان والتقديــر للدعم الذي ال ُينســى من الشــقيقة الكبــرى المملكة 
العربيــة الســعودية والشــقيقة دولة اإلمــارات العربية المتحــدة، ودولة الكويت 
الشــقيقة وتلــك الروابط والوشــائج االجتماعية والمصيريــة واالقتصادية التي 

تربط مملكة البحرين بهم.
إلــى الدوحــة وبعــد أن كان مفروًشــا بالمنعرجــات، أصبــح فــي نظــر  الطريــق 
ســمو ولــي العهــد رئيــس الــوزراء مســموًحا بالحديث فيــه بقلب يملؤه الشــعور 
بالمســئولية، واإليمــان بوحــدة المصيــر، والقناعة بضرورة أن يكــون أي حل مع 

دولة قطر حافًظا لحقوق ومصالح الوطن والمواطنين.
ونزواًل إلى رغبة الشارع الذي قد يعاني من بطء اإلجراءات، وركاكة األداء في 
بعض المجاالت شــدد ســموه على ضرورة إزالة كافة العثرات، ومختلف معاول 

البيروقراطية الهدامة بشكل تام وحاسم.
ورًدا على العديد من الهواجس التي كانت تحرسها أروقة الهمس وتدور بخفة 
حركة متناهية في المجالس والمحافل والندوات أكد سلمان بن حمد أن الوقت 
قــد حــان لضــخ كفاءات جديدة في المناصب اإلداريــة وأن التعيينات يجب أن 

تكون قائمة على الكفاءة والوالء للوطن وتعكس طبيعة مجتمعنا المتنوع.
تصريحــات بطعــم قصــص النجــاح التــي تحققــت، وعمــق الــرؤى التــي تجلــت، 
وفخامة التعاطي عندما يلتقي مع تواضع حميم وطموح مع الشعب وهمومه، 
مــع األمــل وســجاالت يومياتــه المهيمنة، ومع الهــدف وطريق الوصول بأســرع 

وسيلة وأنجع آلية.
إنــه فكــر قائــد ملهــم تســلم زمــام الريــادة الحكوميــة بــكل كفــاءة واقتــدار، 
واحتــكام إلــى العمــل المؤسســي، واألداء الجماعــي المحفــوف بكثيــر مــن 
اإليمــان بــأن هــذا الوطن للجميع؛ ألنه ســيظل شــاء من شــاء وأبــى من أبى 

بالجميع ومن الجميع.

د. عبد اهلل الحواج

“التجارة” و “المناقصات” يدعمان “الصغيرة والمتوسطة”
دينار مليون   55 بقيمة  حكومية  ــدة  ــزاي وم مناقصة   146 ترسية 

أكـــد كل مـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
المناقصـــات  ومجلـــس  والســـياحة 
تعاونهمـــا  تعزيـــز  عزمهمـــا  والمزايـــدات 
المشـــترك بهدف دعم قطاع المؤسســـات 
تســـهيل  عبـــر  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
مشـــاركتها فـــي المناقصـــات والمزايدات 
الحكوميـــة، وذلك بما يســـهم فـــي تنمية 
تنافســـيتها  وزيـــادة  المؤسســـات  هـــذه 
وربحيتهـــا ورفـــع مســـاهمتها فـــي الناتج 
فـــي ظـــل  للبحريـــن  اإلجمالـــي  المحلـــي 
المبـــادرات الحكومية النوعية المســـاندة 

لها.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
زايـــد الزيانـــي بدعـــم الحكومـــة الموقرة 
فـــي  االقتصاديـــة  القطاعـــات  لجميـــع 
المملكة مـــع إيالء اهتمام خـــاص بقطاع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والمبـــادرات  التســـهيالت  خـــالل  مـــن 
التـــي تتبناهـــا الحكومـــة، مشـــيدًا بقـــرار 
مجلـــس الـــوزراء الموقر بمنـــح األفضلية 
للمؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي 
الحكوميـــة  والمزايـــدات  المناقصـــات 
يطلقهـــا  التـــي  والبرامـــج  وبالمبـــادرات 

مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات لدعـــم 
عـــن  أثمـــرت  والتـــي  المؤسســـات،  هـــذه 
ترســـية 146 مناقصة ومزايدة حكومية 
الـــذي  األمـــر  دينـــار،  مليـــون   55 بقيمـــة 
أداء  رفـــع  فـــي  األثـــر  بالـــغ  لـــه  ســـيكون 
وتنافســـية هذه المؤسســـات ونموها في 

االقتصاد المحلي.
وأوضـــح الوزيـــر أن الـــوزارة قـــد تلقـــت 
أكثـــر مـــن 1800 طلـــب للحصـــول علـــى 
شـــهادة تصنيـــف المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوســـطة تمـــت الموافقـــة علـــى أكثر 
مـــن 1140 طلبـــا منهـــا وإصـــدار شـــهادة 
تســـجيل  نظـــام  عبـــر  لهـــا  التصنيـــف 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

وذلـــك  للـــوزارة  اإللكترونـــي  بالموقـــع 
2019، الفتـــًا  أبريـــل  فـــي  منـــذ إطالقـــه 
إلـــى أن شـــهادات التصنيـــف تؤهـــل هذه 
األفضليـــة  علـــى  للحصـــول  المؤسســـات 
المقـــرة لها بنســـبة 10 % في المناقصات 
والمزايـــدات الحكوميـــة عند مشـــاركتها 
فيهـــا. كمـــا أفـــاد بـــأن الـــوزارة قـــد قامت 
بالترويـــج لشـــهادة التصنيـــف ومميزاتها 
من خـــالل 7 ورش عمـــل تعريفية قامت 
بتنظيمها والمشـــاركة فيها باإلضافة إلى 
توعويـــة  وتعاميـــم  اســـتبيانات  إرســـال 
ودعوات للتسجيل في النظام عبر البريد 
اإللكترونـــي إلـــى مـــا يزيـــد عـــن 30,000 

سجل تجاري. 

مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد  جانبـــه  مـــن 
المناقصـــات والمزايـــدات الشـــيخ نايـــف 
بـــن خالد آل خليفة، بالجهـــود التي يقوم 
بها مجلـــس تنمية المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة من خالل وضـــع المبادرات 
وتكاملها، مؤكدا حرص المجلســـين على 
تعزيـــز التعـــاون فيمـــا بينهمـــا مـــن أجـــل 

تحقيق األهداف المنشودة.
وأوضـــح أن المبادرة األولـــى التي نفذها 
مجلس المناقصـــات والمزايدات قبل 13 
شـــهرا شـــهدت تســـجيل نتائج مشـــجعة 
بنهايـــة العام الماضي 2020، مع اســـتالم 
539 عطـــاء مـــن 151 مؤسســـة صغيـــرة 
ومتوســـطة، نتـــج عنها فوز 59 مؤسســـة 
حكوميـــة  بعقـــود  ومتوســـطة  صغيـــرة 

بقيمة إجمالية قدرها 55 مليون دينار.
وكشـــف الشـــيخ نايف عن عزم المجلس 
إلـــى  تهـــدف  عـــدة  مبـــادرات  إطـــالق 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنافســـية  زيـــادة 
والمتوســـطة،  ومـــن ثـــم االســـتفادة مـــن 
األفضليـــة المقـــررة للمؤسســـات وصـــوالً 
للنســـبة المســـتهدفة فـــي قـــرار مجلـــس 

الوزراء ذي الصلة.

المنامة - المناقصات والمزايدات

الشيخ نايف بن خالد زايد الزياني
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

قدم المجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة شـــؤون الشباب 
والرياضـــة سلســـلة من المحاضرات التثقيفيـــة االفتراضية عن 
أساســـات االســـتقرار األســـري للمقبليـــن على الزواج، بمشـــاركة 

نحو 25 من المنتسبين للمراكز الشبابية التابعة للوزارة.
وقـــدم المحاضـــرات مجموعـــة مـــن المختصيـــن فـــي المجـــال 
االجتماعي واألسري والقانوني في مركز دعم المرأة بالمجلس 
األعلـــى للمـــرأة، إذ جـــرى اســـتعراض أبـــرز الجوانـــب األســـرية 
والقانونية بهدف توعية المقبلين على الزواج وتهيئتهم نفسًيا 
واجتماعًيا للحفاظ على اســـتقرار األســـرة وللوصول إلى حياة 

آمنة مستقرة.
وتضمنـــت المحاضرات تعريفـــا عاما باإلطـــار الموحد لخدمات 
اإلرشـــاد والتوعيـــة األســـرية الـــذي أطلقـــه المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة نهايـــة العام 2019 تحت شـــعار “تعزيز الترابط األســـري 
كمدخل لالستقرار المجتمعي”، بهدف تطوير الخدمات وتعزيز 

المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط واالستقرار األسري.
كمـــا جـــرى تعريـــف المشـــاركين باختصاصات المجلـــس األعلى 
للمـــرأة والخدمـــات التـــي يقدمها مركز دعم المـــرأة، إضافة إلى 
تأكيد أهمية االســـتعداد النفسي لالرتباط، ومحددات االختيار 
الزواجـــي الصحيـــح، وأبـــرز حقـــوق وواجبـــات األبنـــاء اتجـــاه 
األســـرة، وعـــرض معلومـــات توعويـــة عن أبـــرز مصـــادر الدخل 

واالدخار ومفاهيم تعزيز ثقافة المال في األسرة.
وفـــي محاضرة أخرى، جرى اســـتعراض مراحـــل إصدار قانون 
األســـرة، وأبـــرز الحقـــوق وااللتزامـــات بيـــن الزوجيـــن وحقوق 
األبنـــاء الـــواردة في هـــذا القانـــون، إضافة إلى أبـــرز التعريفات 

الواردة في قانون الحماية من العنف األسري.
وتطرقـــت المحاضرات أيًضا إلى كيفية ضمان الصفة القانونية 
الســـليمة للـــزواج، وآلية إثبات الحقـــوق المادية بيـــن الزوجين 
فـــي ظل وجود العالقـــة الزوجية، إضافة إلى أهـــم بنود قانون 

الضمان االجتماعي وتأهيل وتشغيل المعاقين.

سلسلة محاضرات موجهة 
للمقبلين على الزواج

اربح اآلن أكبر الجوائز  
مع حصادي 

تمتد الحملة الترويجية خالل الفترة من فبراير ٢٠٢١ ولغاية يناير ٢٠٢٢. لن تكون هناك جائزة شهرية خالل السحوبات على الجوائز ربع السنوية. سيتم إدراج جميع عمالء البنك األهلي 
المتحد ش.م.ب المؤهلين للدخول في السحوبات على الجوائز. تتم تغطية االيداعات لدى البنك األهلي المتحد ش.م.ب في المملكة تحت الالئحة التنظيمية لحماية الودائع 

والحسابات االستثمارية غير المقيدة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٠. تطبق الشروط واألحكام. 

السحب القادم على مليون دوالر أمريكي بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١.  

سارع باإليداع قبل ١٢ أبريل ٢٠٢١. 

استثمر اليوم  
في برنامج  

حصادي 

مع حديث اإلنجازات والتحديات والطموحات
Û  سيظل اللقاء الصحافي الذي أجراه مؤخًرا صاحب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهــد رئيــس الوزراء حفظه هللا ورعاه مع رؤســاء 
تحرير الصحف المحلية؛ تتردد أصداؤه في عقول 
وأفئــدة البحرينييــن وتمــس أحاسيســهم وصميــم 

وجدانهم.
Û  ،لقد كان حديث سموه في ذلك اللقاء شاماًل جامًعا

توقــف فيــه عند الكثيــر من ثوابــت مرتكزاتنا، ومر 
مــن خاللــه علــى معظــم محطــات العمــل الوطنــي، 
وتضمــن تحديًدا ألولويات العمل الحكومي، وتميز 
بالصراحة والشجاعة والثقة بالنفس، وكان المحور 
األساســي فيــه هــو المواطــن الــذي أكد ســموه بأنه 
سيبقى الثروة الحقيقية للوطن وهو هدف التنمية 

وأداتها.
Û  لقد أشــعل حديث ســموه حملة واسعة من التفاعل

الكثيــف بيــن الشــباب خاصــة، ومن خــالل القنوات 
التواصــل  اإلعالميــة ومختلــف منصــات ووســائل 
األول  الصحافــي  اللقــاء  كان  فقــد  االجتماعــي، 
مــن نوعــه منــذ تولــي ســموه المســؤولية الكاملــة 
لرئاســة الحكومة، وتجلت فيه الكثير من الرســائل 
والمضاميــن، توزعــت بدورها على محــاور عديدة، 
وكانت موجهة لترســيخ القيم والمبادئ األساســية 
التي تتحلى بها األسرة البحرينية، والتي يأتي على 
رأســها قيــم المحبــة والتآخي، والتعايــش والعدالة، 
الــرأي  وحريــة  والتعدديــة،  االختــالف  وثقافــة 
والتعبير، وتنوع النسيج االجتماعي، واحترام دور 

المؤسسات في دولة القانون.
Û  ،لقد كان الحديث الصحافي، في صياغته المتناسقة

ولمــا احتــواه مــن مضامين ورســائل، طرًحــا مفعًما 
بالطموحــات الوطنيــة واآلمــال والتطلعــات، وصار 
بمثابة الخارطة لطريقنا، وبرنامج عمل لنا مرتكزاته 
األساسية االعتماد على الكوادر والطاقات الوطنية 
مخــزون  فــي  التفريــط  دون  الشــابة،  والكفــاءات 
التــي  الناضجــة  للكــوادر  الدرايــة  الخبــرة ورصيــد 
أعطت وتفانت في خدمة الوطن؛ إنه طريقنا على 
دروب األمــل والعمــل والتفاؤل، ومبعًثــا لطمأنينتنا 
وتعزيزا للثقة في أنفسنا لكي نتمكن من االستمرار 
فــي مواجهــة التحديــات واالســتفادة مــن الفــرص 
واإلمكانيــات المتاحــة، انه الطريق الذي ســنواصل 
الســير علــى هديــه تحــت قيــادة صاحــب الجاللــة 
الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعاه، فقــد تمكنا حتى 
اآلن، وبفضــل قيادتــه، من التصــدي لكل التحديات 

والعقبات وتخطيها، وتجاوز كل المطبات، واجتياز 
التســلح  المنعطفــات وعبورهــا، ومــا علينــا إال  كل 

بالعزيمة والثقة واإلحساس بالطمأنينة واألمان.
Û  إن ما تضمنه حديث ســموه الشــامل أصبح يشــكل

وثيقــة مرجعيــة رديفــة للرؤيــة المســتقبلية للعــام 
2030، التي أصبحت بدورها أكثر وضوًحا وتبلوًرا 
وعمقــا بعــد ســنوات مــن متابعــة وعطــاء ســموه، 
واقتــدار  ودرايــة  كفــاءة وحكمــة  مــن  أثبتــه  ومــا 
تجلــت أبرز مالمحها ومعالمهــا في قيادته لـ “فريق 
البحرين” ووقوفه في الصف األمامي إلدارة العمل 
وااللتــزام  الحــرص  فــي  القــدوة  الحكومــي، وكان 

والجدية والتفاني.
Û  إن األمم والشعوب تحتاج بين الفينة واألخرى الى  

وقفــة وطنيــة للمراجعــة والمحاســبة والتأمل، يتم 
فيهــا تجديــد العزائــم لمواجهة التحديــات، وتعزيز 
الثقــة، وإيقــاد روح األمــل والتفــاؤل، واســتنهاض 
مكامــن اإلبــداع واإللهام، وحقــن المجتمع بجرعات 
من خصائص اإلقدام والحماس، نعم كنا في حاجة 
إلــى وقفــة للنظــر إلى ما حققنــاه فــي الماضي بكل 

فخــر واعتــزاز، وإلــى مــا نحققــه اآلن فــي حاضرنــا 
بــكل غيــرة وحــرص، ومــا نتطلــع إلــى تحقيقــه في 
المســتقبل بــكل ثقــة وعزيمــة وتصميــم، لقــد كان 
اللقــاء الصحافــي الــذي ُأجــري مــع صاحــب الســمو 
الملكــي ولــي العهــد رئيس الــوزراء الموقر هو الذي 
وفــر الفرصــة لنــا لتلــك الوقفــة التــي كنا فــي أمس 
الحاجــة إليها في هذه األيــام، التي يمر فيها وطننا 
العزيــز بواحــدة من أهم وأدق محطاته على دروب 
ومعــارج النمــو واالرتقــاء، مؤمنيــن بما قاله ســموه 

بأن طريق النجاح طويل وشاق.
Û  لقد أكد سموه أيًضا في اللقاء الصحافي أن التنمية

االقتصادية تأتي على قمة أولويات الحكومة، وأن 
مســاندة ودعــم القطــاع الخاص يأخذ حيًزا واســًعا 
مــن اهتمــام الدولــة، ضمــن فلســفة االقتصــاد الحــر 
ونهــج التخطيــط االســتراتيجي، وفــي إطــار رؤية 
2030، مــع االســتمرار وااللتــزام بسياســة االنفتــاح 
االقتصــادي، وتوفير بيئة تنافســية، وتطوير األداء 
الحكومــي وضمــان جــودة الخدمــات التــي تقدمها 
القطــاع  لتطلعــات  تســتجيب  بحيــث  الحكومــة 

الخاص وتوقعات المواطنين.
Û  قلنــا إن حديــث ســموه تضمــن الكثيــر من الرســائل

والمضاميــن والدعــوات؛ وهــو ما يضع علــى كاهلنا 
جميًعــا  أمانة ومســؤولية االســتجابة والتفاعل مع 
هــذه الدعــوات والرســائل، وأن نعاهــد ســموه بــأن 
نكون أشد غيرة وأشد حرصا على الحفاظ وصون 
كل ما حققناه في الماضي من منجزات ومكتسبات، 
ونكــون أقــوى وأصلب عزًمــا وتصميمــا لتجنيد كل 
طاقاتنــا وإمكانياتنــا لتحقيــق مــا هــو ملقــى علــى 
عاتقنــا مــن مســؤوليات والتزامــات الحاضــر، وأن 
ننظــر ونتطلــع بكل ثقــة وتفاؤل إلى مســتقبل أكثر 
إشراًقا. إن إدراك ذلك يتطلب منا جميًعا المساهمة 
الفاعلــة فــي تحقيــق األهــداف المبتغــاة، وتظافــر 
الجهود والتعــاون لتحقيق التطلعات، وما يحتاجه 
ذلــك مــن حــرص علــى الحفــاظ علــى بيئــة األمــن 
واألمان واالســتقرار، وحماية ســياج الوطن من أي 
عبــث أو تدخــل خارجي، ورص الصفــوف للوقوف 
خلــف قيادتنا متالحميــن متكاتفين متعاونين بكل 

إخالص ووالء.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة



قال رئيس قســـم الشـــؤون المحلية 
بصحيفـــة  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 
“البـــاد”، منســـق منتـــدى “البـــاد” الزميـــل 
االفتتاحيـــة  كلمتـــه  فـــي  الغائـــب  راشـــد 
لمنتدى الصحيفـــة الذي ناقش التطبيقات 
العدالـــة  قانـــون  لمشـــروع  المتوقعـــة 
االصاحيـــة لألطفـــال، إن “البـــاد” دأبـــت 
منذ بدء الجائحة أن تقاوم كورونا باألمل 

والعمل بتنظيم الفعاليات عن بعد.
وأضـــاف: حرصـــت “البـــاد” على مناقشـــة 
المهمـــة واســـتقطاب  المحوريـــة  القضايـــا 
جميع الجهات المعنية على طاولة النقاش 

االفتراضية. 
ونقـــل الغائب للمشـــاركين تحيات وتقدير 
رئيـــس مجلـــس االدارة عبدالنبي الشـــعلة 
ورئيس التحرير مؤنس المردي في بداية 

الفعالية.
وتابـــع “حرصنـــا فـــي تنظيـــم المنتديـــات 
علـــى تمثيـــل أعضاء الســـلطة التشـــريعية 
الحكوميـــة  الرســـمية  والجهـــات 

والجمعيـــات  األكاديميـــة  والشـــخصيات 
األهليـــة على هـــذه الطاولـــة االفتراضية.. 
الوجـــوه  كل  اســـتقطاب  فـــي  ونجحنـــا 
المميـــزة التي تثري النقاش، حيث شـــارك 
وقضائيـــا  وأمنيـــا  برلمانيـــا  مســـؤوال   38

وحقوقيا ومهنيا وأهليا في الندوة”.
وأعلن عـــن منتدى “البـــاد” المقبل، والذي 
ســـيعقد يـــوم الخميس الموافـــق 4 مارس 
 2 ولغايـــة  12 ظهـــرا  الســـاعة  مـــن   2021
ظهـــرا، حيـــث ســـيحل المبعـــوث الخـــاص 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلـــى للبيئـــة محمد بـــن مبارك بـــن دينة 

ضيفا بمنتدى “الباد”.
وأشـــار الـــى أن محـــاور المنتـــدى المقبـــل 

ستركز على: 
- أبرز مشروعات المجلس األعلى للبيئة.

- البقع المجهولة في بعض مناطق جنوب 
شرق مملكة البحرين.

- خطـــة تفـــادي النفـــوق المتكرر لألســـماك 
ببعض السواحل.

 2020 بالعـــام  البيئـــة  الشـــكاوى  أبـــرز   -
وتدابير معالجتها.

- مشروع إنشاء الشرطة البيئية.
 وأشـــار الغائـــب الـــى أن تصاعـــد االهتمام 
البحريني بالشـــأن البيئي والتغير المناخي 
لتحقيـــق  اســـتراتيجيا  خيـــارا  باعتبـــاره 
المرســـوم  بصـــدور  المســـتدامة  التنميـــة 
بتعييـــن    2020 لســـنة   82 رقـــم  الملكـــي 

الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
محمـــد مبـــارك بـــن دينـــة مبعوثـــا خاصـــا 

لشؤون المناخ بدرجة وزير.
ولفت الى أن المجلس األعلى للبيئة يبذل 
جهـــودا واضحـــة لحماية البيئـــة الطبيعية 
والبشرية والعمل على استدامة عناصرها 
وتنميتهـــا  مواردهـــا  علـــى  والمحافظـــة 

لألجيال المقبلة.
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لــأطــفــال اإلصــاحــيــة  الــعــدالــة  قـــانـــون  عـــن  “الـــبـــاد”  بـــنـــدوة  مــتــابــعــا   1126
نظمـــت صحيفـــة “البـــاد” نـــدوة عـــن بعد 
لتطبيـــق  المتوقعـــة  التأثيـــرات  لمناقشـــة 
قانون العدالة اإلصاحية لألطفال، وذلك 
بعـــد مصادقة جالـــة الملك علـــى القانون 
إقـــراره مـــن  بعـــد   2021 16 فبرايـــر  فـــي 

مجلسي الشورى والنواب.
واســـتضافت الندوة مختلف المســـؤولين 
مـــن  عديـــد  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 

الموضوعات المهمة.
وهدفـــت نـــدوة صحيفة “الباد” لمناقشـــة 
مثالـــب القانـــون الجديـــد، وتأكيـــد أولوية 
مصالح الطفل الفضلى في جميع األحكام 
والقـــرارات واالجـــراءات المتعلقـــة بـــه أيا 

كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وشهدت الندوة مواكبة من 1126 حسابا، 
مـــن بينهـــم 139 مشـــاركا ومتابعـــا للندوة 
عبـــر “زووم”، و456 مشـــاهدة عبـــر “اليـــف 
أانســـتغرام الباد” وحســـاب االنســـتغرام، 

و531 مشاهدة بالموقع االلكتروني.

وحظيـــت النـــدوة بمشـــاركات مـــن داخـــل 
معنيـــة  لشـــخصيات  وخارجهـــا  البحريـــن 

عديدة.

مداخلة الدالل

قالـــت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس 
الشورى ابتســـام الدالل بندوة “الباد” عن 
بعد إن قانون العدالة اإلصاحية لألطفال 
قانـــون مهـــم ويجـــب أن يكـــون مفهومـــا 
للمجتمع، خاصة اإلبـــاء والجهات المعنية 
،حيـــث انـــه يختص بفئـــة األطفـــال الذين 
يشـــكلون فئة شـــريحة مهمة من المجتمع 

لذلك.
 واعتبـــرت الدالل أن مشـــروع القانون من 
مشـــروعات القوانيـــن المهمـــة الـــذي جـــاء 
متوافقا مـــع واالتفاقيات المعاهدات التي 
صادقـــت عليها مملكـــة البحريـــن وليكون 
أكثر حداثة وتطور واوســـع شـــمول لواقع 

الطفولة. 

نوعيـــة  إضافـــة  سيشـــكل  انـــه  وأكـــدت 
فـــي  التشـــريعية  للمنظومـــة  وتاريخيـــة 
مجال قضاء األحداث والحماية الجنائية 
لألطفـــال وحفظ حقهـــم بنطاقـــه الوطني 

والدولي.
وأشـــادت بالجهود االستثنائية للعديد من 
الجهـــات للخـــروج بقانون مائـــم ومتقدم 
بشـــأن العدالة اإلصاحية، منهـــا المجلس 
األعلـــى للقضـــاء ووزارة الداخليـــة ومركز 
حماية الطفل ومجلسي الشورى والنواب 

و الجمعيات الخاصة بالتنمية الطفولة.
 وتابعـــت بأن جميع الجهات شـــاركت في 
وضـــع هـــذا القانـــون الـــذي يأتـــي لتعديـــل 
قانـــون األحداث الـــذي صدر العـــام 1976 
ســـن  تحـــت  الطفـــل  اعتبـــار  خصوصـــا 

الخامسة عشره غير مسؤول جنائيا. 
 وأشـــارت إلـــى أن القانـــون النافـــذ يعامل 
األطفال من سن 15 حتى سن 18 معاملة 
العقوبـــات  البالغيـــن تحـــت إطـــار قانـــون 

وقانون االجراءات الجنائية.
وأوضحـــت الـــدالل أن هذا قانـــون نوقش 
على مدى ٦ ســـنوات ليختلف عن ســـابقه 
فـــي أنه يخـــرج الطفل مـــن إطـــار القانون 
العقابي وإجراءاتـــه الجنائية الى مفاهيم 
واإلصـــاح  والحمايـــة  الوقايـــة  قوامهـــا 
وإيجـــاد البيئـــة المناســـبة لرعايـــة الطفـــل 
وتعديـــل وتقويـــم ســـلوكه واعـــادة دمجه 
مع المحيط المجتمعي وتعزيز المسؤولية 

المشتركة مع األسرة. 

وأردفت أن هنـــاك العديد من اإلصاحات 
في هذا القانون منها انشاء محاكم العدالة 
االصاحيـــة ومشـــاركة الطفـــل اإليجابيـــة 
اســـتحداث  خـــال  مـــن  المجتمـــع  فـــي 

منظومة عدلية وإصاحية. 
وأكـــدت ان القانـــون ســـيؤثر علـــى حماية 
الطفـــل وحفـــظ حقوقـــه وتحقـــق العدالة 

اإلصاحية له وحمايته ورعايته من سوء 
المعاملة.

وفـــي مداخلة أخرى، نوهـــت رئيس لجنة 
المـــرأة والطفل بمجلس الشـــورى ابتســـام 
الـــدالل بـــدور صحيفـــة “البـــاد” اإلعامي 
البـــارز فـــي تســـليط الضـــوء علـــى قانـــون 
العدالـــة اإلصاحيـــة لألطفـــال، داعية إلى 
أهمية تبني خطة وطنية لتثقيف وتوعية 

المجتمع بهذا القانون.
وأكـــدت أهمية مـــا تضمنه قانـــون العدالة 
اإلصاحيـــة لألطفـــال مـــن مـــواد تتعلـــق 
بالخصـــوص فـــي تشـــديد عقوبـــة إيقـــاع 
األذى علـــى األطفـــال دون ســـن الســـابعة، 
حيـــث يكـــون الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 
العمريـــة فاقد اإلدراك والتمييز وغير قادر 
علـــى التعبيـــر عما وقـــع عليه مـــن أذى، ما 
يتأكد معه حاجة الطفل إلى توفير حماية 

اجتماعية صارمة له.

الدالل: تشديد عقوبة االعتداء على األطفال دون السابعة

أهمية تبني 
خطة لتثقيف 

وتوعية المجتمع 
بقانون العدالة 

الكوثـــر  جمعيـــة  رئيـــس  أكـــد 
للرعايـــة االجتماعيـــة حســـين 
العلـــي فـــي مداخلته بنـــدوة “الباد” 
أن مـــن أهـــم عوامل رقـــي األمم هو 
والمحتاجيـــن  بالضعفـــاء  االهتمـــام 
خصوصا األطفال منهم، واستصدار 
لحقوقهـــم  الحافظـــة  القوانيـــن 
رجـــال  باعتبارهـــم  وحمايتهـــم 
ونســـاء مســـتقبل األمة والحافظين 
لمكتســـباتها والبانين عليها لتحقيق 
إنجـــازات جديدة للوطـــن واالرتقاء 

به لما هو أفضل.
جالـــة  بمصادقـــة  العلـــي  وأشـــاد 
الملـــك علـــى إصـــدار قانـــون العدالة 
اإلصاحية لألطفال منوها بضرورة 
المدنـــي  المجتمـــع  جهـــود  تكامـــل 
ومنها الجمعيات الخيرية مع جهود 
مؤسســـات الدولة كل في ما يخصه 

للمســـاهمة فـــي العنايـــة بالمعوزيـــن 
وخصوصا األطفال.

وأوضـــح أن جمعية الكوثر الخيرية 
الشـــاملة  الرعايـــة  مفهـــوم  تتبنـــى 
لليتيم وأســـرته محاولـــة منا لكي ال 
يصـــل الطفل لوضع دخول المحاكم 

حيث تتعدى الرعاية سن 18.

القانونـــي  المستشـــار  قالـــت 
والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
فـــي  بمداخلتهـــا  الـــذوادي  لطيفـــة 
نـــدوة “البـــاد” عـــن بعد إن الـــوزارة 
تحرص على عـــدم انقطاع األطفال 
المحكوميـــن عـــن الدراســـة، وتوفر 
المراعيـــة  المناســـبة  الحلـــول 
لظروفهـــم مـــن خـــال الســـماح لهم 
بتأديـــة االمتحانات وتحويلهم على 

نظام التعليم المسائي.
ولفتت إلـــى وجود مركـــز مخصص 
لإلرشاد النفســـي واألكاديمي يعمل 
علـــى مراقبة ودراســـة االضطرابات 
النفســـية والســـلوكية لـــدى األطفال 
ويعمـــل علـــى إدماجهـــم فـــي البيئة 

األكاديمية والمدرسية.
وأكـــدت أن إصـــدار قانـــون العدالـــة 
وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصاحيـــة 

من ســـوء المعاملة يعد قفزة نوعية 
لحمايـــة الوضع القانونـــي لألطفال، 
مقدمـــة شـــكرها لصحيفـــة “البـــاد” 
ومســـجلة  النـــدوة،  تنظيـــم  علـــى 
ومداخـــات  بمســـاهمات  إعجابهـــا 
المشـــاركين بالنـــدوة والتـــي أثـــرت 

النقاش حول هذا القانون.

قـــال رئيـــس االتحـــاد العربـــي 
رئيـــس  االنســـان  لحقـــوق 
االنســـان  لحقـــوق  “معـــا”  جمعيـــة 
خـــال  العربـــي  عيســـى  المستشـــار 
مداخلته بندوة “الباد” عن بعد بأن 
قانون العدالـــة االصاحية لألطفال 
يضـــع الدولة امـــام تحديـــات كبيرة 
خصوصـــا فـــي منظومتهـــا األمنيـــة 
ومنظماتهـــا القضائية والتي وصلت 
بعد ســـنوات من العمل والتطور إلى 

مرحله من النضج. 
وأكمـــل أن القانـــون يضـــع البحريـــن 
في مقدمة الدول العالمية والعربية 
في بناء منظومة متكاملة تشريعية 
الطفـــل،  حقـــوق  بحمايـــة  معنيـــة 
وكـــرس مواءمـــة البحرين مع خطة 
األمـــم المتحدة للتنمية المســـتدامة 
2030 وقـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم 

1612 لســـنة 2005 الـــذي يؤكد حق 
األطفال في الحماية القانونية.

وأكـــد أن مـــن أهـــم مـــا يميـــز هـــذا 
التشـــريع أنـــه يضـــع البحريـــن فـــي 
مقدمة الدول الذي اســـتوفت خطة 
 -  2018 للطفولـــة  المتحـــدة  األمـــم 

2021 ويضعها في مقدمة الدول.

جمعية الكوثر ترعى األيتام حتى سن 18 مستشارة “التربية”: تحويل محكومين للتعليم المسائي االتحاد العربي الحقوقي: نضج المنظومة األمنية

أكدت مستشـــارة استقرار األسرة 
بالمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بدرية 
الجيب خـــال مداخلتها بنـــدوة “الباد” 
عن بعد أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب 
التوفيـــق األســـري في مملكـــة البحرين، 
والتـــي كان للمجلـــس األعلى للمرأة دور 
مهم في إنشـــائها. وذكـــرت أن عدد هذه 
المراكـــز حتى اآلن بلغـــت 3 مراكز، فيما 
يتـــم العمـــل على افتتـــاح المركـــز الرابع 
فـــي منطقة البديع خـــال العام الجاري، 
حرصا على أن تكون جميع تلك المراكز 
قريبـــة من النـــاس وموزعـــة على جميع 
تلـــك  دور  إلـــى  ولفتـــت  المحافظـــات. 
التوفيـــق األســـري ومنـــع  فـــي  المراكـــز 
العديـــد مـــن حـــاالت الطـــاق، وتحقيق 
التوافق بشأن الحضانة والنفقة والسكن 
وغيرهـــا. ونوهـــت إلـــى دور مركـــز دعم 
المـــرأة بالمجلـــس األعلى للمـــرأة والذي 
يدار من قبل مختصين وقانونيين، في 
تقديـــم التوجيه واإلرشـــاد فيمـــا يتعلق 

بقضايا المرأة واألسرة البحرينية.
وأكـــدت دور مراكـــز التوفيـــق األســـري 

فـــي منع ارتفاع حـــاالت الطاق، والحد 
مـــن التداعيـــات الســـلبية المترتبة على 
حصـــول الطـــاق مـــن قضايـــا الحضانة 
والنفقـــة وغيرهـــا، إذ يتـــم العمـــل علـــى 
حيـــث  ودي،  بشـــكل  الطـــاق  يتـــم  أن 
يأخذ القاضي بتقاريـــر مكاتب التوفيق 

األسري ومكتب دعم المرأة.

مستشارة “األعلى للمرأة”: مركز 
توفيق أسري جديد بالبديع هذا العام
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المراكز تسعى للتنفيذ الودي ألحكام تسليم األطفال للحاضنين

العميد الحسن: الشرطة تصوغ تدابير لحماية األسرة والطفل

^أفـــاد آمر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة رئيس 
لجنة توحيد السياســـات بمكاتب األسرة والطفل في 
وزارة الداخليـــة العميد فواز الحســـن خالل مداخلته 
بندوة “البالد” عن بعد بشأن قانون العدالة االصالحية 
لألطفـــال بـــأن الشـــرطة وبصفتها تمثـــل الوجه األبرز 
إنفـــاذ القوانيـــن وبحكـــم مهمتهـــا فـــي حمايـــة  فـــي 
المجتمع ونتيجة لتالمســـها لحاجاته فقد بادرت في 
العام 2007 باستحداث مكتب لحماية األسرة لكونها 
المرتكز األساس للمجتمع، وذلك بتوجيهات من وزير 
الداخليـــة الفريق الركن الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة. وتابع ”جاء مســـمى المكتب متضمنا اإلشـــارة 
للطفل لتمد الحماية له من أشكال االنحراف والخطر 
خـــارج نطـــاق البيئة األســـرية لذلك صاغت الشـــرطة 
تدابيـــر محددة للحماية شـــملت اضافـــة الطفل حتى 
بلوغـــه ســـن 18 عاما، أي قبـــل إصدار قانـــون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفـــال. وأوضـــح الحســـن أن القانون 
يأتـــي منســـجما مع ما ســـعت الشـــرطة فـــي انتهاجه 
مـــن تدابيـــر لحمايـــة الطفـــل، داعيـــا لتضافـــر جميـــع 
الجهـــات المختصة بشـــؤون الطفل لتشـــكل منظومة 
مـــن آليات حماية الطفل قبل انخراطه في االنحراف 

أو التعـــرض إليـــه مـــن خـــالل رصـــد المؤشـــرات التي 
تنبـــئ بذلك. وفي مداخلـــة أخرى، أكد آمر األكاديمية 
الملكيـــة للشـــرطة رئيـــس لجنـــة توحيـــد السياســـات 
بمكاتب األســـرة والطفل فـــي وزارة الداخلية العميد 
التنفيـــذ  حـــق  تملـــك  ال  الشـــرطة  أن  الحســـن  فـــواز 
الجبري بالنســـبة لتســـليم األطفال للحاضنين. ولفت 
إلى أن مراكز الشـــرطة تســـعى للتنفيذ الودي ألحكام 

تســـليم األطفال للحاضنين من خالل إقناع األطراف 
المعنيـــة، إذ يتـــم إفهامهـــم بأن هذا األمـــر يحتاج إلى 
تهيـــأة ووقـــت وقبول الحلـــول الودية. وذكـــر أنه في 
حـــال عـــدم التوصل إلـــى حل يتـــم إحالـــة الموضوع 
للقضاء مـــن جديد لتحديد الكيفية المناســـبة لتنفيذ 

الحكم.

 آمر األكاديمية الملكية للشرطة خالل مشاركته بندوة “البالد”

رئيـــس  نائـــب  أوضحـــت   ^
بمجلـــس  والطفـــل  المـــرأة  لجنـــة 
فـــي  الكوهجـــي  الشـــورى فاطمـــة 
مداخلتهـــا بنـــدوة “البـــالد” عن بعد 
أنـــه حســـب المـــادة 2 مـــن قانـــون 
العدالـــة االصالحيـــة لألطفال فإن 
الطفـــل هو كل إنســـان لـــم يتجاوز 
وقـــت  كاملـــة  ميالديـــة  ســـنة   18
ارتـــكاب الجريمـــة أو عنـــد وجوده 
في إحـــدى حاالت تعرضـــه للخطر 
المنصوص عليه فـــي المادة 12 أو 
ســـوء المعاملـــة المنصـــوص عليها 

في المادة 40 من هذا القانون. 

وتابعـــت أنـــه حســـب القانـــون فإن 
الطفـــل يعتبر طفال حتـــى المرحلة 
فـــي  األطفـــال  كل  أي  الثانويـــة 
مرحلـــة التمـــدرس حتـــى المرحلة 
الجامعية يشملهم القانون، وحتى 
لو ارتكب الطفـــل جريمة قبل يوم 
واحد من بلوغه سن 18 أو تعرض 

لسوء المعاملة. 
وأشـــارت الكوهجي إلى الجوازية 
الممنوحـــة للمحكمة إللحاق الطفل 
فـــي برامـــج التأهيـــل ومؤسســـاته 
إلزامـــه  أو  الخاصـــة  التربويـــة 
بالمشاركة في األنشطة التطوعية.

لجنـــة  رئيســـة  اعتبـــرت   ^
العالقات الدولية باالتحاد العربي 
لحقوق اإلنســـان مريـــم األحمدي 
بمداخلتهـــا في نـــدوة “البالد” عن 
العدالـــة  قانـــون  أن إصـــدار  بعـــد 
تطـــور  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
إيجابي الفت وهو ما يســـتوجب 
اإلشـــادة بالمشـــرع القانونـــي في 

البحرين لفكره المتقدم.
وأشادت األحمدي، وهي إماراتية 
الجنســـية، بدور مؤسســـات النفع 
بحيـــث  الشـــأن  هـــذا  فـــي  العـــام 
تقوم بإثراء البناء التشريعي في 
إطـــار شـــامل للشـــراكة التكاملية 
المجتمعية كما يحدث في تجربة 

دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
حول رعاية حقوق األطفال، فقد 
تـــم إصـــدار قانون حمايـــة الطفل 
في ظل مؤسسات مجتمع مدني 
تقدم رعاية لألطفال منها جمعية 
توعيـــة ورعايـــة األحـــداث التـــي 
تأسســـت قبـــل 30 عامـــا وأيضـــا 
تـــم اســـتحداث جمعيـــات وليـــدة 

تواكب القانون الجديد.
وجـــود  األهميـــة  مـــن  ورأت 
مؤسســـات مجتمع مدنـــي وليدة 
للقانـــون  تدعـــم األثـــر اإليجابـــي 
ويكـــون لهـــا دور مجتمعي يدعم 
القانـــون  وضـــع  التـــي  األهـــداف 

ألجلها خالل المستقبل.

الكوهجي: طالب المرحلة الثانوية.. طفل

حقوقية إماراتية: فكر المشرع البحريني متقدم

لجنة للنظر في تطبيق أحكام “العدالة” بأثر رجعي

قانون العدالة أقوى رد على من يشوه سمعة البحرين الحقوقية

بونجمة: ال حبس لألطفال مع البالغين بمكان واحد

وإقليمية محلية  بمشاركة  القانون  إلنجاز  سنوات   8 “العدل”:  مستشار 

بالديمقراطية سبقتنا  دول  بمصاف  البحرين  يضع  التشريع  الحقوق”:  “مؤسسة  عضو 

اإلجــرامــيــة ــال  ــك األش بمختلف  ــال  ــف األط اســتــغــال  يحظر  ــقــانــون  ال

^قال المستشـــار المســـاعد بوزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
وائـــل أنيـــس خـــالل مشـــاركته بنـــدوة 
“البـــالد” عـــن بعـــد إنـــه بصـــدور قانـــون 
فـــإن  لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة 
نوعيـــة  نقلـــه  أعتـــاب  علـــى  المجتمـــع 
متميـــزة وقفزة بارزة فـــي مجال توفير 
أقصـــى أنـــواع الحمايـــة القانونيـــة لفئة 
عمريـــة كان لهـــا النصيـــب مـــن الحماية 
المســـتوى  علـــى  الضمانـــات  وتوفيـــر 

الدولي واإلقليمي.
وتابع: جاء هذا القانون بعد جهد جهيد 
وعمـــل اســـتمر علـــى مـــدى أكثـــر مـــن 8 
ســـنوات شـــارك في إعـــداده ومناقشـــة 
أحكامه ومحاوره وأهدافه كوكبة رائدة 
مـــن الخبـــراء المتخصصين فـــي مجال 
المســـتوى  علـــى  اإلصالحيـــة  العدالـــة 
المستشـــارين  مـــن  وخيـــرة  الدولـــي 
واألكاديمييـــن على المســـتوى اإلقليمي 

والمحلي.
وأوضـــح أن الـــوزارات والجهات العامة 
بمعيـــة  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
األهليـــة  والجمعيـــات  العـــدل  وزارة 
قامـــت بمجهـــود متميـــز ومتقـــدم فـــي 
هـــذا المجال، مشـــيرا إلى الـــدور الكبير 

للسلطة التشـــريعية في مراجعة أحكام 
هـــذا القانون مراجعـــة متفحصة أثمرت 

عن الموافقة عليه وإقراره.
وبيـــن أنـــه باســـتقراء نصـــوص وأحكام 
هـــذا القانـــون نجـــد أن المشـــرع أوجـــد 
منظومـــة تشـــريعية وقانونيـــة وأمنيـــة 
متكاملـــة تعاملت مع الطفـــل في جميع 
مراكـــزه القانونيـــة، وأفرد لـــه في جميع 
هذه المراحل ابتداء من مرحلة انطالق 
الدعـــوة الجنائيـــة وحتـــى إلـــى مـــا بعد 
تنفيذ العقوبـــات أو التدابير االحترازية 
مـــن  جملـــة  فراعـــى  عليـــه،  الموقعـــة 
األهـــداف والمصالح التي من شـــأنها أن 

تجعـــل المصلحـــة الفضلـــى للطفـــل هي 
الغاية األســـاس التي يستهدفها القانون 

والقائمون على تمثيله. 
وأردف قائـــال “نـــرى القانـــون تعامل مع 
المتهـــم مـــا دون 15ســـنة والمتهـــم بين 
15 و18 ســـنة وكفل له جميع الضمانات 
القانونية المنصوص عليها في دســـتور 
عليهـــا  والمنصـــوص  البحريـــن  مملكـــة 

دوليا بموجب المواثيق الدولية. 
وأضـــاف أن “القانـــون راعـــى النظر في 
الدعوى أمـــام النيابة العامة أو المحاكم 
االحترازيـــة  التدابيـــر  وفـــي  الجنائيـــة، 
هناك مراجعة قضائية مســـتمرة ســـواء 

مـــن القاضـــي المعنـــي أو مـــن الخبـــراء 
بالنظـــر ومراجعـــة هـــذه  االجتماعييـــن 
التدابيـــر باســـتبدالها أو إنهائهـــا، كذلـــك 
التعامل مع الطفل المجني عليه بصورة 
قانونيـــة  لـــه حمايـــة  وأفـــرد  واضحـــة، 
متكاملة على مختلـــف األصعدة وإلزام 
الجهـــات الحكومية بمســـؤولية شـــاملة 
للتعامـــل مـــع الطفـــل المعـــرض للخطـــر 
أو التهديـــد أو ســـوء المعاملـــة وإيجـــاد 
تدابير احترازيـــة فورية عاجلة لحماية 

هذا الطفل.
وفـــي مداخلـــة أخـــرى، أكـــد المستشـــار 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  المســـاعد 
اإلســـالمية واألوقاف وائل أنيس أحمد 
أن قانـــون العدالـــة اإلصالحية لألطفال 
وحمايتهم مـــن ســـوء المعاملة يتضمن 
قرارات تنفيذية، وهـــو بحاجة ألرضية 

تمهد إلصدار هذه القرارات.
ولفـــت فـــي رده علـــى ســـؤال بشـــأن ما 
القانـــون  هـــذا  تطبيـــق  ســـيتم  كان  إذا 
بأثـــر رجعي على قضايـــا صدرت أحكام 
جنائية بحقها، أن القانون ال يسري بأثر 
رجعـــي، إال أنه ستشـــكل لجنة مختصة 
بالنظـــر فـــي القضايـــا الصـــادرة بحقهـــا 

أحكام جنائية قبل صدور القانون.

االحتجـــاز  أماكـــن  زيـــارة  لجنـــة  رئيـــس  أشـــار   ^
والمرافـــق بالمؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق االنســـان مـــال 
هللا الحمـــادي بـــأن الجانـــب الحقوقي والدولـــي للقانون 
يتماشى مع ما ورد من أحكام في اتفاقية األمم المتحدة 
لحقوق الطفـــل وأيضا البروتوكولين االختيارين بشـــأن 
اشـــتراك األطفال في الصراعات المسلحة وبيع األطفال 

واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية.
وأضاف “يتضمن القانون تأصيال حقيقيا وترســـخا قويا 
لمبادئ حقوق اإلنســـان بصفة عامة في مملكة البحرين 
والمتعلقـــة بالطفـــل على وجـــه الخصـــوص وتعزيز هذه 
الحقـــوق خصوصـــا فـــي مراحـــل التحقيـــق والمحاكمـــة 

وأثناء تنفيذ التدابير”. 
وأفـــاد بـــأن القانون يعكـــس العدالة بمفهومهـــا الحقيقي 
والشـــامل ويحقق مصالح الطفل الفضلى ويساعد على 
حماية األطفال ويقلل فرص تعرضهم ألي نوع من أنواع 

اإلساءة والمعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 
وبين الحمادي أن القانون يساعد على تقليل فرص تأثر 
األطفال بغيرهم من أصحاب الجرائم البالغين ويســـاعد 

على حمايتهم من التعرض للخطر من مرتكبي الجرائم، 
مؤكـــدا أن هذه الحلـــول اإلصالحية والعالجيـــة لها دور 
كبيـــر فـــي إعادة تأهيـــل األطفال ومن ثـــم إدماجهم في 
المجتمـــع. مؤكـــدا أنـــه يعكس مدى ما وصلـــت له مملكة 
البحريـــن مـــن تقـــدم فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان بصفة 
عامة وما يخص الطفل بصورة خاصة، وأيضا يعد ثمرة 
من ثمرات المشروع اإلصالحي لصاحب الجاللة الملك.

وفـــي مداخلـــة أخـــرى، أفـــاد رئيس لجنـــة زيـــارة أماكن 
االحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مال هللا الحمادي بـــأن إصدار قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء المعاملة يعد أســـمى رد 
على المنظمات الحقوقية التي ما فتأت تســـعى لتشويه 

سمعة مملكة البحرين الدولية.
وأشـــارت إلى أن هذا القانـــون يضع البحرين في مقدمة 
الدول العربية وفي مصاف الدول المتقدمة التي سبقتنا 

كثيرا في الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ولفـــت إلـــى أن البحريـــن بهـــذا القانـــون احتلـــت مرتبـــة 
متقدمـــة، مـــا يـــدل على حـــرص المملكـــة قيادة وشـــعبا 
بالسير في خطى تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والحفاظ 

على ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات دولية.
وذكـــرت أن إطـــالق هـــذا القانون في ظل وجـــود أجهزة 
وآليـــات معينـــة أنشـــئت بموجـــب االتفاقيـــات الدوليـــة 
تراقـــب مـــدى تنفيذ الـــدول لهـــذه االتفاقيات، يعـــد أبلغ 
رد علـــى جميع من يشـــكك فيما وصلت لـــه البحرين في 

مجال حقوق اإلنسان.

ة  ^ أوضح األمين العام لمجلس النواب عضو مفوضيَّ
حقوق الســـجناء والمحتَجزين المستشـــار راشـــد بونجمة 
أن القانـــون نوعـــي، وقـــد أضـــاف للمنظومـــة التشـــريعية 
فـــي البحرين، ويعتبر من أســـمى أهدافـــه المحافظة على 
حقوق األطفال ووقايتهم من ســـوء المعاملة واالستغالل 

واإلهمال، ورعايتهم صحيا، وتعليميا، وتربويا.
وأفاد بأنه تضمن عدم جواز حبس األطفال في الســـجون 

مـــع البالغيـــن في مـــكان واحد وهو مـــا له األثـــر البالغ في 
تهيئتهـــم نفســـيا حتـــى فـــي أماكـــن اإلصالح، كمـــا حرص 
القانـــون على ضمانة مهمة وهي مواصلـــة الطفل تعليمه، 
فضـــال عن تفعيل مركـــز حماية الطفل ليتولـــى أموره في 
التخطيـــط ووضـــع البرامـــج الكفيلة لحمايـــة األطفال من 

سوء المعاملة.
وأشار إلى أن القانون حظر استغالل األطفال في مختلف 

األشـــكال اإلجراميـــة كما يتوافـــق مع التدابيـــر الحقوقية 
العالميـــة، فضـــال عن وجود خبيرين فـــي المحكمة الكبرى 
وأحدهما من النســـاء وخبير في المحكمة الصغرى، وهذا 
مـــا ســـاهم فـــي معاونـــة القضاة فـــي اتخـــاذ قـــرار الحكم 

الصائب إلصالح األطفال.
يشـــار إلـــى صدور أمـــر ملكي فـــي ديســـمبر 2020 يقضي 

ة حقوق السجناء والمحتَجزين. بتعيين أعضاء مفوضيَّ

فاطمة الكوهجي

مريم األحمدي 

المستشار المساعد بوزارة العدل وائل أنيس

المستشار راشد بونجمة

 مال الله الحمادي
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النيابة شــرعت بالتوعية اإلعالمية بقانون العدالة فور صدوره

رئيس نيابة األسرة: نقل الطفل لمكان آمن حال تعرضه إليذاء جسيم

نيابـــة  رئيـــس  اعتبـــرت   ^
األســـرة والطفـــل زينـــب العويناتي 
العدالـــة  قانـــون  مالمـــح  أبـــرز  أن 
لجنـــة  إنشـــاء  هـــو  اإلصالحيـــة 
قضائية مشكلة من رئيس محكمة 
العدالة اإلصالحية الكبرى ورئيس 
محكمـــة العدالة الصغـــرى وقاضي 
تنفيذ العقـــاب باإلضافة إلى عضو 

النيابة العامة.
القانـــون وضـــع  إلـــى أن  وأشـــارت 
منهجـــا كامال ومفصـــال في معاملة 
الطفـــل الجنائية ســـواء كان جانيا 
أو مجنيـــا عليـــه وهذا النهـــج قاده 
إلى قاعدة مهمة جدا وهي سريان 
األحـــكام بمـــا هـــو أصلـــح للمتهـــم، 
وبالتالي فإن تنظيم معاملة الطفل 
ال تقتصـــر علـــى الوقائـــع الالحقـــة 
التـــي تلـــي القانـــون بـــل االحـــكام 
التي ســـبقت صـــدور هـــذا القانون 
وتحديـــدا لألطفال الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 15 و18 سنة. 
وتابعـــت “حيـــث نصت المـــادة 87 
التـــي  اللجنـــة  هـــذه  إنشـــاء  علـــى 
مهمتها الفصل في طلبات استبدال 

عقوبات التي صـــدرت فيها أحكام 
على هذه الفئة من األطفال، أي أن 
لها سلطة تعديل العقوبات السابق 
األطفـــال  هـــذه  علـــى  بهـــا  الحكـــم 
الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة 
بحيث تتماشـــى مع قانون العدالة 

اإلصالحية وغاياته”.
وفي مداخلة أخرى، أكدت رئيســـة 
زينـــب  والطفـــل  األســـرة  نيابـــة 
العويناتـــي أنـــه فـــي حـــال تضمـــن 
تقرير مركز حماية الطفل ما يثبت 

تعرض الطفل إلى إيذاء نفســـي أو 
جســـدي جســـيم فإن النيابة تحكم 
بنقل الطفل من الحاضن إلى مكان 
آمن، إلـــى حين النظر فـــي القضية 

واتخاذ اإلجراء القانوني بحقها.
ولفتـــت إلـــى أن النيابـــة العامة في 
الحـــاالت االعتياديـــة تحيـــل هـــذه 
التقارير إلى المحكمة، حيث تصدر 
المحكمة على إثره في حال ثبوت 
الجســـيم حكمهـــا  اإليـــذاء  وجـــود 
بنقـــل الحضانة لكون الحاضن غير 

مؤهل بالحضانة.
العامـــة  النيابـــة  إلـــى أن  وأشـــارت 
تحيـــل البالغات الـــواردة لها لمركز 
التقريـــر  إلعـــداد  الطفـــل  حمايـــة 
الـــالزم بشـــأنها، وفـــي حـــال ثبوت 
وجـــود حالة عنف أســـري أو ســـوء 
معاملـــة علـــى الطفـــل فـــإن النيابة 
العامـــة تقوم بعدها بإحالة القضية 

على المحكمة.
وبينـــت أن حفـــظ النيابـــة العامـــة 
للقضايـــا عـــادة ما يكـــون عائد إلى 
األطفـــال  تعـــرض  ثبـــوت  انتفـــاء 
لحالة سوء معاملة أو عنف أسري.
وتطرقـــت إلـــى أن النيابـــة العامـــة 
وفـــور صـــدور القانون شـــرعت من 
خـــالل منصاتهـــا اإلعالميـــة ومـــن 
خـــالل وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة 
في التوعية بهذا القانون، من أجل 
تثقيـــف المجتمـــع بأهم مـــا تضمنه 

القانون.
عضـــو  العويناتـــي  أن  الـــى  يشـــار 
الســـجناء  حقـــوق  ـــة  بمفوضيَّ
والمحتَجزين الصادر بتشكيلها أمر 

ملكي في ديسمبر 2020.

زينب العويناتي

^ تحدث المحامي محمود 
ربيع في مداخلته بندوة “البالد” 
عن بعد بشـــأن إيجابيات قانون 
العدالـــة االصالحيـــة لألطفـــال، 
موضحـــا أن المـــادة 43 أوجبت 
علـــى كل طبيـــب يعـــرض عليه 
طفـــل تعرض إلى ســـوء معاملة 
أن يبلـــغ الجهات المختصة، كما 
أوجبـــت المـــادة 44 مـــن قانون 
علـــى كل من عـــرف ووصل إلى 
علمـــه تعـــرض طفـــل إلى ســـوء 
معاملة أن يقوم بإبالغ الجهات 

المختصة. 
القانـــون  إيجابيـــات  أن  وذكـــر 

الطفـــل  حمايـــة  مركـــز  إنشـــاء 
التابعـــة لوزارة العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة والذي ســـيكون له 
دور كبير في تنفيذ هذا القانون 
التشـــريعات  بيـــن  واءم  الـــذي 
الوطنية والتشـــريعات الدولية، 
حيث إن اتفاقية حماية الطفل 
تحدد ســـن 18 ســـنة والبحرين 
بهـــذا القانـــون أصبحـــت توافق 
عـــن  التشـــريعات، فضـــال  هـــذه 
إنشاء اللجنة القضائية للطفولة 
تختـــص  خاصـــة  ومحاكـــم 
باألطفـــال أوجـــب فيهـــا وجـــود 

خبراء نفسيين واجتماعيين.

قـــال أمين ســـر جمعية أبرار للرعاية األســـرية محمد حمـــادة بمداخلته 
فـــي نـــدوة “البالد” عن بعـــد إن قانون العدالة االصالحيـــة لألطفال ركز 
على مسألة تحديد سن الطفل، متسائال عما إذا كان القانون ملتفتا إلى 
مســـتوى نضـــج الطفل وكونه مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة، أو ممن 

لديهم صعوبة في التواصل وغير ذلك.
وتساءل عن دور الجمعيات االجتماعية في تطبيق هذا القانون، مشيرا 
إلـــى أن تلك الجمعيات تتوافر على العديد من الخبراء والمتخصصين 

في مجال اإلرشاد األسري.

ربيع: قانون العدالة اإلصالحية 
لألطفال يوسع نطاق وجوب التبليغ 

أمين سر “أبرار للرعاية”: 
بالجمعيات خبراء أسريين

المحامي محمود ربيع

محمد حمادة

القانون البحريني خالصة أفضل التجارب الدولية

مستشار “مجلس المرأة”: خبيرات يعاونَّ محكمة العدالة

العقيد البردولي: أحداث ال يملكون عائال مؤتمنا

الدوســـري: التشـــريع تضمـــن 89 مـــادة نوقشـــت مـــع جميـــع المعنييـــن

محكمة االستئناف ال تنعقد إال بوجود ومساعدة خبيرين أحدهما من النساء

ــة ــي ــدن ــة وب ــي ــس ــن ــوا العـــــتـــــداءات ج ــم تـــعـــرضـ ــه ــن الـــعـــديـــد م

^ قـــال نائـــب رئيـــس لجنـــة المـــرأة 
والطفـــل بمجلس النواب بدر الدوســـري 
عـــن  “البـــالد”  بنـــدوة  مداخلتـــه  خـــالل 
بعـــد إن إصـــدار القانـــون رقـــم 4 لســـنة 
2021 بشـــأن قانون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء المعاملة 
بعـــد مناقشـــة مســـتفيضة ومطولـــة من 
قبـــل جميـــع الجهـــات المختصـــة ليكون 
نقلـــة نوعيـــة مـــن المنظومة التشـــريعية 
المتعلقـــة باألطفال وحمايتهم من ســـوء 

المعاملة.
واعتبـــر القانون من أوائل القوانين التي 
حـــوت كل األحـــكام المتعلقـــة بمصالـــح 
الطفل الفضلى، وجاء بديباجة وبخمس 
فـــي  تحمـــل  مـــادة  و89  إصـــدار  مـــواد 
ثناياهـــا العديـــد مـــن المبـــادئ واألحكام 
التـــي تســـعى إلـــى تحقيـــق العديـــد مـــن 
األهداف السامية واتفاقا مع ما ورد في 

االتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وبيـــن أن القانـــون تضمن إنشـــاء محاكم 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وتحديـــد 
حاالت تعـــرض الطفل للخطـــر والتدابير 
المتخـــذة وتنظيـــم موضـــوع العقوبـــات 

مـــع خصوصيـــة  يتســـق  بمـــا  والتدابيـــر 
ورعايـــة  الدوليـــة  واالتفاقـــات  الطفـــل 
األطفـــال وحمايتهـــم من ســـوء المعاملة 

عبر مركز حماية الطفل.
النـــواب  مجلـــس  أن  الدوســـري  وذكـــر 

واللجنـــة الدائمـــة للمـــرأة والطفـــل قامـــا 
بدراســـة القانـــون قبـــل صـــدوره دراســـة 
مطولـــة فضال عن اطالعه على التجارب 
إلـــى  لتخلـــص  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
وتطويرهـــا  والتجـــارب  الصيـــغ  أفضـــل 
بشـــكل يتواءم مع خصوصيـــة المجتمع 

البحريني ومنظومته التشريعية.
وأردف: طلبت اللجنة مرئيات العديد من 
الوزارات ومؤسسات والجهات المجتمع 
المدنـــي كمـــا عقـــدت اللجنـــة عـــددا مـــن 
االجتماعات لمناقشة وطرح التساؤالت 

والرد على بعض االستفسارات.
واختتم بـــأن االهتمام الذي يوليه جاللة 
الملـــك بحقـــوق الطفـــل وكل مـــا يتعلـــق 
بـــه مـــن تشـــريعات ومنظمـــات داعمة له 
ســـيكون له أثر إيجابي مباشـــر على دفع 
عجلـــه التقدم لحقـــوق الطفل في مملكة 

البحرين.

القانونـــي  المستشـــار  أشـــار   ^
بالمجلـــس األعلى للمرأة محمد المصري 
عـــن  “البـــالد”  بنـــدوة  مداخلتـــه  خـــالل 
بعـــد إلى أن قانـــون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال يأتي تنفيذا لنصوص الدستور 
حلقـــات  مـــن  حلقـــة  ويعـــد  البحرينـــي 
المشـــروع اإلصالحي لصاحـــب الجاللة 
الملـــك واســـتكماال لتشـــريعات األســـرية 
فـــي البحريـــن. ولفـــت المصـــري إلـــى أن 
أبرز مالمح القانون هو تشـــكيل محكمة 
العدالة اإلصالحيـــة الكبرى من خبيرين 
واالجتماعيـــة  النفســـية  األمـــور  فـــي 
أحدهمـــا مـــن النســـاء، معتبـــرا أنـــه مـــن 
بحيـــث  األهميـــة  فـــي  الغايـــة  األمـــور 
تكون من بين الخبراء نســـاء يســـاندون 

ويساعدون المحكمة. 
وأضـــاف أن انعقـــاد محكمة االســـتئناف 
العليـــا المدنيـــة نـــص علـــى أال تنعقـــد إال 
بوجود ومساعدة خبيرين أحدهما على 

األقـــل مـــن النســـاء معتبـــرا أنهـــا إضافة 
مهمـــة جـــدا في القانـــون يجـــب التركيز 

عليها واالستفادة منها.
موضـــوع  تنـــاول  القانـــون  إن  وقـــال 
منـــه   49 المـــادة  فـــي  الطفـــل  حضانـــة 
والتـــي تنـــص علـــى أنـــه فـــي حالـــة نقل 
حضانة الطفل المعرض للخطر أو لسوء 

المعاملة إال من قبل المحكمة المختصة، 
إال أنـــه في الحـــاالت الطارئة أجاز لمركز 
حمايـــة الطفل بعد أخـــذ إذن النيابة نقل 
الطفل المعرض للخطر بشـــكل يستحيل 
بقاؤه مع الشـــخص الحاضـــن إلى مكان 
آمـــن علـــى أن يتـــم عـــرض الطفل خالل 
24 ســـاعة للمحكمـــة المختصـــة إلصدار 

قرارها بشأنه.
وتابـــع أن للمركـــز أن يطلب نقل حضانة 
الطفـــل إلـــى األســـرة الحاضنـــة على أن 
تكـــون من أقـــارب الطفل حتـــى الدرجة 
الرابعـــة وإذا لم يوجـــد األقارب من هذه 
الدرجـــة للمحكمـــة نقلـــه إلـــى مـــن تـــراه 
مناســـبا، منوهـــا إلـــى أن هـــذه النص في 
غايـــة األهميـــة فـــي ظـــل وجـــود بعـــض 
القضايا والمعوقات المتعلقة في مسألة 
الحضانة أو الزيارة معتقدا أنه يجب أن 

يتم استغاللها بشكل كبير.
 وأوضح أن القانون ســـوف يســـري بعد 
6 أشـــهر من تاريخ نشـــره فـــي الجريدة 
الرسمية وهذا سيفتح الفرصة والمجال 
للتعامـــل والتعود على هـــذا القانون من 
قبل المحامين والقضاة، معتبرا القانون 
نقلة نوعيـــة ومهمه ويتضمن الكثير من 
المواد التي تحتاج إلى دراســـة ومعرفة 

من قبل المختصين والعامة. 

^ قالـــت رئيســـة مركـــز رعايـــة 
األحـــداث بـــوزارة الداخليـــة العقيـــد 
ركن مريـــم البردولـــي بمداخلتها في 
نـــدوة “البالد” عن بعـــد إن العديد من 
األحـــداث الموجوديـــن بمركـــز رعاية 

األحداث ليس لديهم عائل مؤتمن.
ولفتـــت إلى أن العديد منهم تعرضوا 
العتداءات جنسية وبدنية وغيرها.

وبينـــت أن الحكـــم علـــى أي حدث ال 
يتـــم إال بعـــد دراســـة ســـلوك الحدث 
نضوجـــه  مســـتوى  مـــن  والتحقـــق 
وتعليمه وجميـــع األمور، حيث يقوم 
الباحـــث االجتماعـــي بإعـــداد تقريـــر 
ملتفـــت إلـــى جميـــع تلـــك الحيثيات 
عـــن الحدث ويزوده القاضي إلصدار 

الحكم.

يكـــون  الحـــدث  أن  إلـــى  وأشـــارت 
أحيانـــا قـــد ارتكـــب فعـــال بســـيطًا إال 
أن الظـــروف المحيطـــة به تدفع نحو 

إيداعه المركز.
األهليـــة  الجمعيـــات  بـــدور  ونوهـــت 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي 
دعـــم المركـــز فـــي جميـــع المجـــاالت 

اإلصالحية لألطفال.

وتقدمـــت البردولـــي بجزيـــل الشـــكر 
لصحيفة “البالد” علـــى تنظيمها هذه 
النـــدوة، معبـــرة عن تقديرهـــا لجهود 
وزيـــر العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالد بـــن علي آل 
خليفـــة على جهوده فـــي إصدار هذا 
القانون، والذي يؤمل أن يستفاد منه 

بالشكل األمثل.

بدر الدوسري

محمد المصري

رئيسة مركز رعاية األحداث العقيد ركن مريم البردولي
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محاكمة األطفال بمراكز الرعاية االجتماعية.. واقتراح بترجمة برنامج جامعة جنيف

نائبة رئيس لجنة الطفل األممية: قانون البحرين تفوق على أميركا

حقـــوق  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  هنـــأت 
الطفل باألمم المتحدة أمل الدوســـري 
جاللـــة الملك إلصـــداره قانـــون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفال باعتبـــاره إنجازا 
كبيـــرا يضـــاف إلنجـــازات جاللتـــه في 
مجـــال تأكيـــد حقوق اإلنســـان بصوره 

أشمل وحقوق األطفال.
ورأت الدوســـري أن هـــذا القانـــون مـــن 
أهـــم القوانيـــن التـــي صدرت فـــي هذا 
المجـــال، ويمكـــن اختزالـــه فـــي المادة 
األولـــى منـــه والتـــي تتنـــاول تحقيـــق 
مـــن  لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة 
خالل اإلصـــالح وليس العقاب كما في 

السابق.
القانـــون  مـــن   3 المـــادة  أن  واعتبـــرت 
تشـــكل إضافـــة مهمـــة وهـــي تقضـــي 
برفـــع ســـن المســـألة الجنائيـــة إلـــى 15 
عامـــا بعـــد أن كان 12 عامـــا في قانون 
األحـــداث ســـنة 1976، مؤكـــدة أن هذا 
السن متقدم جدا ويجعل البحرين في 

مصاف أرقى الدول المتقدمة.
وأشـــارت إلى السويد وفنلندا النرويج 
حـــددت أدنى ســـن المســـاءلة الجنائية 
المتحـــدة  الواليـــات  بينمـــا  عامـــا،   15

األميركيـــة هـــي الوحيـــدة فـــي العالـــم 
التـــي لم تصـــدق على اتفاقيـــة حقوق 
الطفـــل، حيـــث ينـــزل ســـن المســـاءلة 
إلى 6 ســـنوات ويحاكـــم الطفل جنائيا 
حـــدد  حيـــن  فـــي  البالـــغ،  مثـــل  مثلـــه 
ســـن المســـاءلة فـــي المملكـــة المتحدة 
وايرلندا الشـــمالية بـ 10 ســـنوات بينما 
في أسكوتلندا رفع إلى 10 سنوات في 

يناير الماضي.
وأشـــارت إلـــى أن المـــادة األولـــى مـــن 
القانـــون ركـــزت علـــى مصالـــح الطفـــل 
الفضلـــى كأســـاس ومنطلـــق ألي حكم 

أو قـــرار أو أي إجـــراء متعلـــق بالطفـــل 
وهذا ما نحرص عليه في لجنة حقوق 
الطفـــل ليصدر في توصياتنا الختامية 

لدول التي نقوم بمقابلتها.
وأكـــدت الدوســـري أهمية نشـــر الوعي 
قانـــون  بشـــأن  المجتمعـــي  والتثقيـــف 
العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملة، وتدريب المعنيين 
بتنفيـــذ هذا القانون، حتـــى نتمكن من 

تحقيق األهداف المتوخاة منه.
ولفتت إلى أن أهمية شـــمول التدريب 
للفئـــات المعنية بتطبيـــق القانون مثل 

القضـــاة واالختصاصيين االجتماعيين 
القضائيـــة  واللجـــان  األطفـــال  ونيابـــة 
واالختصاصييـــن  بالطفولـــة  المعنيـــة 
والعامليـــن  بالمستشـــفيات  العامليـــن 
ألن  االجتماعيـــة  الرعايـــة  بمراكـــز 
الرعايـــة  بمراكـــز  ســـتعقد  المحاكـــم 

االجتماعية.
وذكـــرت أن القانون حدد مدة 6 أشـــهر 
لســـريان القانـــون، ومتوقعة أن تشـــهد 
هذه الفترة تحديد وتعيين األشخاص 
المعنييـــن بإنفـــاذ القانـــون، ومقترحـــة 

إعداد التدريب المناسب.
برنامـــج  مـــن  االســـتفادة  واقترحـــت 
تدريبـــي تنظمة جامعـــة جنيف مرتبط 
ومدتـــه  األطفـــال،  قضـــاء  بموضـــوع 
12 شـــهرا، وينظـــم )أوناليـــن(، ويمنـــح 
المشـــارك شـــهادة مشـــاركة عـــن نظـــام 

عدالة األطفال.
وأشـــارت إلـــى أن لغـــة هـــذا البرنامـــج 
باإلنجليـــزي والفرنســـي، ومقترحة أن 
تتولى الجهـــة المعنية بتطبيق القانون 
ترجمة القانون للغة العربية وأن تتولى 

جامعة البحرين تدريسه للمعنيين.

أمل الدوسري

أكـــد رئيـــس جمعية المحامين البحرينية حســـن بديوي أن صدور قانون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفال وحمايتهم من ســـوء المعاملـــة يتطلب أن 
يقابله وضع خطة وطنية لتوعية المجتمع بمختلف فئاته وشـــرائحه بالقانون، 
خصوصـــا الفئـــة المخاطبة بـــه وهي فئة األطفـــال، ما يســـتدعي تحديد آليات 
للوصـــول إلى هـــذه الفئـــة ومخاطبتها بما يتـــالءم مع مســـتوى وعيها ويحقق 
أهـــداف القانـــون. وأشـــار إلـــى أن هـــذه الخطة ينبغي أن يشـــترك فـــي تنفيذها 
مختلف وســـائل اإلعـــالم ووزارة التربية والتعليم، من خـــالل توضيح القانون 
وحيثياتـــه وأهدافـــه بشـــكل يتناســـب مـــع كل فئـــة، مـــن األطفـــال أو الشـــباب 

الجامعيين الذين سيصبحون عما قريب آباء وأمهات.
ولفت إلى دور معهد التدريب القضائي في تدريب القضاة والمحامين وأعضاء 
النيابـــة العامة لتطبيق هذا القانون. وأكـــد أن الهدف المتوخى من هذه الرؤية 
يتمثـــل فـــي كيفيـــة توصيل المعلومـــة لجميع مـــن يعنيهم هذا القانـــون، وعدم 
قصر الوعي به على المتخصصين فقط. وتقدم بديوي بجزيل الشكر والتقدير 
لصحيفة “البالد” على تنظيمها هذه الندوة لتسليط الضوء على قانون العدالة 
اإلصالحيـــة لألطفال بعد صـــدوره، والذي كان لجمعيـــة المحامين بصمتها في 

تقديم مرئياتها بشأنه، والتي القت صدى إيجابيا.

رئيس “المحامين”: لوضع خطة 
لتوعية المجتمع

حسن بديوي

ربط إلكتروني بين مركز حماية الطفل والمحاكم الشرعية

القطري: وزير العدل قدم جميع التوضيحات للبرلمان

رئيسة “الطفل” بجمعية الحقوقيين: “العدالة” يسد فراغا تشريعيا

رئيســـة المركـــز: جميـــع الحـــاالت توثـــق وتحـــاط بكامـــل الســـرية

ــة الــتــقــلــيــديــة ــي ــون ــان ــق ــم ال ــظ ــن ــارج ال ــ ــة األطـــفـــال خـ ــم ــاك ــح م

ــال ــ ــف ــ األط ــة  ــايـ ــمـ حـ فــــي  مـــهـــمـــا  دورا  ــة”  ــ ــي ــ ــل ــ ــداخ ــ “ال ــح  ــنـ مـ ــون  ــ ــان ــ ــق ــ ال

قالت رئيســـة مركـــز حماية الطفل 
والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة  التابـــع 
االجتماعيـــة لولوة العجاجـــي بمداخلتها 
فـــي نـــدوة “البـــالد” عـــن بعـــد إن جميـــع 
التشـــريعات التـــي تعنـــى بمجـــال حقوق 
الطفل تصب بال شك في مصلحة الطفل 
الفضلـــى، وأن تحديـــث التشـــريعات من 
شـــأنه أن يقـــدم إضافة مهمـــة للمنظومة 
التشـــريعية الخاصة باألطفـــال، وإعطاء 
المركز وجميع الجهات ذات العالقة دورا 
أكبر وصالحيات أوسع في هذا المجال.

ولفتـــت إلـــى أن المركـــز يقـــدم خدماتـــه 
واســـتقبال  عليهـــم،  المجنـــي  لألطفـــال 
حـــاالت األطفال من أســـر مطلقة، حيث 
مراكـــز  قبـــل  مـــن  البالغـــات  يســـتقبل 
يتـــم مقابلـــة  إذ  المحكمـــة،  أو  الشـــرطة 
األطفال وتقديم الجلســـات النفسية لهم 

ورفع التقارير الالزمة بشأنهم.
وذكـــرت أنـــه فـــي حـــال تبيـــن للمركز أن 
الطفـــل يتعـــرض لمشـــاكل أســـرية، ولـــم 

يتعـــرض إلـــى إيذاء جســـدي، فإنـــه يتم 
تحويلـــه علـــى مركـــز اإلرشـــاد األســـري 

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية.
لمديـــر  استفســـارات  علـــى  ردا  وأكـــدت 
النـــدوة الزميـــل ابراهيم النهـــام أن مركز 
بتســـليم  معنـــي  غيـــر  الطفـــل  حمايـــة 
األطفال، منوهة في الوقت ذاته بمبادرة 
مكتب اإلرشاد األســـري بترتيب زيارات 

ودية خارج المراكز االجتماعية.
باألطفـــال  معنـــي  المركـــز  أن  وبينـــت 
المتعرضيـــن لإليـــذاء وســـوء المعاملـــة، 
المركـــز  بيـــن  إلكترونـــي  ربـــط  وهنـــاك 
والمحاكم الشـــرعية لتســـهيل التخاطب 

فيما بينهما.
وقالـــت إن جميـــع الحـــاالت التـــي يتـــم 
توثيقهـــا بالمركـــز تحاط بكامل الســـرية، 

كمـــا أن المركز ال يملك الســـلطة الجبرية 
إللـــزام أهـــل الطفـــل بالحضـــور، إال أن له 

الحق بزيارة األطفال في المدارس.
وأوضحـــت أن تحديد مدى أهمية تقرير 
المركز شـــأن متعلـــق بالمحكمـــة والنيابة 
العامـــة، إذ إن مســـؤولية المركز تنحصر 
فـــي أخذ أقوال األطفال ووالديهم ورفع 

تقاريرها للجهات المعنية.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  أشـــادت 
فـــي  القطـــري بمداخلتهـــا  فاطمـــة 
ندوة “البـــالد” عن بعد بالدور الكبير الذي 
لعبـــه وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
آل  علـــي  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  واألوقـــاف 
خليفـــة، لمـــا أظهره من مســـتوى عال من 
التعـــاون، والحـــرص علـــى تقديـــم جميع 
التوضيحـــات والمســـاعدة الالزمـــة التي 
ســـهلت مـــن عمـــل لجنـــة المـــرأة والطفل 
البرلمانية، وتمكنت بفضل جميع الجهود 
المســـاندة، مـــن االنتهاء من دراســـة أحد 
تعكـــس  التـــي  الحديثـــة  القوانيـــن  أبـــرز 
صورة مشـــرفة لمملكـــة البحرين، وتدعم 
مســـيرة تطوير التشـــريعات بما ينســـجم 
مع االتفاقات والمعاهـــدات الدولية التي 
وقعـــت عليهـــا مملكة البحريـــن وانضمت 

لها.

وتابعت “إن إقرار مشروع قانون العدالة 
مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال  اإلصالحيـــة 
ســـوء المعاملة يؤكـــد مدى حرص مملكة 
البحريـــن علـــى رعايـــة مصالـــح األطفال 
وتوفيـــر البيئـــة المالئمة لتنشـــئتهم على 

المواطنة الصالحة”. 

 ولفتـــت إلـــى أن مـــن أهـــم مميـــزات هذا 
القانون استهداف مراعاة أولوية مصالح 
الطفل في القضايا الجنائية خارج النظم 
القانونيـــة التقليديـــة، وتأكيد خصوصية 
التـــي  اإلصالحيـــة  القانونيـــة  المعاملـــة 

ينبغي أن يحظى بها األطفال.

وقالـــت “إن مملكـــة البحريـــن مـــن الدول 
الســـباقة في دعم جميع الجهود الوطنية 
والدوليـــة التي من شـــأنها توســـيع مظلة 
الحماية والرعاية لألطفال، وذلك انطالقًا 
مـــن واجباتهـــا ومســـؤولياتها اإلنســـانية 
والدينيـــة فضال عن الدســـتورية، وإيمانًا 
منها بأن اإلنسان هو عماد قيام أي نهضة 

أو تنمية في المجتمع”.
وأردفـــت “بـــأن القانون تضمـــن منظومة 
قضائيـــة للطفولـــة، مـــن خـــالل تشـــكيل 
للطفولـــة  اصالحيـــة  عدالـــة  محاكـــم 
والنيابـــة  للطفولـــة  القضائيـــة  واللجنـــة 
العامـــة للطفولـــة وتعزيز آليـــات الحماية 
بمركـــز حمايـــة الطفولـــة ممـــا يجعل هذا 
المنطقـــة،  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  القانـــون 
وتجعل مملكتنا الغالية سباقة دائمة كما 

عهدناها”. 

قالت رئيســـة لجنـــة المرأة والطفـــل بجمعية 
الجـــودر  هنـــادي  البحرينيـــة  الحقوقييـــن 
بمداخلتهـــا فـــي نـــدوة “البـــالد” عـــن بعـــد إن قانون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفال وحمايتهم من ســـوء 
المعاملـــة لـــه أهميـــة بالغـــة؛ لحمايتـــه إحـــدى فئات 
المجتمـــع المهمـــة والمتمثلـــة فـــي األطفـــال، الذيـــن 
يعتبرون الجسر الذي نعبر من خالله لما نحن عليه، 

فاألطفال هم رجاالت وسيدات المستقبل.
ولفتـــت إلـــى أن أهميـــة هـــذا القانـــون تتضـــح فـــي 

الرســـالة التـــي وجههـــا جاللـــة الملـــك بإصـــداره في 
ذكـــرى ميثـــاق العمـــل الوطنـــي المصـــادف يـــوم 14 
فبرايـــر، والـــذي يعد حجر األســـاس الـــذي قام عليه 
المشروع اإلصالحي لجاللة الملك، وليؤكد استمرار 
المملكة في تعزيز حقوق الطفل والذي هو جزء من 

حقوق اإلنسان.
وأشـــارت إلـــى أن هـــذا القانـــون يأتـــي لســـد فـــراغ 
تشـــريعي بعـــد انضمـــام المملكـــة إلـــى االتفاقيـــات 
الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق األطفـــال، الســـيما فيما 

يتعلق بتحديد ســـن الطفولـــة والذي تم تداركه في 
هذا القانون.

وذكرت أن القانـــون منح وزارة الداخلية دورا مهما 
فـــي حمايـــة األطفـــال، كمـــا أن القانون جـــاء ليوفر 
مزيـــد من الحمايـــة الالحقة لهم في حـــال وقوعهم 

في الجريمة.
ونوهـــت بدعوة رئيس جمعية المحامين البحرينية 
حســـن بديـــوي ألهمية وضع خطة وطنيـــة للتوعية 

بالقانون.

وأضافـــت أن قانـــون األســـرة أكـــد في نـــص صريح 
عـــدم جـــواز تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة بشـــكل 
جبـــري، وعليه فإن الشـــرطة ال حـــق لها في التدخل 
الجبـــري فـــي هذا الشـــأن، وهـــو ما دعا إلـــى إطالق 

خيار المراكز االجتماعية.
ورأت أنـــه باإلمـــكان اعتبـــار االمتنـــاع عـــن تمكيـــن 
المحضـــون لـــه مـــن رؤية الطفـــل من قبيـــل إحداث 
الضرر النفســـي على الطفـــل، لعدم تمكينه من رؤية 

المحضون له.

وذكـــرت أن القانـــون الجديد أيضا أبعد المســـؤولية 
الجنائيـــة عـــن الطفل فـــي عمر 15 ســـنة، حيث كان 
يعالـــج من خالل قانـــون األحداث، أما فـــي القانون 
الجديـــد فالطفـــل تؤخـــذ فـــي حقـــه تدابيـــر وقائية 

وعالجية.

لولوة العجاجيالزميل ابراهيم النهام

فاطمة القطري

الرعايـــة  إدارة  مديـــر  قالـــت 
العمـــل  بـــوزارة  االجتماعيـــة 
والتنميـــة االجتماعية هـــدى الحمود 
بمداخلتهـــا فـــي نـــدوة “البـــالد” عـــن 
بعـــد إن مجلـــس إدارة مركـــز حمايـــة 
الطفـــل يضـــم مجموعة مـــن الخبراء 
تمثـــل  التـــي  المهمـــة  والشـــخصيات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  مجموعـــة 
فـــي  الرائـــدة  األهليـــة  والمؤسســـات 
مجال التشريعات الخاصة بالطفولة.

ولفتت إلى وجود خط نجدة مجاني 
للطفـــل، مخصص لتلقـــي االتصاالت 
للعنـــف  المتعرضيـــن  األطفـــال  مـــن 

األســـري وســـوء المعاملـــة، وهـــو مـــا 
ينســـجم مع االتفاقيات والمعاهدات 
الدوليـــة التي صادقـــت عليها مملكة 
البحريـــن فـــي مجـــال تعزيـــز حقوق 

الطفل.
العدالـــة  قانـــون  إصـــدار  أن  ورأت 
اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهم من 
ســـوء المعاملـــة ســـيعزز مـــن مكانـــة 

مملكة البحرين دوليا.
ورفعت أسمى آيات الشكر والعرفان 
إلـــى مقام جاللة الملـــك على إصداره 
هـــذا القانـــون، والـــذي يمثـــل إضافـــة 
مهمة لتشريعات الطفل في البحرين.

مديرة “الرعاية”: خط نجدة مجاني 
للمتعرضين لسوء المعاملة
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توالت البيانات الوطنية من قبل الفعاليات المحلية، 
حيـــال حديـــث ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي 

أدلى به سموه لرؤساء تحرير الصحافة الوطنية.
وأكـــدوا فـــي تصريحات أمـــس أن توجيهات ســـموه 
رسمت معالم طريق واضحة أمام الطاقات الشبابية 

الواعدة.
واعتبـــروا أن تطبيـــق سياســـة “الســـجن المفتـــوح”، 
خطوة رائدة ستنقل البحرين إلى مرحلة جديدة في 
مجال حقوق اإلنســـان، كما سيســـهم في التوسع في 

تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.

مسار جديد

وأكدت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى برئاسة 
أحمـــد الحـــداد، أن الرؤية والبعد اإلنســـاني لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
أنظمـــة مراكـــز اإلصـــاح  بشـــأن تطويـــر وتحديـــث 
والتأهيـــل، وتطبيـــق سياســـة الســـجون المفتوحـــة، 
تفتـــح مســـاًرا جديـــًدا لحصـــد إنجـــازات ونجاحـــات 
إضافية لمملكة البحرين في مجال حقوق اإلنســـان، 
معربة اللجنة عن إشادتها بهذا التوجه المتقدم الذي 
ســـتكون له االنعكاســـات اإليجابية لتعزيز التماســـك 
والنســـيج االجتماعي وفـــق ضوابط معينة. وأعربت 
لجنـــة حقوق اإلنســـان عـــن الفخر واالعتـــزاز بالرؤى 
الشـــاملة والمبـــادرات واألفـــكار التـــي طرحهـــا ســـمو 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء مؤكدة أنَّ اهتمام 
وتركيز ســـمّوه على القضايا والموضوعات المرتبطة 
بحقوق اإلنسان يساند ويرّسخ المشروع اإلصاحي 
لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة، خصوًصا في مجال حقوق اإلنسان.

نموذج عالمي

مـــن جهتـــه، أكد النائـــب عمـــار البناي رئيـــس اللجنة 

النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان عضو لجنة الشؤون 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
أن مملكـــة البحرين قطعت شـــوطا كبيرا في تطوير 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، وضمان حقـــوق النزالء 

والمحكومين ضمن معايير مبادئ حقوق اإلنسان.
وأضاف أن العهد الزاهر لجالة الملك حول البحرين 
لنمـــوذج عالمي في االرتقـــاء بالبنية التحتية لمراكز 
اإلصـــاح والتأهيـــل، من خـــال نهج جالتـــه القائم 
والعدالـــة  اإلنســـان  حقـــوق  مبـــادئ  تطبيـــق  علـــى 
االجتماعية، ومنح السجناء والمحكومين حقوقهم 
الكاملـــة، عـــاوة على منحهـــم فرصة ذهبيـــة أخرى 

لبدء حياة جديدة، ومستقبل مشرق.
وأكـــد أن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس الوزراء، بشـــأن تطوير مراكز االصاح 
والتأهيـــل في الفترة المقبلة من خال تبّني برنامج 
لحمايـــة  المفتوحـــة  والســـجون  اإلصـــاح  لمراكـــز 
النســـيج االجتماعي وفق ضوابـــط، وأهمية التوجه 
إلـــى تجاوز أســـلوب االعتمـــاد على االعتـــراف أمام 
المحكمة واالعتماد بداًل عن ذلك على األدلة المادية 

القاطعة، رسخت مبدأ العدالة االجتماعية.

نظام متجدد

بـــدوره، أثنـــى العضـــو أحمـــد الحـــداد رئيـــس لجنـــة 
حقـــوق االنســـان بمجلـــس الشـــورى على ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير وتحديث 
أنظمـــة مراكـــز اإلصاح والتأهيل، وتطبيق سياســـة 
الســـجون المفتوحـــة، مؤكـــًدا أن هذا التوجـــه الرائد 
ســـينقل البحريـــن إلـــى مرحلـــة جديـــدة فـــي مجال 
حقوق اإلنســـان كما سيسهم في التوسع في تطبيق 

قانون العقوبات والتدابير البديلة كنظام عصري.
وأكـــد الحـــداد أن هـــذا التوجه سيســـهم في تحقيق 
األمـــن االجتماعي واالســـتقرار االســـري إضافة إلى 
دمج وتأهيل المحكوم، الفًتا إلى أن النظام العقابي 
فـــي مملكة البحريـــن نظام متجـــدد ومتطور ويضع 
حقـــوق اإلنســـان ومبـــدأ التأهيـــل واإلصـــاح كمبدأ 

رئيس.

تحفيز اإلبداع

وعلى صعيد متصل، قالت مستشار التطوير اإلداري 
فـــي أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماســـية بـــوزارة الخارجية عبيـــر المعتوق، إن 
قـــراءة عميقـــة للحديـــث اإلعامي لســـموه تكشـــف 
عـــن رؤيـــة ســـموه لمواصلة االســـتثمار فـــي الكوادر 
الوطنيـــة من خـــال تعزيز مفاهيم التنافســـية التي 
تحفـــز اإلبـــداع وتخلـــق الفـــرص كمـــا قـــال ســـموه، 
وأضافـــت أن هذه الرؤية تنبع من صميم المشـــروع 
المواطـــن  الـــذي وضـــع  الملـــك  اإلصاحـــي لجالـــة 
البحريني في قلب عملية التنمية وجعله مســـتفيدا 

أول من ثمارها.
ونوهـــت المعتـــوق بحرص ســـمو ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء علـــى توفيـــر البيئـــة المنافســـة الكتشـــاف 
وإطاق وبناء طاقات الكوادر الوطنية في مختلف 
المجـــاالت، وانطاقا من تأكيد ســـموه أن “المواطن 
البحرينـــي مبتكـــر ولديه حٌب للعمـــل واإلبداع، وهو 
بحاجـــة لزيـــادة الفـــرص والتمكيـــن بـــدل الحمايـــة 

واالنغاق”.
ونوهت في هذا السياق بتأكيد سموه خال حديثه 
اإلعامـــي أنـــه “حان الوقـــت لضخ كفـــاءات جديدة 
فـــي المناصب اإلدارية، ويجـــب أن تكون التعيينات 
الحكوميـــة مبنيـــة علـــى الكفـــاءة والـــوالء للوطـــن، 
وتعكس نســـيج مجتمعنا المتنوع الذي يمثل مصدر 
قـــوة لنـــا، ليـــدرك الجميع أن الفـــرص متاحة لكل من 
يريـــد أن يســـهم في بنـــاء وطننا وازدهـــاره”، وتطلع 
ســـموه إلى أن “تكون تركيبـــة مجلس الوزراء مبنية 
على أسس الكفاءة، وتمثل مختلف الفئات العمرية، 
كما عكس مجلس النـــواب اإلرادة الوطنية، وإتاحة 

فرصة أكبر أيًضا للشباب”.

مستقبل مشرق

أشـــاد رئيـــس جمعيـــة المســـتقبل الشـــبابية صبـــاح 

الـــوزراء  العهـــد رئيـــس  الزيانـــي بثقـــة ســـمو ولـــي 
والجديـــر  لوطنـــه  المخلـــص  البحرينـــي  بالشـــباب 
بالنهوض بالمســـؤولية الملقاة على عاتقه في شـــتى 
مياديـــن العمـــل والعطـــاء، مضيفا أن حديث ســـموه 
للصحافـــة المحلية رســـم معالم طريق واضحة أمام 
الطاقـــات الشـــبابية الواعـــدة والطامحـــة لمســـاهمة 
فاعلـــة في مســـيرة التنميـــة الوطنية المنشـــودة في 

ظل المشروع اإلصاحي لجالة الملك.
وقـــال الزيانـــي إن حديث ســـموه برهـــن أن الطريق 
أصبـــح اآلن واضحـــا المعالم أمام الشـــباب الســـاعي 
خلـــف فرصة إلثبات قدرته على التحدي واســـتلهام 
أسباب النجاح وتقديم إسهامات نوعية في مختلف 
مجـــاالت العمـــل الوطنـــي والتوجه نحو المســـتقبل 

بأسس راسخة من التنمية والمكتسبات.
وأضـــاف أن ســـمو ولي العهد رئيس الـــوزراء أكد أن 
االســـتثمار فـــي طاقـــات الشـــباب البحرينـــي الواعد 
تهيئتهـــم  عبـــر  المســـتقبل  تشـــكل مامـــح  أولويـــة 
ليكونـــوا قادة يواصلون اإلســـهام فـــي تحقيق مزيد 
من اإلنجازات وتعزيز مردود المكتســـبات المتحققة 
حاضًرا على أرض الواقع، وذلك بعد تفعيل طاقاتهم 
ودعم مســـاعيهم لصنـــع فرصهم باإلبـــداع واالبتكار 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، مـــا أثمـــر جملـــة مـــن قصص 

النجاح التي تواصل النمو والتطور.

بشرة خير

وصـــرح  رئيـــس جمعية المعـــارض والمؤتمـــرا كاظم 
الســـعيد بأن ما طرحـــه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء فى لقاء مع رؤســـاء الصحف 

المحليـــة في مجمله مبشـــر بالخير، فســـموه يمتلك 
رؤيـــة واضحـــة ونًيـــرة وواثقة وواعيـــة بالمتغيرات 
والمســـتجدات والتحديات من المؤكد أنها ســـتفتح 
آفاقـــا جديـــدة فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي بجميع 

المجاالت.
واضـــاف أن دعـــوة ســـموه لتحويل التحديـــات إلى 
فـــرص جـــاءت من منطلـــق الوعـــي بطبيعـــة الوضع 
الراهـــن والتحديـــات الراهنـــة وتلـــك التـــى يحملهـــا 

المستقبل. 
وأردف أن محـــاور العمـــل فـــي المجـــال االقتصادي 
التي أشار إليها سموه باعثة على االرتياح والتفاؤل، 
مؤكـــدا أننـــا على ثقة بـــأن كل ما طرحه ســـموه في 
لقائـــه األخيـــر مع رؤســـاء الصحـــف ومـــا كان يوجه 
إليـــه في اجتماعات مجلس الـــوزراء وكذلك اللجنة 
التنســـيقية يبشـــر بآمال واعدة ومبشـــرة لمســـتقبل 

مملكتنا الغالية.

مبعث تفاؤل

ونـــّوه علـــي أحمـــد آل خرفـــوش، بمضاميـــن حديث 
ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء، مؤكـــدا أنه يبعث 
علـــى التفـــاؤل. وأشـــار إلـــى أن حديـــث ســـموه أكـــد 
االقتصاديـــة  المملكـــة  وقـــوة  الواعـــد  المســـتقبل 
والكوادر الوطنية وقدرتها على مواجهة التحديات 
وتحقيـــق المنجـــزات وفق المؤشـــرات، وأبـــرز مثال 
نجـــاح البحريـــن في مواجهـــة وباء كورونـــا وتبوئها 
مراكـــز متقدمـــة في هـــذا المجـــال، إذ أثبتـــت للعالم 
واقـــع االتجاه الذي تســـير عليـــه المملكـــة، وخارطة 

طريق مبشرة لمستقبل الوطن االقتصادي.

أكـــد عـــدد مـــن النـــواب تأييدهـــم التـــام لمـــا ورد في 
بيـــان وزارة الخارجيـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة بشـــأن التقرير الـــذي تم تزويـــد الكونغرس 
األميركـــي بـــه عن جريمـــة مقتل المواطن الســـعودي 
جمال خاشقجي، معتبرين أن التقرير االستخباراتي 
مســـيس ويســـتند إلـــى “فرضيـــات” وهدفـــه ضـــرب 

السعودية وقيادتها.
الملفـــات  الســـتغال  التـــام  رفضهـــم  عـــن  وأعربـــوا 
المنتهيـــة بهـــدف الحصـــول على مكاســـب سياســـية 
في ملفـــات أخرى، مؤكدين أن البحرين تقف موقف 
الرجـــل الواحـــد فـــي صـــف الســـعودية فـــي وجه أي 
اســـتنتاجات خاطئـــة وغيـــر مبررة، مشـــيرين إلى أن 
الســـعودية تمثل محورا أساسا في محاربة اإلرهاب 
الســـام  نشـــر  فـــي  كبيـــرا  دورا  وتلعـــب  والتطـــرف 
والتعايش والتســـامح واالســـتقرار العالمي. وأعربت 
لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع واألمـــن الوطني 
بمجلـــس النواب، عـــن تأييد مجلس النـــواب لما ورد 
في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة بشـــأن التقرير الذي تم تزويـــد الكونجرس 
األميركـــي بـــه عن جريمـــة مقتل المواطن الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي، رحمه هللا.  وأكـــدت رفضها التام 
لكل ما من شـــأنه المســـاس بســـيادة المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة، والتضامن الثابت والراسخ مع 
جهودهـــا العظيمة، اإلقليميـــة والدولية، في مواجهة 
جميـــع التحديـــات، وضمان أمن واســـتقرار المنطقة، 

ونماء االقتصاد العالمي.
وأشادت اللجنة بالدور المحوري واألساسي للمملكة 
العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده 
االعتـــدال،  ونهـــج  الحكيمـــة  وسياســـتها  األميـــن، 
اإلقليمـــي والدولـــي، ودورهـــا الرائـــد لألمـــة العربيـــة 
واإلسامية، وجهودها اإلنسانية والحضارية لجميع 

دول وشعوب العالم أجمع.
بـــدوره، اســـتنكر النائب حمـــد الكوهجـــي المغالطات 
التـــي جاءت فـــي تقرير الكونغرس األميركي بشـــأن 
مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، معربا عن 
رفضه التـــام بالمســـاس بالمملكة العربية الســـعودية 
والتأييـــد الكامـــل لما جاء في بيـــان وزارة الخارجية 

والوقوف مع قيادة المملكة العربية السعودية.
وقـــال إن المملكـــة العربية الســـعودية تمثـــل محوًرا 
أساســـًيا فـــي محاربـــة اإلرهـــاب والتطـــرف وتلعـــب 
دوًرا كبيـــرا فـــي نشـــر الســـام والتعايش والتســـامح 
واالســـتقرار العالمـــي، إضافة إلى دورهـــا االقتصادي 

والمالي الكبير على المستوى العالمي.
وأشـــار إلـــى أن خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود وولـــي عهده األمير 
محمد بن ســـلمان آل ســـعود يقودان المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة لتكـــون رمـــزا للســـام والحـــوار 
ويمثان نموذجا للنهج المعتدل القائم على التعايش 

واالنفتاح.

مـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفاع واألمن الوطني محمد السيســـي البوعينين 
“الـــدور المحـــوري للمملكة العربية الســـعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمـــد بن ســـلمان آل ســـعود، ومـــا تبذله من 
جهود في تعزير االمن واالســـتقرار االقليمي مشدًدا 
“على ضرورة عدم استغال الملفات المنتهية بهدف 
الحصول على مكاســـب سياســـية فـــي ملفات أخرى 
األمر المرفـــوض عرًفا وقانونا، خصوصا مع ما تمتاز 
به المملكة العربية الســـعودية من سياســـة االعتدال 

إقليميا وعربيا ودوليا”.
وأضـــاف أن “مملكـــة البحريـــن تقـــف موقـــف الرجل 
الواحد في صف المملكة العربية السعودية في وجه 
االســـتنتاجات الخاطئة وغير المبررة، ورفض كل ما 
من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية 

الشقيقة، لما يربط الدولتين من روابط متينة تتمثل 
في وحدة المصير والتاريخ المشترك”.

وأبـــدى رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع 
اســـتغرابه الشـــديد من “إعادة فتح الملفـــات المغلقة 
المشـــهد  المـــدة لتتصـــدر  بعـــد كل هـــذه  والمنتهيـــة 
السياسي مرة أخرى خصوصا في ظل وجود ملفات 
سياســـية إقليميـــة ودوليـــة غيـــر محســـومة كالملف 

النووي اإليراني وغيرها من الملفات”.
العربيـــة  المملكـــة  بيـــن  “الشـــراكة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الســـعودية والواليـــات المتحـــدة، هـــي شـــراكة قوية 
إلـــى  الماضيـــة  العقـــود  خـــال  ارتكـــزت  ومتينـــة، 
أســـس راســـخة قوامهـــا االحتـــرام المتبـــادل، وتعمل 
المؤسســـات فـــي البلدين على تعزيزهـــا في مختلف 
المجـــاالت، خصوصـــا في مجـــال مكافحـــة اإلرهاب 
وتعزيـــز االســـتقرار اإلقليمـــي والدولـــي األمـــر الـــذي 
يؤكد الـــدور الكبير والمهم والذي تضطلع به المملكة 

العربية الســـعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وولي عهده 
االمين، في تحقيق العدالة وحفظ االمن واالستقرار 

في المنطقة”.
وأكـــد السيســـي البوعينيـــن “العاقـــة األخويـــة بيـــن 
المملكـــة العربية الســـعودية ومملكـــة البحرين، التي 
تمثـــل نموذًجـــا فريـــًدا مبنًيـــا علـــى روابـــط األســـرة 
المشـــترك  والتاريـــخ  المصيـــر  ووحـــدة  الواحـــدة 
انطاقـــا مـــن الثوابت والـــرؤى المشـــتركة فقد كانت 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ومازالـــت تمثـــل العمق 

للبحريـــن  واالقتصـــادي  السياســـي  اإلســـتراتيجي 
وتربط بين الشـــعبين الشقيقين روابط الدم والنسب 
والمصاهرة بين القبائل والعوائل واألســـر البحرينية 

والسعودية”.
كمـــا أعـــرب النائب باســـم المالكـــي عن التأييـــد التام 
للمملكة العربية الســـعودية الشقيقة والرفض القاطع 
لمـــا جاء الكونجـــرس األميركي به، عن جريمة مقتل 
المواطن الســـعودي جمال خاشـــقجي، منوهت ببيان 

وزارة الخارجية في الوقوف مع األشقاء.
وأكد أن المســـاس بسيادة المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة يمثل مساًسا بمملكة البحرين، مشددا على 
الوقـــوف التـــام مع األشـــقاء والجهود الكبيـــرة الذين 
يقومـــون بهـــا فـــي محاربـــة اإلرهـــاب وحفـــظ األمن 
واالســـتقرار اإلقليمـــي إضافـــة إلـــى دورهـــم الرائد و 

المتميز في خدمة اإلنسانية والتطور االقتصادي.
وقـــال إن المملكـــة العربية الســـعودية بقيـــادة خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل 
سعود وولي عهده األمين األمير محمد بن سلمان آل 
ســـعود تمثل نموذجا للنهج الحكيم والمعتدل القائم 
على نشـــر التعايش والسام واالحترام المتبادل بين 

الدول.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي الوقوف 
التـــام مـــع ســـيادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي 
تعـــد عمقا عربيا وإســـاميا وما تنتهجه من سياســـة 
حكيمة ومعتدلة داخلًيا وخارجًيا، معرًبا عن الرفض 
التـــام لمحتوى التقريـــر الذي تم تزويـــده الكونغرس 
األميركـــي والمســـتند علـــى فرضيات واســـتنتاجات 
ال دليـــل عليهـــا وال تتناســـب مـــع الجهـــود المبذولـــة 
بشـــأن التحقيقات في جريمة مقتل أحد المواطنين 
واألحـــكام الصـــادرة فـــي هـــذا الشـــأن مـــن القضـــاء 
الســـعودي المســـتقل والعـــادل ومـــا رحبت به أســـرة 
القتيـــل وما تلمســـوه من إجـــراءات قضائية وتقديم 
مرتكبـــي الجريمـــة للعدالـــة وصدور أحـــكام قضائية 
بحقهـــم. وقـــال إن مثـــل هـــذه القضايـــا التـــي تأخـــذ 
اهتمامـــا كبيرا من الـــرأي العام العالمـــي تأتي نتيجة 
التسييس الستهداف السعودية وقيادتها دون وضع 
اعتبارات لما تقوم به السعودية من إصاحات مهمة 
وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان والجهـــود اإلنســـانية علـــى 
الصعيـــد الدولـــي وبميزانيات ضخمـــة باإلضافة إلى 
جهـــود التنمية لصاحب الســـمو الملكي األمير محمد 
بن ســـلمان آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع وما يحققه من شـــراكات عربية 
وعالميـــة ومنها الواليـــات المتحـــدة األميركية لدعم 

جهود السام العالمي.

نواب: البحرين تقف موقف الرجل الواحد بصف السعودية
إلى “فرضيات” ... ويستند  التقرير األميركي مرفوض 

عبير المعتوقصباح الزيانيكاظم السعيد

عبدالله الذوادي باسم المالكي حمد الكوهجي
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توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء ترسم معالم مستقبل الشباب

فعاليات وطنية: سياسة “السجن المفتوح” خطوة رائدة

محرر الشؤون المحلية

تصـــدر وســـم “كلنـــا محمـــد بـــن ســـلمان” ترنـــد 
خليجيـــة  ودول  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أخرى، تضامًنا مع سموه، ومع القيادة السعودية 
قبالة التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في 
الكونجرس األميركي بخصوص مقتل المواطن 

السعودي جمال خاشقجي.
وظهـــر تقريـــر وكالـــة االســـتخبارات األميركيـــة 
الـــذي ارتكـــز إليـــه الكونغـــرس ركيـــكا ومطعًمـــا 
متـــن  فـــي  المشـــككة  المفـــردات  مـــن  بالكثيـــر 
المعلومـــات نفســـها، مثـــل )نعتقـــد، نظـــن، ربمـــا، 
يمكـــن( والتـــي نســـفت مصداقيتـــه برمتها، من 

قبل أن تتم قراءته .
وفـــي هـــذا الســـياق تحديـــًدا، غـــردت صحيفـــة 
عـــكاظ الســـعودية قائلـــة “الســـعوديون بصوت 

واحد، لهم الظنون، ولنا محمد بن سلمان”. 
مـــن جهتـــه، غـــرد بـــدر العســـاكر مديـــر المكتب 
الخـــاص لســـمو ولـــي العهـــد الســـعودي بقولـــه 
“ســـيدي، لك فـــي كل روح ســـعودية، تضحيات 

ووفاء ووالء”.
وقال اإلعامي فـــي صحيفة الرياضية عبدهللا 
الحنيـــان “وإن حكـــى فيـــك حســـادك، مـــا درينا 

بهرج حسادك أبد”.
“واثـــق  عبدالكريـــم  فيصـــل  الصحافـــي  وقـــال 
الخطـــى يمشـــي ولـــي عهـــد، ألغلى وطـــن ومن 
حوله شعبه، الحمد على سامتك وما درينا عن 

هرج حسادك أبد”.
والدعـــوة  اإلســـامية  الشـــؤون  وزيـــر  وغـــرد 
واإلرشاد “وطننا الغالي يختلف عن كل األوطان، 
فيه قبلة المســـلمين، ووالة أمر تشـــرفوا بحمل 
رسالة اإلسام والســـام، ونشر المحبة وخدمة 
الحرميـــن الشـــريفين، ومـــا شـــهدته المملكة من 
منجزات عظيمة خال سنوات قليلة، هو محل 
تقدير واعتـــزاز وفخر، ويســـتوجب منا الدعاء 

والشكر، قوالَ وعمًا”.
وقال فهـــد بن محمد العبداللطيـــف “كلنا محمد 
بـــن ســـلمان، ونفديـــه بأرواحنـــا، وأعـــداؤه هـــم 
أعداء األمة، وجب على كل العرب والمســـلمين 
االصطفـــاف خلف الملهم المجدد ســـمو ســـيدي 
ولـــي العهـــد األمير محمـــد بن ســـلمان لمواجهة 

األخطار واالستقرار بالمنطقة”.
تميـــم  خلفـــان  قـــال ضاحـــي  اإلمـــارات،  ومـــن 
“المفـــروض بحملـــة خليجيـــة تنـــدد بتهديـــدات 

بايدن، الوقوف مع قادة خليجنا أمر مهم”. 
وفي تغريدة أخرى قال خلفانة “كلنا المملكة”.

السياســـي فهـــد  المحلـــل  الكويـــت غـــرد  ومـــن 
ابتـــزاز  هـــو  التقريـــر  “هـــذا  بالقـــول  الشـــليمي 
سياســـي، وليـــس هنالك دليل واضـــح وثيقة أو 
رســـالة أو توجيه، المؤسســـات التي عملت هذا 
التقرير هي التي عملت تقرير القدرات النووية 

العراقية، وكانت مخطئة بغزو 2003”. 
ومن اليمـــن قال المثقف هانـــي محمد الكازمي 
أضحـــي  مســـتعد  ســـلمان،  أبـــو  تناصـــر  “عـــدن 

بحســـابي اليوم ألجل المملكة، شـــاركوا احبتي، 
في الوسم”. 

وقال المغرد الُعماني يوســـف محمـــد البدواوي 
“أعتقـــد أن حراك ولي العهد الســـعودي، ورؤيته 
المســـتقبلية للمنطقـــة بشـــكل عام، وللســـعودية 
بشـــكل خـــاص، أزعج العجوز نانســـي بيلوســـي 

وشلتها في بلد العم سام”.
ومن السلطنة ايضا، قال المغرد أحمد الشعيلي” 
بحجـــم وطـــن، أنـــت يا جـــال الضيـــاء، وصدق 
العطاء، وكل الخير لك، ومعك شعب وشعوب”. 
ومـــن البحريـــن قـــال الشـــيخ زيـــاد فيصـــل آل 
خليفـــة “إذا قيـــل مـــن راعـــي الوفا قيـــل ال خفا، 

محمد فدع سيرتك تهلك حسودها”. 
بـــذات االتجـــاه، أطلـــق االتحـــاد العربـــي تحالًفا 
يضـــم أكثـــر مـــن ٤٠ منظمـــة حقوقيـــة عربيـــة، 
تعـــرب عن تأييدها لبيان الخارجية الســـعودية، 

وترفض إساءة وتدخات اإلدارة األميركية.
“المرصـــد  الحقوقيـــة  المنظمـــات  أطلقـــت  كمـــا 
الدولـــي لحقـــوق اإلنســـان، والمركـــز الخليجـــي 
األوروبـــي لحقوق اإلنســـان، وجمعيـــة البحرين 
لمراقبـــة حقوق اإلنســـان” بيانا مشـــترًكا أعربت 
فيه ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، 
ومدينة بـــذات الوقت التقرير األميركي لقضية 
الشـــفاف  “غيـــر  بــــ  إياهـــا  واصفـــة  خاشـــقجي 

والمسيس”. 
كمـــا أصدر البرلمان العربـــي بياًنا أكد فيه رفض 

المساس بسيادة السعودية وقيادتها.

انتفاضــة شــعبية كبــرى تدعــم وتناصــر ولــي العهد الســعودي
“#كلنا ـ محمد ـ بن ـ سلمان” يتصدر ترند السعودية ودوال أخرى

محرر الشؤون المحلية

ابراهيم النهام



خفض مستحقات “داللة” من 56 ألف دينار إلى 800 دينار
معتبر دليل  دون  الصفقة  مبلغ  اختلق  صالح:  سكينة  المحامية 

محال معلقة بالـسوق الشعبي منـذ 3 سنـوات
بلدية الجنوبية: عدم الخبرة ومخالفة الشروط وكورونا أهم األسباب

رصدت عدسة “البالد” العديد من المحالت المغلقة 
والــمــعــلــقــة بــســوق مــديــنــة عــيــســى الــشــعــبــي بــمــدد 
ــرارات  قـ إنــفــاذ  الــثــالث ســنــيــن، مــن دون  تتخطى 
تسلم المحال من أصحابها حتى اللحظة. وتفاوتت 
تركيب  المديونية وعدم  تراكم  بين  ما  المخالفات 
ــحــال يــظــل واحـــــًدا، مغلقة  لــوحــة الــمــحــل، لــكــن ال
ومعلقة، في الوقت الذي طال اإلغالق محال أخرى 
والــذي  الــراهــن  االقــتــصــادي  الــوضــع  كثيرة؛ بسبب 

تضرر كثيًرا بسبب الجائحة.

رد البلدية

األمر  استيضاح  “البالد”  حاولت  ذلــك،  ضوء  وفي 
بأنه:  أفـــادت  التي  الجنوبية،  المنطقة  بلدية  مــن 
515 مــحــال تــجــاريــا مــؤجــرة بنسبة  يــوجــد حــالــيــا 
إشغال 89 % من المحالت، ومنها 25 محال تجاريا 
وجار  التجاري،  النشاط  بممارسة  تقوم  ال  مغلقة 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة معهم بهذا الشأن.
صغيرة  المغلقة  المحالت  مساحة  أن  وأوضــحــت 
يرغب  من  أكثر  تجذب  إذ  مربعة(،  أمتار   9( جــدا 
فــي مــمــارســة الــنــشــاط الــتــجــاري ألول مــرة وليس 
لديه ابرات سابقة إلدارة نشاط تجاري، ولذلك قد 

يواجه عددا من الصعوبات في االستمرار. 

ــافـــت أن عـــدم وجــــود خـــبـــرات ســابــقــة لــدى  وأضـ
مستأجري المحالت التجارية بمجمع سوق مدينة 
معدل  زيـــادة  فــي  تسبب  الجديد  الشعبي  عيسى 
 2014 سنة  من  تجاري  محل  لكل  التأجير  دوران 
ومنذ بداية استالم بلدية المنطقة الجنوبية إدارة 
سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بعد إلغاء بلدية 
تم  مــحــل  يــوجــد  إذ  )ســابــًقــا(،  الــوســطــي  المنطقة 
 2014 من  الفترة  مــرات خالل   6 من  أكثر  تأجيره 

ولغاية 2020.
المحالت  ظــاهــرة  إن  بالقول  البلدية  واســتــدركــت 
ــا فــي جميع  ــًي الــمــغــلــقــة والــمــؤجــرة مـــوجـــودة حــال
مجمعات  بينها  ومن  الكبرى،  التجارية  المجمعات 
السيتي سنتر والسيف وجزر أمواج وغيرها؛ لتأثر 

العالم كله بظروف جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وقالت البلدية إنها قامت منذ توليها إدارة السوق 
المخالفة  المحالت  بشأن  شاملة  بدراسة  الشعبي 
عدم  وهو  بصدده  نحن  ما  ومنها  التعاقد  لشروط 
تبين  إذ  المحل،  وغلق  التجاري  النشاط  ممارسة 
األســبــاب ومنها على سبيل  مــن  كبير  عــدد  وجــود 
المثال، استغالل البعض تصاريح العمل التي تصدر 
للسجالت التجارية على تلك المحالت، إضافة إلى 
عدم وجود الكفاءة المالية أو الفنية أو التسويقية 
لمستأجري المحالت التجارية، وكذلك قيام البعض 
بــتــأجــيــر الــمــحــالت الــتــجــاريــة فــي مــجــمــع الــســوق 

وذلك  ديــنــارا(،   85( مخفضة  إيجار  بقيمة  الشعبي 
في سبيل الحصول على تسهيالت. 

وبــنــاء عليه، قــامــت بــاتــخــاذ عــدد مــن اإلجــــراءات 
المحالت  ظــاهــرة  مــن  للحد  والقانونية؛  ــة  ــ اإلداري
المغلقة ومنها: إيقاف السجالت التجارية للمحالت 
لمستأجري  البلدية  الخدمات  وتوقيف  المغلقة، 
المحالت المغلقة، اتخاذ اإلجراءات القانونية برفع 
البلدية  ايــجــارات  ودفـــع  بالطرد  قضائية  ــاوى  دعـ
والفنية  المالية  الكفاءة  من  والتأكد  المستحقة، 
نسب  ووضــع  الــجــديــدة،  التأجير  طلبات  لمقدمي 
تخفيض لطالبي استئجار المحالت التجارية التي 

تتجاوز 6 محالت بحيث يتم دمجها.
في المقابل أشارت البلدية إلى أن جميع المحالت 
تجاريا  محال   184 تبلغ  الــتــي  القديمة  التجارية 
)رامـــز،  الكبيرة  التجارية  المجمعات  إلــى  إضــافــة 
بالكامل  مؤجرة  إلكترونيك(  هوم  اللبناني،  المركز 
ومفتوحة وتمارس النشاط التجاري 365 يوما في 

السنة لـ 16 ساعة في اليوم.
الشعبي  عيسى  مدينة  ســوق  مجمع  وبخصوص 
الجديد الذي يتكون من 575 محال تجاريا بمساحة 
تأجيرها  فيتم  تجاري،  محل  لكل  مربعة  أمتار   9

بمبلغ 85 دينارا شهرًيا.
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بدور المالكي

سلمان داود: “حليب بقر” عالمتي التجارية... وأحلم بإنشاء مصنع
ــر واالطـــفـــال،  أصــبــح ســلــمــان داود، مــقــصــد األســ
معروفا  بقر”  “حليب  عالمة  صاحب  أصبح  فقد 
عبارته  وأصبحت  البحرين،  مستوى  على  حاليا 
ترند   “ لمنتوجاته  الزبائن  لجذب  بها  ينادي  التي 
“حليب  بفخر  عنه  ويــقــول  ــه،  ب خــاصــا  بحرينيا   “
بمنتجاتي  فقط  الخاصة  التجارية  عالمتي  بقر” 
ــان الــتــي أحــضــرهــا يــومــيــا من  ــب الــطــازجــة مــن األل

المزرعة إلى زبائني.
 “  60  “ الـ  تعدى عمره  الذي  المواطن  داود  سلمان 
بسنوات والذي رزقه هللا بـ “ 8 “ بنات و” 8 “ أوالد، 
فقد منهم اثنين، يبقى مثاال للمواطن الذي يبحث 

عن قوته وقوت “عياله” بجهد وجد. 
ويروي لـ “البالد”، بأنه كان بحارا من عائلة تحصل 
الروبيان،  صيد  خــالل  مــن  البحر  مــن  قوتها  على 
متًجا  االمـــور،  تعسرت  أن  بعد  البحر  تــرك  ولكنه 
لمزرعته الصغيرة مورد رزقه ورزق عائلته الوحيد 
أبقار حلوب و6 عجول وعدد   “  4  “ فلديه  حاليا، 
من “ الدجاج والديوك “، تؤمن له جزءا من قوت 

يومه.  ويضيف، أنا من أقوم بحلب األبقار والعناية 
الصحية،  والــشــروط  المواصفات  كل  وضمن  بها، 
والبيض،  الصحي  والـــروب  والــزبــادي  اللبن  أجهز 
حيث أقضي كل فترة الصباح بالمزرعة، ثم أحضر 
عصرا يوميا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة أو 
احتياجات  لتأمين  منتجاتي  لبيع  ليال،  التاسعة 
أسرتي، علما أنني أدفع أقساطا للبنك، فأنا ملتزم 
معاناة  الرغم من  تسديدها.  وعلى  والبد من  بها 
لوقوفه  القدمين  وآالم  السكري  مرض  مع  سلمان 
زبائنه  لينتظر  يوم،  كل  يحضر  فهو  فترة طويلة، 
من األطفال، وأسرهم لشراء الحليب الطارج، وهم 
ويبقى    .“ بقر  حليب   “ بفرح  ويضحكون  يغنون 
حلمه بأن يجد دعما حكوميا أو مؤسسيا ليستطيع 

تأسيس مصنع صغير لأللبان يعمل به هو وأسرته، 
بعد أن أصبح يمتلك أسرار هذه المهنة.  وينصح 
ابن قرية العكر والذي اضطرته ظروف العمل منذ 
التحق  ولكنه  الــمــدرســة،  لترك  عاما   40 مــن  أكثر 

ليتعلم، بضرورة شرب “حليب  بمحو األمية لحبه 
خصوصا  يوميا  العائلة  أفـــراد  لكل  الصحي  بقر” 
األطفال، وبالذات في زمن كورونا الحتوائه على 

الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم.

ضنَّ عليه البحر... فوجد 
رزقه في “المزرعة”

أسر
منتجة

زاوية تسلط الضوء 
على مشروعات 

ونشاط األسر المنتجة 
بمختلف المناطق

قضت محكمة االستئناف بخفض المبلغ 
امتناع شركة  دعــوى  به في  المحكوم 
نقل وتخزين في اتفاق تحويل حق 
صناعية  أرض  قطعة  استئجار  في 
فـــي الــحــد مـــن دفـــع حــصــتــه من 
مــســتــحــقــات الــــداللــــة لــصــالــح 
ألفا   56 مبلغ  من  المدعي، 
إلــى حوالي  ديــنــارا  و659 

867 دينارا.
يــأتــي ذلـــك حــيــث أصـــدرت 
الكبرى  الــمــدنــيــة  المحكمة 
بدفع  الشركة  بإلزام  حكمها 

والمقدر  للمدعي  الوساطة  مبلغ  من  حصته 
بقيمة 56 ألفًا و659 دينارًا، والذي يعادل 2 

% من قيمة العقد.
في  وردت  كــمــا  الــدعــوى  تفاصيل  وتــشــيــر 
حــكــم الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة الــكــبــرى إلـــى أن 
حقها  بتحويل  رغبتها  عــن  عــبــرت  الشركة 
في استئجار قطعة أرض صناعية كائنة في 
منطقة الحد لصالح طــرف آخــر، وذلــك عن 
قبل  من  المرخصين  الوسطاء  أحــد  طريق 

وزارة العدل.
الشركة  امتناع  على  دعوته  الوسيط  وأقام 
عــن ســـداد حصته مــن أجـــرة الــوســاطــة من 
قيمة العقد البالغة مليونين و832 ألفًا و972 
الــطــرف األول في  ديــنــارا، فيما أكــد ســداد 

العقد حصته من األجرة.
المدعى  أحـــد  أن  إلـــى  المحكمة  ــارت  ــ وأشـ
عن  الموكل  وهــو  الشركة  طــرف  من  عليهم 
نائب رئيس مجلس اإلدارة أنكر ما جاء في 

الدعوى وأن ذمته غير مشغولة بأية مبالغ.
صالح  سكينة  المحامية  أكــدت  جهتها،  من 
في دفاعها عن الشركة أن جميع المستندات 
تذكر  ــم  ل للمحكمة  الــوســيــط  قــدمــهــا  الــتــي 
مبلغ  ذكــر  وإنما  للصفقة،  اإلجمالية  القيمة 
ليس هو مبلغ الصفقة. ولفتت إلى أن الدالل 
فإنه  وعليه  الواقعة  سجالت  بمسك  ملزم 
يقيد  التي  السجالت  تلك  بتقديم  مطالب 

فيها جميع العمليات إلثبات دعواه.
التي  المستندات  جميع  أن  إلــى  ــارت  وأشــ

قــدمــهــا الـــــدالل هـــي صــــور مـــن مــســتــنــدات 
عرفية، في حين أن محكمة التمييز قضت 
بأن “صور األوراق العرفية ال حجية لها في 
األصل  إلــى  به  تهدي  ما  بمقدار  إال  اإلثبات 
األصــل. ال سبيل  عــدم وجــود  إليه.  فيرجع 

لالحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم”.
الشركة  قــدم مستندات  ــدالل  ال أن  وذكــرت 
أي عالقة،  بها  لها  وليس  فيها  ليست طرفا 
باستالمه  يفيد  مستندا  ــدالل  ال قــدم  حيث 
مبلغ 56 ألفا و660 دينارًا من الطرف اآلخر 
ليثبت لنفسه أن عمولته لدى الشركة نفس 
مخالف  لنفسه  دليل  اصطناع  بغية  المبلغ، 

للواقع.

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

شكــرا “مستشفــى الملــك حمــد”... أنقذتــم ابنتــي
أعربت عائلة الطفلة األمل يوسف عيسى الشايب عن جزيل الشكر والتقدير 
طالل  الطبيب  خصوصا  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  إلدارة  واالمــتــنــان 
عملية  وذلك إلجراء  واألعصاب،  المخ  بقسم جراحة  الطبي  وفريقه  الميمان 
استئصال ورم في المخ استغرقت ساعات طويلة للطفلة بعمر ثماني سنوات 
والد  وأكــد  بالنجاح.  الطبي  وطاقمه  الطبيب  بفضل  ثم  هللا  بفضل  وتكللت 
الطفلة “إنني كنت على مسافة قريبة من أن أفقد ابنتي لوال عناية هللا عز وجل 
الطبية  للفحوصات  الملك حمد الجامعي وسرعة إجرائهم  وتعاون مستشفى 
وإدخال ابنتي للعملية التي تكللت بفضل من هللا وبما يتمتع به الدكتور طالل 
هذه  مع  التعامل  في  عالية  وحرفية  مهنية  من  بالمستشفى  الطبي  والطاقم 

طالل الميمانالحاالت الحرجة”.



مؤتمر “اإليميدو” ناقش 80 ورقة علمية نصفها بحرينية
الدفتر لـ “^”: نصف ساعة رياضة تخفض اإلصابة بالسكري بنسبة 70 %

اختتم مؤتمر “االيميدو” بنســـخته الرابعة 
أعمالـــه أمـــس الســـبت، والـــذي انطلق في 
25 فبرايـــر الجـــاري تحـــت رعايـــة رئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للصحة.وأوضـــح نائـــب 
رئيس المؤتمر أســـعد الدفتـــر، أن المؤتمر 
شـــهد فـــي يومه األخيـــر حضـــور أكثر من 
1000 متخصـــص ومشـــارك مـــن البحرين 
وأميـــركا،  وبريطانيـــا  وأوروبـــا  والخليـــج 
واســـتعرض خالل أيامه الثالثـــة أكثر من 
80 ورقـــة علميـــة حديثـــة، نصفهـــا كانـــت 

بحرينية.
وبين أن المحاضـــرة األولى كانت إليناس 
شـــلتوت من جامعـــة القاهـــرة، وكانت عن 
اآلليـــات الحديثة في عالج الســـكري عند 
كبار السن، تلتها ورشة عمل عن االختناق 
الليلـــي وعالقتـــه بالســـمنة وأدار الجلســـة 

أحمد الشـــربيني وشـــيماء عبدالمعبود من 
البحرين، واستعرضت بعدها االستشارية 
الســـكري  جمعيـــة  مـــن  الرميحـــي  دالل 
استخدام “حساسات األنسولين الحديثة” 
التقليـــدي،  الســـكر  فحـــص  عـــن  كبديـــل 
وتناول بعدها االستشـــاري جميل الموزان 
الطرق الحديثة لتشخيص القدم السكرية 
مـــن وكيفيـــة الوقاية والتشـــخيص المبكر 

لهذه الحاالت.
وأشـــار الدفتر إلى مشـــاركة ورقـــة علمية 
مـــن  الخفاجـــي  لغـــادة  بحرينيـــة حديثـــة 
مركـــز الجوهـــرة وجامعة الخليـــج العربي 
عـــن األســـس الجينيـــة لفيـــروس كورونـــا 
“كوفيد 19”، بينما اســـتعرض االستشـــاري 
ماهـــر جلو من جامعة عجمـــان باإلمارات، 
آخـــر العالجـــات واألنـــواع المتطـــورة مـــن 
العالجـــات المســـتخدمة أخيرا فـــي العالم 
في عالج الســـكري، وكيفية العالج المبكر 

لمرض السكري وتنظيم الدهون.
وأكد الدفتر أهمية مداخلة رئيس الجمعية 
الطبيـــة ألطبـــاء الســـكري فـــي بريطانيـــا، 
فيهـــا  اســـتعرض  والتـــي  باتيـــل،  دبيـــش 
للمشـــاركين في المؤتمر، آخر مســـتجدات 
التعامـــل مع داء الســـكري في ظل جائحة 
الـــذي  كورونـــا، مشـــيدا بالتطـــور العلمـــي 
وصلـــت إليه البحريـــن بدعم من الحكومة 
فـــي تنظيـــم وإقامـــة المؤتمـــرات الطبيـــة 
المتخصصة، مؤكـــدا أن “االيميدو” أصبح 
مؤتمـــرا عالميـــا متخصصا يتقـــدم خارطة 
المؤتمرات المتخصصة بأمراض الباطنية 
والســـكري والســـمنة، مرحبا بإقامة نسخة 
مـــن المؤتمـــر فـــي بريطانيـــا، ومعربـــا عـــن 
شـــكره للمنظمين والقائمين والمشـــاركين 

في المؤتمر البحريني المتميز.
وأوضـــح الدفتـــر أن المؤتمـــر ناقش ضمن 
لعمـــر  األطفـــال  عنـــد  الســـمنة  برنامجـــه 

الـــدرازي واختصاصـــي التغذيـــة نغـــم نور 
الديـــن، بينمـــا اســـتعرض عمـــر عبدالجبار 
وعلي الحلي آخر عالجات تلف األعصاب 
المحيطية، باإلضافـــة إلى محاضرات عن 
أسباب السمنة وأسباب ارتفاع ضغط الدم 
وعالقتهـــا بهرمونـــات الجســـم لناجي علم 

الدين ودالل الرميحي.
واســـتعرض ريتشـــارد كنتون مـــن المملكة 
المتحـــدة في محاضرته عـــن فيتامين “د” 
وأثـــره عند المرضـــى المصابيـــن بفيروس 
عالجـــات  إلـــى  التطـــرق  وتـــم  كورونـــا، 
الســـمنة الحديثـــة والتـــي تـــوازي عمليات 
قـــص المعـــدة، إذ تطرقـــت باربـــارا مكـــون 
ألهمية األدوية الحديثة في هذا الجانب، 
وتطرقـــت ورقـــة بحرينيـــة إليمـــان الفرج 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  المستشـــفيات  إلدارة 

كورونا.
مـــن  العديـــد  قـــدم  المؤتمـــر  إن  وقـــال 

التوصيـــات المهمة التي ســـيرفعها لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحة، مشـــيرا إلى أن 
التوصيـــات تصـــب فـــي خفـــض معـــدالت 
اإلصابـــة بالســـكري، ومنهـــا دعـــم مزاولـــة 
الرياضـــة لمرضـــى الســـكري يوميـــا نصف 
والتـــي  باألســـبوع  أيـــام   5 لمـــدة  ســـاعة 
كشـــفت خفض معـــدالت اإلصابة إلى نحو 
70 %، خصوصـــا لدى المعرضين لإلصابة 
أو  المفرطـــة  الســـمنة  مـــن  يعانـــون  ممـــن 
تجـــاوزت أعمارهـــم 45 عاما، واســـتخدام 

دواء المتفورميـــن لحاالت خاصة معرضة 
لإلصابـــة بالســـكري الـــذي يقلـــل مخاطـــر 

اإلصابة بنية 30 %.
وأشـــار إلـــى أن المؤتمـــر أوصـــى بتنـــاول 
الغـــذاء الصحي خصوصا الغنـــي بالفواكه 
الكربوهيـــدرات  وتقليـــل  والخضـــراوات 
كالـــرز والخبز والقليل بالملح، والذي أثبت 
أنـــه يقلـــل اإلصابـــة حتـــى 20 %، والـــذي 
يـــؤدي إلـــى التقليـــل مـــن الســـمنة وزيادة 

الوزن.
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تنطلق فعاليات المؤتمر اإلقليمي األول 
مســـتقبل التعليم تحت رعاية الشـــيخة 
جمعيـــة  مـــن  وبتنظيـــم  العتيبـــي  مـــي 
حلـــول  وشـــركة  الشـــبابية  الخالديـــة 
الجودة لالستشـــارات وذلـــك يومي 15 
و16 مـــارس المقبـــل، ويعقد عبر تطبيق 
نخبـــة  المؤتمـــر  فـــي  “زووم”، ويشـــارك 
مـــن المتحدثيـــن الخبـــراء فـــي المجال 

التعليمي من مختلف البلدان العربية.
األول  اإلقليمـــي  المؤتمـــر  ويأتـــي 
“مســـتقبل التعليم” تحـــت عنوان كفاءة 
التعليـــم وجودة مخرجاته، كما تتمحور 
أهداف المؤتمر حول إلقاء الضوء على 
الحلـــول التي تجعل مـــن عملية التعليم 
اإللكتروني أكثر كفاءة وتعزيزا وجودة، 
وأكثـــر انتشـــارا، إلى جانـــب دعم جهود 

المؤسســـات التعليميـــة في رفـــع كفاءة 
التعليـــم اإللكتروني وتعزيـــز مخرجاته، 
وأيضا دفع الجهـــات المعنية نحو بلورة 
سياسات وتشريعات تجعل من التعليم 
اإللكترونـــي تعليما قانونيـــا قائما بذاته 
وتأهيـــل قادة متخصصيـــن في التعليم 

اإللكتروني.

“مستقبل التعليم” برعاية مي العتيبي

رئيس “األعلى للصحة” يوجه لرصد االحتياجات
اطلع على سير العمل بمركز سترة الصحي

قـــام رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفة بزيارة تفقدية لمركز 
ســـترة الصحـــي وذلـــك لالطـــالع علـــى 
المرافـــق والخدمـــات الصحيـــة المقدمة 
للمرضـــى والمراجعيـــن المترددين على 
المركـــز، وذلـــك بحضور رئيـــس مجلس 
أمنـــاء مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية  
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وإبراهيم 
علـــي النواخـــذة األميـــن العـــام للمجلس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  للصحـــة  األعلـــى 
للرعايـــة الصحية األولية جليلة الســـيد 

جواد وعدد من المسؤولين.
حـــرص  ضمـــن  الزيـــارة  هـــذه  وتأتـــي 
احتياجـــات  كافـــة  لمواكبـــة  المجلـــس 

المرافـــق الصحية فـــي المملكة وتقديم 
أفضـــل الخدمات في إطـــار التوجيهات 
الدائمـــة لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
لتطوير كفـــاءة الخدمـــات الصحية في 
الصحيـــة  والمنشـــآت  المرافـــق  جميـــع 
فـــي المملكـــة تجســـيدًا لرؤيـــة المملكـــة 
والقيادة الرشـــيدة في تحقيـــق التنمية 

المستدامة.
واطلـــع رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
خالل الزيارة على مختلف األقسام، كما 
وقف على طبيعة الخدمات المقدمة في 
المركـــز، والمقترحـــات التطويريـــة التي 

تســـهم في االرتقاء بالخدمات المقدمة 
مـــن النواحي كافة، والتي ســـتصب في 
علـــى  والمتردديـــن  المرضـــى  مصلحـــة 
المركـــز الصحـــي الـــذي يخـــدم شـــريحة 
واســـعة من المراجعين بما يتماشـــى مع 
مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها 

القطاع الصحي في المملكة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، أشـــار مـــع الشـــيخ 
إلـــى  خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 

قبـــل  مـــن  مســـتمرة  متابعـــات  وجـــود 
المجلس األعلى للصحة لدراســـة جميع 
الطلبـــات المتعلقـــة بتطويـــر الخدمـــات 
الصحيـــة المقدمة للمرضى ورصد كافة 
االحتياجـــات ودراســـة وتقييـــم الوضع 
للمراكـــز الصحيـــة، موجهـــًا  إلـــى إعـــداد 
تقريـــر متكامل لرصد كافـــة احتياجات 
األهالـــي  تطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  المركـــز 

والمرضى.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

مي العتيبي

بدور المالكي

المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

بنـــاًء علـــى توجيهـــات وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة، شـــارك وفـــد مـــن وزارة الداخليـــة 
برئاســـة نائـــب رئيـــس األمن العـــام اللواء عبـــدهللا الزايد 
وعضوية مســـاعد رئيس األمـــن العام لشـــؤون العمليات 
والتدريـــب العميـــد الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفـــة، فـــي فعاليـــات معـــرض ومؤتمـــر الدفـــاع الدولي 
)أيدكـــس( في مدينة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة.واّطلع الوفـــد على أحدث التقنيـــات والمعدات 
المســـتخدمة فـــي المجـــال األمنـــي، باإلضافة إلـــى زيارة 
أقسام الدول والشركات المتخصصة والتعرف على أبرز 
المنتجـــات التي تقدمهـــا والتطور التقنـــي والتكنولوجي 

المستخدم في الصناعات األمنية.
وأكـــد نائب رئيس األمن العام أن المشـــاركة في فعاليات 
المعـــرض تأتـــي فـــي إطـــار الحرص علـــى االطـــالع على 
آخـــر مـــا توصلت لـــه التقنيـــات األمنية الحديثـــة لتقديم 

أفضـــل الخدمـــات للمواطنين والمقيميـــن والحفاظ على 
أمن الوطن ومكتســـباته، مشـــيدا بما شـــاهده من معدات 
وآليـــات وتقنيات مـــن الجهات المشـــاركة وما وصل إليه 

المعرض من مستوى متطور.

أشـــاد المفتش العام اللواء الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
بتوجيهات وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
ودعمـــه الكامل لالرتقاء بمســـتويات االداء وتقديم الخدمات 

وفق معايير الدقة والكفاءة وسرعة اإلنجاز.
جـــاء ذلك خالل اســـتقبال المفتش العام، عـــدًدا من المديرين 
العاميـــن ومديـــري اإلدارات، بمناســـبة حصـــول إداراتهم على 
تجديـــد شـــهادة نظـــام إدارة الجـــودة اآليـــزو )9001: 2015( 
واإلداريـــة  الماليـــة  والرقابـــة  الجـــودة  إدارة  مـــع  بالتعـــاون 
بالمفتشـــية العامـــة، إذ تـــم اعتمـــاد الشـــهادة طبًقـــا للمعاييـــر 
المتعلقـــة بتوفيـــر األمـــن والنظـــام وتقديم الخدمة الشـــرطية 
المتمثلـــة في )المعلومـــات األمنية، المتابعـــة الجنائية، البحث 

والتحري، الشؤون اإلدارية والعمليات(.
ونـــوه المفتـــش العـــام بنجـــاح اإلدارات فـــي الوصـــول لهـــذا 
المستوى الوظيفي المتقدم وتطبيق المقاييس العالية لجودة 
العمل ومستوى الخدمات المقدمة، مؤكًدا أن وزارة الداخلية 

ماضيـــة قدًمـــا فـــي تطويـــر العنصر البشـــري، من خـــالل تبني 
معايير عالمية في مختلف مجاالت العمل.

يشـــار إلـــى أن مديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية ومديرية 
شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة والشـــؤون اإلداريـــة بالـــوزارة، 
حصلـــوا علـــى تجديـــد شـــهادة اآليـــزو، فيمـــا حصلـــت اإلدارة 
العامـــة ألمن المنافذ ومديرية شـــرطة جســـر الملـــك فهد على 

شهادة نظام إدارة الجودة اآليزو )9001: 2015(.

ــعـــرض بـــلـــغ مـــســـتـــوى مـــتـــطـــوًرا ــمـ ــد: الـ ــ ــزايـ ــ الـ المفتش العام: تبني المعايير العالمية بمختلف المجاالت
“أيدكس” منصة لالطالع على آخر الصناعات الدفاعية إشادة بنجاح اإلدارات في الحصول على “اآليزو”

المنامة - بنا

دانت وزارة الخارجية واســـتنكرت بشدة 
الحوثـــي اإلرهابيـــة  إطـــالق ميليشـــيات 
صاروخا بالســـتيا باتجـــاه مدينة الرياض 
ومســـيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان 
ومدينة خميس مشـــيط بالمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، مؤكدة تضامن مملكة 
البحريـــن مـــع المملكة في كل مـــا تتخذه 
مـــن إجـــراءات تجـــاه هـــذه االعتـــداءات 
اإلرهابية الغادرة التي تســـتهدف بشـــكل 
متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية 
والمدنييـــن اآلمنيـــن فـــي انتهـــاك صـــارخ 

للقانون الدولي اإلنساني.
ويقظـــة  بكفـــاءة  الـــوزارة  وأشـــادت 
لدعـــم  التحالـــف  قـــوات  واحترافيـــة 
الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي تمكنـــت مـــن 
البالســـتي  الصـــاروخ  وتدميـــر  اعتـــراض 
والمســـيرات المفخخـــة، مؤكـــدة ضرورة 
بمســـؤولياته  الدولـــي  المجتمـــع  اطـــالع 
السياســـية تجـــاه االعتـــداءات الحوثيـــة 
العربيـــة  المملكـــة  أراضـــي  علـــى  اآلثمـــة 

السعودية.

البحرين تدين االعتداءات 
الحوثية على السعودية حمد بن محمد: مخالفات الكمامات تتجاوز حاجز 53 ألفا

بــإصــابــتــهــم ــه  ــب ــت ــش ــم وال ــن  ــي ــاب ــص ــم ال ــل  ــق ــن ل آلـــيـــة   51

أكـــد مســـاعد رئيـــس األمـــن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
أن  خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
جهـــود اإلدارات المعنيـــة بـــوزارة الداخلية 
فـــي  تســـير  كورونـــا،  جائحـــة  لمكافحـــة 
خطيـــن متوازييـــن، ومـــن خـــالل منظومة 
متكاملـــة من التنســـيق تحـــت مظلة فريق 
البحريـــن الوطنـــي بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، حفظه 
هللا، وصـــوال إلى الهدف النهائي وهو الحد 
من انتشـــار فيروس كورونا وتعزيز جهود 

التعافي والعودة للحياة الطبيعية.
المخالفـــات،  ضبـــط  عمليـــة  أن  وأضـــاف 
ســـواء المتعلقة بكمامة الوجـــه أو التباعد 
إذ  توعـــوي،  جهـــد  يوازيهـــا  االجتماعـــي، 
يرافق تطبيق القانون، حث المخالف على 

االلتزام من أجل سالمته وسالمة المجتمع 
التعامـــل  فلســـفة  أن  إلـــى  منوهـــا  ككل، 
فـــي هذا الشـــأن، تعتمـــد على أن الشـــراكة 
المجتمعيـــة وتحمـــل الجميع مســـئولياته، 
والتقيـــد بكافـــة التدابير المطلوبـــة، بمثابة 
طوق النجاة وحماية المجتمع بكل فئاته.

وأشـــار إلى مواصلـــة تنفيذ حمـــالت رصد 
المخالفـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
قامـــت  حيـــث  مرتكبيهـــا،  بحـــق  المقـــررة 
مديريات الشرطة بالمحافظات واإلدارات 
المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة برصـــد 53270 
مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه فـــي 
التجاريـــة،  والمحـــالت  العامـــة  األماكـــن 
واتخـــاذ 8266 إجراًء للحفاظ على معايير 
فبرايـــر   25 حتـــى  االجتماعـــي،  التباعـــد 
الجـــاري، كمـــا قامـــت إدارة النقـــل بالوزارة 
ومنـــذ بدايـــة الجائحـــة بتجهيـــز 51 آليـــة 
لنقـــل المصابيـــن والمشـــتبه بإصابتهم من 

جميـــع منافـــذ مملكـــة البحريـــن والمراكـــز 
الصحيـــة وجميـــع المناطق، بالتنســـيق مع 
تتـــم  حيـــث  الرئيســـية،  العمليـــات  غرفـــة 
عملية اإلجالء من وإلى المحاجر الصحية 
وســـط إجـــراءات وقائيـــة مشـــددة، الفتـــا 
إلـــى تدريب الســـواق بالتنســـيق مـــع مركز 
اإلسعاف الوطني بشأن المالبس الوقائية، 
تعقيـــم  طريقـــة  علـــى  تدريبهـــم  وكذلـــك 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  المركبـــات 
للدفـــاع المدني، وبلغ مجموع حركة آليات 
النقـــل منذ بداية الجائحة 22860، شـــملت 
نقـــل 66517 حالـــة. وأضـــاف أنـــه فيما بلغ 
عدد الحمـــالت التوعوية التي تم تنظيمها 
حتى ذلـــك التاريخ 6128 حملـــة توعوية، 
نفـــذت مديريات الشـــرطة واإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي حتـــى 25 فبرايـــر الجاري 
379063 عمليـــة تطهيـــر وتعقيـــم مختلفة 
للمبانـــي والمنشـــآت الحكومية والشـــوارع 

والطرقات وغيرها، كما تم عقد 737 دورة 
تدريبيـــة حول الطـــرق الصحيحـــة لتنفيذ 
االحتـــرازي  والتعقيـــم  التطهيـــر  عمليـــات 
في المباني والمنشـــآت الحكومية وأماكن 
العمل، وبلغ عدد من شـــاركوا في الدورات 
التـــي نظمها الدفاع المدني 1168 شـــخصا 
الخاصـــة،  والشـــركات  المؤسســـات  مـــن 
و1051 مـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية، 
فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ مـــارس 
2020 ما يقارب 6059 متطوعًا، واإلشراف 
علـــى1401 عمليـــة تطهيـــر وتعقيم شـــارك 
فيهـــا المتطوعـــون، كما تـــم تدريب 1230 
شـــخصًا من الكـــوادر والمتطوعين لتعقيم 
المســـاجد، وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهيـــر 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
وشـــدد فـــي ختـــام تصريحـــه علـــى أهمية 
دور أفـــراد المجتمـــع كافـــة فـــي االلتـــزام 
باإلجـــراءات الوقائيـــة واتبـــاع التعليمـــات 

الصـــادرة لمنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
عبـــر البقاء فـــي المنازل والخـــروج لقضاء 
الحاجـــات الضرورية، مع االلتـــزام بارتداء 
كمامـــة الوجه وتطبيق التباعد االجتماعي 
قصـــر  واســـتمرار  العامـــة  األماكـــن  فـــي 
فـــي  الواحـــدة  األســـرة  علـــى  التجمعـــات 
المنـــزل، مؤكـــدًا أهميـــة عدم التســـاهل مع 
خطـــورة الفيـــروس وأن يتحمـــل الجميـــع 
مسؤوليته الوطنية لحماية نفسه وأسرته 

والمجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ حمد بن محمد
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المنامة - ميماك أوجلفي

ــال  ــوبـ ــلـ ــة غـ ــلـ ــجـ ــت مـ ــحـ ــنـ مـ
 Global( العالمّية  فاينانس 
نيويورك  ومقرها   )Finance
جائزة  مؤخرا  العربي  البنك 
ــات  ــدمـ ــخـ ــــك لـ ــن ــ “أفـــــضـــــل ب
ــاري” فــي  ــجــ ــ ــت ــ الـــتـــمـــويـــل ال
الشرق األوسط للعام 2021، 
التقدير  هــذا  يعكس  حيث 
ريــــادة الــبــنــك الــعــربــي على 
اإلقليمي وقدراته  المستوى 
االســتــثــنــائــيــة عــلــى تــقــديــم 
المصرفية  الــحــلــول  ــدث  أحـ
ــل  ــ ــوي ــمــ ــ ــت ــ ومـــــنـــــتـــــجـــــات ال
لتلبية  وتسخيرها  التجاري 
احتياجات عمالئه المتجددة 

عبر مختلف القطاعات.  
ــنــك لــهــذه  ــب وتــــم اخـــتـــيـــار ال
ــن قـــبـــل فــريــق  الـــجـــائـــزة مــ
في  المختصين  الــمــحــرريــن 
ــاًء على  ــنـ ــك بـ ــ الــمــجــلــة وذلـ
من  مختصين  محللين  آراء 
والمصرفي  المالي  القطاع 
وإداريــــيــــن تــنــفــيــذيــيــن من 

قــطــاع الـــشـــركـــات وخــبــراء 
فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا، 
حــيــث ُمــِنــح الــبــنــك الــعــربــي 
بـــنـــاًء على  ــزة  ــائـ ــجـ هــــذه الـ
األداء  معايير  من  مجموعة 
والــتــنــظــيــم شــمــلــت حــجــم 
ونطاق  المصرفية  العمليات 
ومستوى  عالميا  التغطية 
ــعــمــالء، بــاإلضــافــة  خــدمــة ال
ــدرات الــتــنــافــســيــة  ــقــ ــ ــى ال ــ إل

واالبتكار التكنولوجي.
ويمتلك البنك العربي واحدة 
من أكبر الشبكات المصرفية 
العربية العالمية والتي تضم 
ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 
معرفته  جانب  إلــى  قـــارات، 
المحلية  باألسواق  الواسعة 
مجال  في  العميقة  وخبرته 
التجاري  التمويل  خــدمــات 
مما يعزز قدرة البنك العربي 
لمتطلبات  االستجابة  على 
ــه الـــمـــتـــجـــددة عــبــر  ــالئـ ــمـ عـ

الدول.

“العربي” األفضل للتمويل التجاري بالشرق األوسط

المنامة - سيكو

أعلنت سيكو أن صافي األرباح الموحدة 
بلغ   ،2020 الــعــام  مــن  الــرابــع  الــربــع  لفترة 
1.2 مليون دينار بانخفاض بنسبة 49 % 
نفسها  للفترة  دينار  مليون   2.5 بـ  مقارنة 
السهم  ربحية  وبلغت   .2019 الــعــام  مــن 
الـــربـــع األخــيــر  3.37 فــلــس فـــي  الـــواحـــد 
من  نفسها  للفترة  فلس   6.65 بـــ  مقارنة 
الــدخــل  إجــمــالــي  2019. وســجــل  الـــعـــام 
انخفاضا   2020 الرابع  الربع  في  الشامل 
بنسبة 38 % ليصل إلى 1.7 مليون دينار 
مــن 2.8 مــلــيــون ديــنــار فــي الــربــع الــرابــع 
ــاح  ــ األرب تــراجــع صــافــي  ويــعــزى   .2019
مقارنة   2020 الرابع  الربع  في  الموحدة 
بالفترة نفسها  2019 إلى انخفاض رسوم 
جــراء  مــن  اإلدارة  تحت  لــأصــول  األداء 
أســوق  على  )كــوفــيــد19-(  جائحة  تأثير 

األسهم بالمنطقة. 
ــاح مــوحــدة  ــ وســجــلــت سيكو صــافــي أرب
المالية  للسنة  ديــنــار  مليون   3.0 بقيمة 
بـ  مقارنة   %  51 بنسبة  بانخفاض   2020
6.0 مليون دينار في نهاية 2019. وبلغت 
للعام  فلس   8.0 ــواحــد  ال السهم  ربحية 
 .2019 نهاية  في  فلس   16.32 بـ  مقارنة 
كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 2.9 مليون 
بانخفاض  أي   ،2020 المالية  للسنة  دينار 
6.8 مليون دينار  بـ  57 % مقارنة  بنسبة 

في نهاية 2019. 
 58.3 المساهمين  إجمالي حقوق  بلغ  كما 
 2020 ديــســمــبــر   31 فـــي  ديـــنـــار  مــلــيــون 
بـ  مقارنة   %  2 طفيفة  بنسبة  منخفضا 
59.4 مليون دينار في 31 ديسمبر2019. 
ــد بــلــغ إجــمــالــي الـــمـــوجـــودات 181.8  وقـ
أي   ،2020 العام  نهاية  في  دينار  مليون 
بزيادة بنسبة 9 % مقارنة بـ 166.8 مليون 

دينار في نهاية 2019. 
بتوزيع  الــشــركــة  إدارة  مجلس  ــى  وأوصـ
مـــن رأس   % 5 بــنــســبــة  نــقــديــة  أربــــــاح 
المال، بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد 
المركزي  البحرين  مصرف  موافقة  بعد 
المدققون  وقـــام  العمومية.   والجمعية 
ــي ام جي  بـ ــي  ــادة كـ ــــســ ال الـــخـــارجـــيـــون 
مــتــحــفــظ عن  بـــإبـــداء رأي غــيــر  فـــخـــرو 
المنتهية  المالية  للسنة  المالية  البيانات 
فـــي 31 ديــســمــبــر 2020.وبـــشـــكـــل عـــام، 
 2020 فـــي  لــســيــكــو  الــمــالــي  األداء  تــأثــر 

بجائحة  المرتبطة  االقــتــصــاديــة  بــاآلثــار 
ــات  ــد19-(، فــضــال عــن االضــطــراب ــيـ ــوفـ )كـ
الحادة الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، 
المالية في  وتأثيرها على تقييم األوراق 
أسواق المنطقة.وانعكست ظروف السوق 
االستثمار  إيـــرادات  صافي  على  الصعبة 
مليون   2.2 سجل  حيث  البنك،  لمحفظة 
 48 بنسبة  بانخفاض   ،2020 للعام  دينار 
% من 4.3 مليون دينار في 2019. وبلغ 
صافي اإليرادات من الرسوم للعام 2020، 
3.6 مليون دينار، أي بانخفاض بنسبة 42 
% مقارنة بـ 6.3 مليون دينار في 2019، 
األداء من  انخفاض رســوم  وذلــك بسبب 
 ،2020 العام  في  اإلدارة  تحت  األصــول 
ــتــي شهدتها  ال الــتــحــديــات  ــرت  ــ أث حــيــث 
أداء هــذه  عــلــى  الــفــتــرة  فـــي  األســــــواق 

األصول مقارنة بالعام السابق. 
واإليــرادات  الوساطة  إيــرادات  وارتفعت 
 3.2 إلـــى  لــتــصــل   %  35 بنسبة  األخــــرى 
مليون   2.4 مــن   2020 فــي  ديــنــار  مليون 
نموا  سيكو  وشــهــدت   .2019 فــي  ديــنــار 
ملموسا في أنشطة الوساطة في األسواق 
اإلقليمية والعالمية، بينما أظهرت عمليات 
الوساطة لدى سيكو عبر منصاتها الرقمية 
المتعددة كفاءة عالية وقدرة على جذب 

المستثمرين. 
كما حقق صافي دخل الفوائد األخرى نموا 
بنسبة 3 % في العام 2020 مقارنة بالعام 
2019. ويرجع ذلك إلى نجاح سيكو في 
الــتــوســع فــي أعــمــالــهــا وأنــشــطــتــهــا، فضال 
في  الفعالة  إستراتيجياتها  تطبيق  عــن 
التمويل  خدمات  وتوفير  السيولة  إدارة 
إلــى  اإلدارة  تــحــت  ــول  األصــ .وارتــفــعــت 
877.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020 
بنسبة 9 % مقارنة بـ 808.7 مليون دينار 
الحصول  بسبب  وذلــك  2019؛  نهاية  في 
على تفويضات جديدة، إلى جانب األداء 

واالستفادة  األصــول  إدارة  لفريق  القوي 
اإلقليمية  األســواق  من تحسن واستقرار 

خالل النصف الثاني من العام.
ــلــغــت قــيــمــة األصـــــول الــمــحــتــفــظ بها  وب
الصناديق  لــخــدمــات  سيكو  شــركــة  لـــدى 
ــة والـــمـــمـــلـــوكـــة  ــعـ ــابـ ــتـ االســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
 31 في  دينار  مليار   3.0 لسيكو  بالكامل 
ديسمبر2020، أي بزيادة بنسبة 7 % على 
2.8 مليار ديــنــار في  أســـاس ســنــوي مــن 

نهاية 2019. 
وقال رئيس مجلس إدارة سيكو، الشيخ 
عبدهللا بن خليفة آل خليفة “لقد أظهرت 
سيكو مرونة عالية وقدرة على مواجهة 
ــراهــنــة، حــيــث أكـــد نــمــوذج  الــتــحــديــات ال
العمل  فريق  وكــفــاءة  وإمــكــانــات  أعمالنا 
ظل  فــي  التغيرات  مواكبة  على  قدرتنا 
الذي  التقدم  إن  المسبوقة.  الظروف غير 
أحرزناه في إستراتيجيتنا للتوسع والنمو 
من خالل االستحواذ على حصة األغلبية 
السعودية  في  المالية  مسقط  شركة  في 
لــنــا تــوفــيــر خــدمــات شــامــلــة في  سيتيح 
الــمــمــلــكــة، بــمــا يــعــزز قــدرتــنــا عــلــى تلبية 

االحتياجات االستثمارية لعمالئنا”. 
التنفيذي  الــرئــيــس  قــالــت  جانبها،  مــن 
أثبتت  “لقد  الشيراوي  نجالء  لسيكو، 
على  وقــدرتــهــا  عملياتها،  قــوة  سيكو 
وعمالئها.  لمساهميها  القيمة  تحقيق 
ارتــفــعــت  حــيــث  قـــويـــا،  أداء  حــقــقــنــا 
 %  9 بنسبة  اإلدارة  تــحــت  األصــــول 
االستثمارية  سيكو  صناديق  وواصلت 
بمؤشراتها  مقارنة  األداء  في  التفوق 
ــة. حــافــظــنــا عـــلـــى أدائـــنـــا  ــاريـ ــيـ ــعـ ــمـ الـ
الــتــصــاعــدي، مـــع الـــفـــوز بــالــعــديــد من 
ــفــويــضــات الـــجـــديـــدة، مــمــا يــؤكــد  ــت ال
مكانة سيكو الرائدة في توفير القيمة 

المضافة والمشورة المبتكرة ”.

نجالء الشيراويالشيخ عبدالله بن خليفة

نمو األصول تحت اإلدارة بـ 9 % لتصل 877.9 مليون دينار

صافي أرباح “سيكو” للعام 2020

بعــد اســتطالع أجرتــه “غلوبــال فاينانــس” فــي 102 دولة

زيــادة  الدعم للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة بـ 179 %

“األهلي المتحد” األفضل لخدمات التمويل التجاري بالبحرين

ربح “البحرين للتنمية” للعام 2020

تـــم اإلعـــــالن عـــن فـــوز الــبــنــك األهــلــي 
لخدمات  مـــزود  أفــضــل  بلقب  المتحد 
لعام  البحرين  فــي  الــتــجــاري  التمويل 
أجرته  حصري  استطالع  بعد   ،2021
مجلة غلوبال فاينانس في 102 دولة.

ــة بـــالـــمـــؤســـســـات  ــلـ ــجـ ــمـ وأشـــــــــــادت الـ
الخدمات  أفضل  قدمت  التي  المالية 
ــبـــرات لــعــمــالئــهــا.  واالبـــتـــكـــارات والـــخـ
قدمتها  التي  المعلومات  على  وبــنــاًء 
ــى  ــة إل ــافـ ــيــة ، إضـ ــمــال الـــمـــؤســـســـات ال
توصيات المحللين والخبراء الماليين، 
باختيار  فاينانس  غلوبال  فريق  قــام 
مــــزودي خــدمــات الــتــمــويــل الــتــجــاري 
األكــثــر تــمــيــزًا فــي الــعــالــم، وذلـــك بناًء 
التغطية  نطاق  المعامالت،  حجم  على 
ــعــمــالء، األســعــار،  الــعــالــمــيــة، خــدمــة ال

والتقنيات المبتكرة.
تحدث  المجلة،  عن  صــادر  بيان  وفــي 
الناشر ومدير  جوزيف دي غياراپوتو، 

التحرير في المجلة، قائالً “تضرر قطاع 
نظرًا  بعيد  حد  إلــى  التجاري  التمويل 
واضطر  كوڤيد19-،  جائحة  لتداعيات 
بطرق  للتكيف  الخدمات  هذه  مقدمو 
المتوقعة  غير  التحديات  مع  مختلفة 
ــواق.  ــ ــقــت بــظــاللــهــا عــلــى األسـ ــتــي أل ال
السنوية في مجال  الفائزون بجوائزنا 
التمويل التجاري هم المؤسسات التي 
تــجــاوبــت بــمــرونــة مـــع الـــظـــروف غير 
 ،2020 التي شهدناها خالل  المسبوقة 

وذلك من خالل تقديم تقنيات جديدة 
نجاح  في  ساهمت  متطورة  وقــدرات 

عمالئها”.
ومـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــخــدمــات 
البنك  لمجموعة  للشركات  المصرفية 
ــي الـــمـــتـــحـــد، عـــثـــمـــان حـــجـــازي  ــ ــل األهــ
مجلة  مــن  اللقب  هــذا  على  “حصولنا 
عريقة ومرموقة مثل غلوبال فاينانس 
العالية  المرونة  على  واضــح  دليل  هو 
التي توفرها خدمات التمويل التجاري 

المتحد في مواجهة  البنك األهلي  من 
كــوڤــيــد19-.  يفرضها  الــتــي  الــظــروف 
نــحــن نــعــمــل عــلــى مــراقــبــة تــحــركــات 
مع  والــتــعــامــل  مستمر  بشكل  الــســوق 
ــة  مــخــتــلــف الــتــقــلــبــات بــســرعــة ومــرون
األدوات  أفــضــل  عمالئنا  ــدى  ل لتتوفر 
بالشكل  الــتــجــاريــة  عملياتهم  إلتــمــام 

المعتاد في مختلف أسواق العالم”.
ومنتجاتنا  شبكتنا  “تتمتع  ــاف  وأضــ
العالية  بالجهوزية  التقنية  وقــدراتــنــا 
في  الــمــخــاطــر  إدارة  عملية  لتسهيل 
ــراد الــســلــع  ــ ــي ــ ــت مـــجـــال تـــصـــديـــر واســ
والـــخـــدمـــات. وعــلــى الــرغــم مــن بيئة 
التشغيل المعقدة في أسواقنا الرئيسية 
زيـــادة  مــن  تمكنا  أنــنــا  إال  الـــعـــام،  هـــذا 
استجابتنا  تمثلت  ربحيتنا.  مستوى 
ــروف غــيــر الــمــســبــوقــة في  ــظـ لــهــذه الـ
الــتــبــنــي الــســريــع لــعــدد مــن األســالــيــب 
المتطورة في تنفيذ معامالت التمويل 
التجاري واعتماد مجموعة من الحلول 

الرقمية وقنوات الخدمة الجديدة”.

سجل بنك البحرين للتنمية  ربحا صافيا 
رغم   2020 العام  دينار خالل  ألف   563
كما  واالئتمانية.  االقتصادية  التحديات 
للمؤسسات  التمويل  أنشطة  البنك  عزز 
الصغيرة والمتوسطة بشكٍل كبير، حيث 
التمويل  حجم  في  الزيادة  نسبة  بلغت 
179 % وذلــك بواقع  البنك  الــذي قدمه 
مليون   37.9 مقابل  دينار  ماليين   106
الــبــنــك  لــعــب  كــمــا   .2019 لــلــعــام  ديـــنـــار 
المؤسسات  مساعدة  في  محوريا  دورا 

الصغيرة والمتوسطة من خالل صندوق 
لدعم  الحكومة  طرحته  الــذي  السيولة 

هذا القطاع. 
و اســتــمــر الــبــنــك – خـــالل الــعــام – في 
تـــقـــديـــم الـــتـــمـــويـــل لـــمـــشـــاريـــع الـــمـــرأة 
البحرينية ومساعدة هذه المشاريع على 
النمو عبر محفظة “ريــادات” وبدعم من 
“تمكين”، حيث بلغ حجم التمويل الذي 
قدمه البنك ضمن هذه المحفظة 1.067 
التمويل  إجمالي  بلغ  فيما  دينار،  مليون 
مليون   5.723 المحفظة  بهذه  الخاص 
نهاية  وحتى  تدشينها  منذ  وذلك  دينار 

العام 2020.   
صعيد  على  جيدا  نموا  البنك  حقق  كما 
 162 بــلــغــت  والــتــي  الـــقـــروض  محفظة 
ــودة  ــع تــحــســيــن جــ مـــلـــيـــون ديــــنــــار، مــ
والحفاظ  أيضا  كبير  بشكٍل  المحفظة 
على نسبة كفاية رأس المال عند 64 %. 
وشهد العام 2020 تكثيف البنك جهوده 
حيث  الرقمي،  التحول  بعملية  الخاصة 
ــم تــدشــيــن بــرنــامــج الــتــحــول الــرقــمــي  ت
“منصة  البنك  اختيار  بعد  “رؤيــة” وذلك 
 TCS  “ العالمية  المصرفية  الــخــدمــات 
واجهات  مع  تــتــواءم  والتي   “  BaNCS

وأدوات   )APIs( الــتــطــبــيــقــات  بــرمــجــة 
 )AI( االصطناعي  الــذكــاء  مثل  معرفية 

والتحليالت. 
بنك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
للتنمية، سنجيف بول “يعكس  البحرين 
الجهود  حجم   2020 للعام  البنك  أداء 
العام  هذا  خالل  بذلها  تم  التي  الكبيرة 
وقدرة البنك على تكييف إستراتيجياته 
في هذه الفترة االستثنائية، إضافًة إلى 
قبل  من  للبنك  والمستمر  الكبير  الدعم 
كل من وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

ومصرف البحرين المركزي وتمكين”.

المنامة -  البنك األهلي المتحد

المنامة -  البحرين للتنمية

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تستعرض البرامج 
التعليمية لـ “أمازون”

نــظــمــت غــرفــة الــبــحــريــن مـــؤخـــرًا نـــدوة 
التي  التعليمية  البرامج  عن  افتراضية 

تقدمها أمازون ويب سيرفيسز.
ــيــذركــوت أبــرز  واســتــعــرضــت مــيــانــي ن
الحوسبة  مجال  في  التعليمية  البرامج 
فئتين  تــحــت  تــنــدرج  والــتــي  السحابية 
أساسيتين وهما “األكاديمية” و “تعليم”.

المنضوية  الــبــرامــج  أن  إلــى  ــارت  وأشــ  
تــحــت فــئــة األكــاديــمــيــة هــي مخصصة 
بينما  فـــوق،  فــمــا   18 عــمــر  مــن  للبالغين 
ــاســب الــفــئــة  ــن ــيــم” فــهــي ت ــعــل بـــرامـــج “ت

العمرية من 14 سنة فما فوق.

قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل املوحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 

مكا يف 31 ديمسرب 2020

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2020

للسنة املنهتية يف 31 ديمسرب 2020

للسنة املنهتية يف 31  ديمسرب 2020 

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

األصول

 2,233  3,521 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1,000  -   مستحقات لدى البنوك

 560  -   تمويالت مستحقة القبض

 16,560  16,332 استثمارات في الصكوك

 4,691  4,320 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 25,866  19,421 االستثمارات العقارية

 135  141 معدات

 388  709 أصول أخرى

 51,433  44,444 مجموع األصول

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

 )15,977( 299 صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التشغيلية 
 - )11( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 )15,977( 2٨٨ صافي الحركة في النقد وما في حكمه
 19,210  3,233 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

 3,233 3,521النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر
مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

31 ديسمبر
2020

31 ديسمبر
2019

الدخل )الخسارة( من:
 428  77٨ األستثمار في الصكوك

 89  )357(االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 136  11 مستحقات لدى البنوك

 63  -   مستحقات التمويل

 16  -   مستحقات المضاربات

مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة االجل - 
 -المستثمرين و البنوك

 
)823(

 432 )91( 

 339  335 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 1,184  1,1٨٨ أرباح اإلجارة 

 )1( -   )خسائر( من العمالت األجنبية

 539  426 أرباح أخرى 

 1,970  2,3٨1 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 2,635  973 تكاليف الموظفين 

 692  937 االستهالك

 1,243  905 مصروفات عامة وادارية  

 4,570  2,٨15 المصروفات التشغيلية 

 )2,600( )434(صافي الخسارة للسنة قبل مخصص االضمحالل 

 )52( )790(صافي البدالت لخسائر االئتمان

)مخصصات( مستردات االضمحالل لألستثمارات )بما في ذلك 
 48     )5,993(االستثمارات العقارية(

 )2,604( )7,217(صافي الخسارة للسنة 

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 1,254  1,1٨7 مستحقات الموظفين

 636  931 مطلوبات أخرى

 1,890  2,11٨ مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

 8,282  ٨,2٨2 احتياطات

 )17,778( )24,995()خسائر متراكمة(

 49,543  42,326 مجموع حقوق المساهمين 

 51,433  44,444 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

احتياطي رأس المال
قانوني 

احتياطي 
عام

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمار 

مجموع 
األحتياطات 

)خسائر 
متراكمة(

مجموع 
حقوق 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2020

صافي الخسارة للسنة
 59,039  

   - 
 3,881  

 - 
 2,226  

 - 
 2,175 

 - 
 8,282 

- 
)17,778( 
)7,217( 

 49,543 
)7,217( 

 42,326 )24,995( ٨,2٨2  2,175  2,226  3,٨٨1  59,039 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

 52,147  )15,174( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2019

 )2,604( )2,604( -    -    -    -    -   صافي الخسارة للسنة

 49,543 )17,778( 8,282 2,175 2,226 3,881  59,039 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 
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هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية الموحدة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 25 فبراير 2021
القوائم المالية الموحدة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية 

لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2021
بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 ما يساوي 42,326 مليون دوالر امريكي، مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما هو منصوص عليه حسب دليل 

التوجيهات البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.5.2B( كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على تحويل البنك من مصرف قطاع جملة 
اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
الرئيس التنفيذي

القوائــــم املاليـــة املوحـــدة
مكا يف 31 ديمسبـــر 2020

563
دينــار ألــف 

ماليين دينار
3

* المزيد من التفاصيل على الموقع اإللكتروني للصحيفة



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕادارة التسجيل      
إعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة كفتريا سربرايز 
سجل تجاري رقم 42053

بناء على قرار الشــركاء في شــركة كفتريا ســربرايز ، المســجلة بموجب قيد رقم 
42053 بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين الســادة / أحمد يوســف يعقوب جمعة 
المالكي مصفيا للشركة.   بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا 
لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم 
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات 

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

butalal@gmail.com    -   36617170 +973

األحد 28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 - العدد 4520 12



Vacancies Available
ALGHANAH GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17722333  or  info@alghanah.com 

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

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

International Medical Centre WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39461743  or  MKSADMN@GMAIL.COM 

GEEPAS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

MAGNUM IMPRINT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SIGN MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35907141  or  THOMASHROCHE@HOTMAIL.COM 

ALQAMRAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17672737  or  ALQAMRAH2015@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33325577  or  WAJIDA.SPC@GMAIL.COM 

ALHAIKI READYMADE DRESSES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39697958  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

MUNAWAR JEWELLERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213117  or  MUZZAFAR_YOU@YAHOO.COM 

AL MUGHAL MECHNICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  NOORAIN12345@GMAIL.COM 

Bahrain truck and heavy trailer 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 77102290  or  BAHRAINTTC@GMAIL.COM 

TOFO INTERNATIONAL EVENT ORGNIZER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(LADIES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36366380  or  TAGREED-ALARRAYED@gmail.COM 

Marble TOUCH TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789626  or  INFO@MARBLETOUCH.NET 

ZUHAIR MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER (CAR MECHANICAL WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17555189  or  ROHAILASGHAR@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39273711  or  NKTWLL@GMAIL.GMAIL 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17382228  or  NAMDAR@ELITEGROUPHOTELS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39611187  or  mammoottykp@hotmail.com 

SAQARA BUILDING MAINTENANCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contact
 17722066  or  ZUBARAIT@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700731  or  info@bmds.co 

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 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

ALMANAZIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

ALMANAZIL RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@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

  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

  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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 77122441  or  MMKOHEJI@YAHOO.COM 

Vibrant Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

Algharafa Auto Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17215656  or  info@tectonme.com 

SMART SCREENING TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213958  or  INFO@SST-NDT.COM 

S 5 EXPRESS SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250575  or  amadan@s5express.com 

FASHION FIT WOMENS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34042266  or  UMALI7UBAIL@GMAIL.COM 

Sondus House Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 39643448  or  Hussainabdulhadi@outlook.com 

ABU ZAHAIB CARS ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33848158  or  TAKECAREBAHRAIN@GMAIL.COM 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17414978  or  ALJAD25@HOTMAIL.COM 

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

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17749111  or  DR.MENONKS@GMAIL.COM 

DOHAT ALHIDD STATIONERY AND PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36329016  or  dohatalhidd@gmail.com 

Jeff Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39559449  or  ALNOORMANPOWER.BH@GMAIL.COM 

REFCONE HEAT INSULATION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666128  or  hussain@refcone.coM 

RAGEEF AL HANA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39929669  or  ALASSY6@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13110088  or  Midhat@dmm-bh.com 

NAWAF SALON GENTLEMEN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34567437  or  WAQASNAWABKHAN@GMAIL.COM 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

MAKKAH Auto Spare Parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33976637  or  TARIQ.MKW123@GMAIL.COM 

SUB AL GAFSHA BANQUET AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36480008  or  THEYAB.BH@ICLOUD.COM 

Brite Lite Jewellery Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  APPRAISER(JEWELLERY) 
 suitably qualified applicants can contact
 39667954  or  CMMCHB@YAHOO.COM 

SALTY BITE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 39403113  or  GHAZALA62@YAHOO.COM 

Floria trading S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39216362  or  eman@floriatrading.com 

Eshbah albusaiteen cold store 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77100750  or  MMANNAI@LIVE.COM 

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 

SHONE BIG BAZAR DEPARTMENT STORE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17698500  or  ALKOMED@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 

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

  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 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.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 

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

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 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 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33223153  or  FAME_CONSTRUCTION@HOTMAIL.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Iraqi House Grill 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33465549  or  FADHELEYAD11@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

GOLD GULF CONTACTING company partnership owned by hasan abdulre 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33100058  or  BOB_200420@HOTMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

EB & KH MANAGEMENT CONSULTANCY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 39939909  or  ABUAHMEDSHEHAB@GMAIL.COM 

KFS Mechanical and Electrical Repair S.P.C Owned by Muhammad Sal 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33957731  or  MSALEEM3395@GMAIL.COM 

AYSHA ABDULMAJEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33089058  or  AYSHAABDULLMAJEED@GMAIL.COM 

Janop Al Khair for Vegetables & Fruits Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33553155  or  JANOP.ALKHAIR.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33037019  or  NEWGREENDECORATIONBH@GMAIL.COM 

LIFE CONNECTIONS CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39079094  or  ADMIN@LIFCON.NET 

SHABER SPICY ALOO SAMOSA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36701769  or  SARFRAZJUTT267@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33778293  or  REDLINKBH@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33778293  or  REDLINKBH@GMAIL.COM 

Milkd Station Cafe S.P.C Owned by DHARI ALJAIRAN 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

Four Leaf Properties W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 39609352  or  KARIMI_HUSSAIN@HOTMAIL.COM 

CAKE WALK W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33020410  or  MULLAABDEALI7865253@GMAIL.COM 

INFO INTEGRATORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77222929  or  SRINI.NIKHEEL@GMAIL.COM 

ABU ALHANAN LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33242008  or  FATEMAMOHD1963@GMAIL.COM 

AL FARIS AL ARABI INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 36600540  or  AHMED653011@GMAIL.COM 

INDUS MAINTENANCE SERVICES CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34569303  or  INDUS860BH@GMAIL.COM 

MAHMOOD EBRAHIM SAIF   SALEH (141521) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33834322  or  EMAHMOOD421@GMAIL.COM 

GREEN LAND RESTAURANTS MANAGEMENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33338403  or  ABOASEE38@ICLOUD.COM 

MUHAMMAD IBRAHIM FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33945238  or  IBRAHIMKHALIL198903@GMAIL.COM 

M M P G FOR PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

SODI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36240595  or  SODISERVICES.BH@GMAIL.COM 

SAFFAT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33902408  or  IMTIAZBH66@GMAIL.COM 

ALNOOR INTERNATIONAL SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17736773  or  roonlasc@batelco.com.bh 

HAMMAD HAMAD RASHED ALDOSERI TILAQI KHAYR / 11034 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36066609  or  HHR82218@HOTMAIL.COM 

S.MAJEED ALAWI BAQER ALMISHQAB 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455768  or  BY.MAJEED@HOTMAIL.COM 

YOUSIF JAFFAR ALI ABEDALI / ENTAFATHA / 346 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833841  or  ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM 

KHALIL ABDULLA MOHAMMED SHARIF (IVANA/7965) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17672220  or  mahmoodbali@hotmail.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ALMOHSIN DECOR CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000056  or  alyansy79@hotmail.com 

AL SALAM FURNITURE INDUSTRIES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  kanakaraj.pk@horizonintlgroup.com 

Castillo Trading & Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

ADAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39334490  or  MAKIALIEBRAHIM@GMAIL.COM 

SHALLAL ALBAHRAIN BUILDING MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39464260 

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

 WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  jessica@alghanah.com

ALI EBRAHIM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36131344  or  aliebrahimconstruction@gmail.com 

KWANGO CONSTRRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33318888  or  ABBAS.GROUP@HOTMAIL.COM 

AHMED CO ENTERPRISES FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

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

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

PARK & SHOP MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  imaad_kk@YAHOO.CO.IN 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Ansar Gallery W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

DAY AND NIGHT MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17774645  or  IMAAD_KK@YAHOO.COM 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I Clean Services S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Nuzul Constructions And Interior Design W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPRAYER 
 suitably qualified applicants can contact
 38888784  or  mseyadi@nuzulgroup.com 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33227211  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17000786  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

Play Restaurant and Lounge S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resor 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FOOD & BEVERAGES SECTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Green and Green Contracting Co.Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34052151  or  NAEEMRANDHAWA612@GMAIL.COM 

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33332973  or  SAAD@ALMASHARIQ.COM 

SH AND MI W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35438368  or  SHANDMIBH@GMAIL.COM 

BREEZE STAR CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

BREEZE STAR CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BREEZESTARBH@GMAIL.COM 

ALI & MOHAMMED S/O HUSSAIN YATEEM 
has a vacancy for the occupation of

  AGRICULTURE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17225450  or  hana@amyateem.com 

MAHDI AHMED ALI SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331855  or  MAHDI99993@HOTMAIL.COM 

AMERICAN MISSION HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 17177711  or  CATHERINE@AMH.ORG.BH 

ALI & MOHAMMED SONS OF YATEEM CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17225450  or  utilities@amyateem.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 

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 

RASHID ALI HUSSAIN ALMEHRI(HEER ALKALIJ 6360 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623702  or  BO.AWATIF.87@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AIRMECH COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

OMEGA PAINTS AND CHEMICAL INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17730015  or  talent@unitcogroup.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ABEDALI ABDULLA ALJAZEERI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34101709  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

ABEDALI ABDULLA ALJAZEERI 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17553320  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

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

  ERECTOR-STEEL-(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

ALAIN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39671397  or  N.ALANSARI@LIVE.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17727063  or  ali.m@bfginternational.com 

ALREDA TRADING  B S C . CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DIESEL MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17785851  or  aliam@batelco.com.bh 

RAHMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17661055  or  MOHD265@HOTMAIL.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 

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

  TECHNICIAN(ELECTRONIC APPARATUS MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 13307772  or  HR@SALAMGAS.COM 

OMAIMA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17470558  or  DSFDSF03@GMAIL.COM 

KARATCHI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39678008  or  YOUSIFALMULLA@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

1LHAJ ALI AHMED BUKANAN & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17382838  or  BUKANNAN@BUKANNAN.COM 

WOORI BANK 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223503  or  hmd@wooribank.com 

AVRAN PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39434444  or  alashraf46@gmail.com 

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

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BAHRAIN ARTISTIC FRAMES CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17717165  or  bahrainframes@gmail.com 

UM AL HASSAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 39311119  or  EXP.SEV42@GMAIL.COM 

Cloudline Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39286076  or  AA99@BATELCO.COM.BH 

GULF HOUSE ENGINEERING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17822666  or  fp1@ghe.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17358100  or  ashraf.nour@bh.yokogawa.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

NADEYA Market 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33238650  or  RAHELAFURNITURES@YAHOO.COM 

AMNEH HAJI MOH’D 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39460276  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

GOOD MORNING FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37221112  or  AHMED.KHALIFA.SHAHEEN@GMAIL.COM 

Isa Sanad for real estate 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 17253738  or  ISANAD2010@GMAIL.COM 

SUN LIGHT ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17241477  or  SUNLIGHTEC@BATELCO.COM 

THE MAP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17714909  or  hasanbader1@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

RELAX GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232542  or  RELAXGENTSSALON@GMAIL.COM 

Hex fashion 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32225988 

SUN OCEAN FOR VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590733  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM

ALDHUWAIHI GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39847709  or  DALAl.BHR@OUTLOOK.COM 

Bahrain Specialist Hospital 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 34384075  or  bshhr@bsh.com.bh 

SHAKER MOHAMMED MOOSA 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17342474  or  SHAKER@DEPAJ.COM 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  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

  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 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@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 

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 

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 

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 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.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 

SADEQ MERZA AHMED ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 33007765  or  SADIQMERZA7@GMAIL.COM 

FOOZ SPA 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39660877  or  FOOZBEAUTYCENTRE@HOTMAIL.COM 

SMART CHECK CAR INSPECTION 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 33330979  or  aldoserifaisal@yahoo.com 

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

  WORK 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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

GREEN THUMB FOR GARDENING & LANDSCAPING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33068882  or  CAREER@inmatec.co 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

ALBUSTAN MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244633  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

MOHAMMED QAMBAR SPARE PART 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17263566  or  hello@qamber.me 

Red and green juice 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39616603  or  ASWAD2009@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALNAJAH FURNITURE SHOWROOM W.l 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 39455215  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

ALNAJAH FURNITURE SHOWROOM W.l 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39455215  or  FAHDANBC@GMAIL.COM 

Bahrain Specialist Hospital 
has a vacancy for the occupation of

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34384075  or  bshhr@bsh.com.bh 

YOUSIF GHULOOM RIDHA MAHMOOD SHANBEH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39192111  or  YASSER260112@GMAIL.COM 

BABA SUNFOOR PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39682220  or  SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

BABA SUNFOOR PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39682220  or  SHIAKHA.B59@HOTMAIL.COM 

AL JAWASHAN RESTAURANT MANAGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 33311246  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

ALMUTANABY RECLAMATION CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402651  or  noho@hotmail.com 

OKAL LAUNDRY & PRESSING 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39053507  or  ABDALI.ALJAZIRI@HOTMAIL.COM 

ASWAR ALBAYAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39449659  or  AYSHA1001@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

AL-MOAYYED COMPUTER SYSTEMS spc 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700777  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

KUEHNE + NAGEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442134  or  mamta.vincent@kuehne-nagel.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36993333  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

EXTRA CONSTREATION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39666723  or  ASHRAF.PAM@GMAIL.COM 

EXTRA CONSTREATION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39666723  or  ASHRAF.PAM@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

S.HUSSAIN ALALAWI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39322445  or  ahmedma_200@hotmail.com 

Eminent Packaging System Co. - EMPACK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17831123  or  FAISAL@Empackco.com 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.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 

LAILAI RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17621621  or  kmhijris@yahoo.com 

PUNJABI TADKA RESTAURANT AND GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39120524  or  NOREENYASIN@YMAIL.COM 

CLEAN & PEST LINKS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT SERVICES TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532210  or  CLEANPESTLINKS@GMAIL.COM 

LALABELLA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17471111  or  accounts@lalabellabh.com 

Bright Future Contracting
 has a vacancy for the occupation of  

WORKER 
suitably qualified applicants can contact 

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Arsan for veterinary services W.L.L
 has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (MARKETING) 
suitably qualified applicants can contact 
37777245  or  ARSANVET@GMAIL.COM 
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دول مجلــس التعــاون تعــرب عــن دعمها المطلــق للرياض

تأييد عربي واسع للسعودية بشأن تقرير “خاشقجي”

توالت، أمس الســبت، ردود األفعال المؤيدة لبيان وزارة الخارجية الســعودية عقب صدور تقرير الكونغرس األميركي بخصوص مقتل المواطن 
السعودي جمال خاشقجي. فقد أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن الكويت تؤيد ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي 

تم تزويد الكونغرس األميركي به بشأن مقتل خاشقجي.

وشـــددت الـــوزارة علـــى أهميـــة الدور 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  والمهـــم  المحـــوري 
الســـعودية بقيـــادة الملـــك ســـلمان بن 
عبد العزيز وولـــي العهد األمير محمد 
بـــن ســـلمان إقليميـــا ودوليا فـــي دعم 
العنـــف  ونبـــذ  والوســـطية  االعتـــدال 
والتطـــرف. كما أكدت الـــوزارة رفضها 
القاطـــع لـــكل مـــا من شـــأنه المســـاس 

بسيادة السعودية.
اإلمـــارات  أيـــدت دولـــة  مـــن جهتهـــا، 
بيـــان وزارة الخارجيـــة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية بخصـــوص مقتل 

خاشقجي.
وأعربـــت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولـــي عن ثقتهـــا وتأييدهـــا ألحكام 
تؤكـــد  التـــي  الســـعودي،  القضـــاء 
القانـــون  بتنفيـــذ  الســـعودية  التـــزام 
بشـــفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل 

المتورطين في هذه القضية.
اإلمـــارات  “وقـــوف  الـــوزارة  وأكـــدت 
العربيـــة المتحـــدة التـــام مـــع المملكة 
فـــي  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
وأمـــن  الســـتقرار  الراميـــة  جهودهـــا 
المنطقـــة، ودورهـــا الرئيس في محور 
االعتـــدال العربـــي وألمـــن المنطقـــة”، 
محـــاوالت  أي  رفـــض  علـــى  مشـــددة 
الستغالل هذه القضية أو التدخل في 

شؤون المملكة الداخلية.

مجلس التعاون: التقرير خال 

من أي أدلة قاطعة

من جهته، أعرب األمين العام لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية نايف 
الحجرف، عـــن تأييده للبيـــان الصادر 
مـــن وزارة الخارجيـــة الســـعودية عما 
ورد فـــي تقرير الكونغـــرس األميركي 

بشأن خاشقجي.
وأكـــد األمين العام عـــن تقديره للدور 
بـــه  تقـــوم  الـــذي  والمحـــوري  الكبيـــر 
الســـعودية فـــي تعزيـــز األمن والســـلم 
اإلقليمـــي والدولـــي، ولدورهـــا الكبير 
فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب ودعـــم جهود 
مكافحتـــه  فـــي  الدولـــي  المجتمـــع 

وتجفيف منابعه.
وأشـــار األميـــن العـــام إلـــى أن التقرير 
ال يعـــدو كونـــه رأًيـــا خـــال مـــن أي أدلة 
قاطعـــة، مؤكًدا أن ما تقوم به المملكة 
خـــادم  بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده 
األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان، فـــي دعم 
األمن والسلم اإلقليمي والدولي وفي 
مكافحـــة اإلرهـــاب هـــو دور تاريخـــي 
وثابت ومقدر، معربا في الوقت نفسه 
عـــن تأييده لكل ما تتخذه الســـعودية 

وتعزيـــز  حقوقهـــا  حفـــظ  أجـــل  مـــن 
مكتســـباتها ودعـــم دورها فـــي تعزيز 

ثقافة الوسطية واالعتدال.
مـــن جهتـــه، أعـــرب البرلمـــان العربـــي 
عـــن رفضه القاطع المســـاس بســـيادة 
السعودية، وكل ما من شأنه المساس 
كمـــا  قضائهـــا،  واســـتقالل  بقيادتهـــا 
أكـــد تأييـــده البيان الصـــادر عن وزارة 
الخارجية بالمملكة العربية السعودية 
بشـــأن التقريـــر الـــذي تـــم رفعـــه إلـــى 
مقتـــل  بشـــأن  األميركـــي  الكونغـــرس 

خاشقجي.
وأكـــد البرلمان العربي الدور المحوري 
الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم 
ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين  الحرميـــن 
بـــن عبدالعزيـــز وولـــي عهـــده األميـــر 
محمد بن ســـلمان، في ترســـيخ األمن 
العربيـــة  المنطقـــة  فـــي  واالســـتقرار 
فضـــالً  اإلقليمـــي،  المســـتوى  وعلـــى 

عـــن سياســـتها الداعمة لحفـــظ األمن 
والســـلم الدولييـــن، ودورها الرئيســـي 
والعنـــف  اإلرهـــاب  مكافحـــة  فـــي 
المتطـــرف، وترســـيخ ونشـــر  والفكـــر 
قيـــم االعتدال والتســـامح على جميع 

المستويات.
الـــى ذلـــك، أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
اليمنيـــة، تأييدها الكامـــل لما ورد في 
الســـعودية  الخارجيـــة  وزارة  بيـــان 
المتعلـــق  األميركـــي  التقريـــر  بشـــأن 
عـــن  خاشـــقجي.وأعربت  بمقتـــل 
تضامـــن الجمهوريـــة اليمنيـــة المطلق 
مـــع األشـــقاء فـــي الســـعودية قيـــادة 

وشعبا.
كمـــا أعربـــت الخارجيـــة اليمنيـــة، في 
بيـــان، عن ثقتهـــا بنزاهـــة القضاء في 
واألحـــكام  واإلجـــراءات  الســـعودية 
التـــي اتخذهـــا لتحقيـــق العدالـــة ضد 

مرتكبي هذه الجريمة.

دبي، الرياض - العربية.نت، واس

رام اهلل - أف ب

أعلنـــت الســـلطة الفلســـطينية أمس 
والجامعـــات  المـــدارس  إغـــالق 
وذلـــك  يومـــا،   12 لمـــدة  والمعاهـــد 
ضمـــن االجراءات الجديـــدة المتبعة 
عـــدد  فـــي  االرتفـــاع  لمواجهـــة 
االصابـــات بفيروس كورونـــا. وأعلن 
رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني محمد 
اشتية ارتفاع عدد االصابات “بشكل 
غير مســـبوق منـــذ بدايـــة الجائحة”، 
مضيفـــًا أن “االصابـــات غالبيتهـــا من 
بالنســـختين  المتحـــور”  الفيـــروس 
إفريقيـــة.  والجنـــوب  البريطانيـــة 
إشـــغال  مســـتوى  أن  إلـــى  وأشـــار 
“أرقامـــا  بلـــغ  المستشـــفيات  أســـرة 
غير مســـبوقة منذ بدايـــة الجائحة”. 
وبلـــغ عـــدد االصابـــات منـــذ مـــارس 
181,906 إصابـــات و2024 وفاة في 
الضفـــة الغربية وقطاع غزة. وقررت 
السلطة الفلسطينية مواصلة اعتماد 
المـــدن  لمختلـــف  الشـــامل  االغـــالق 
الفلســـطينية أيام الجمعة والســـبت، 
ومنحت محافظي المدن صالحيات 

إغالق مدنهم حســـب ارتفاع حاالت 
وتســـجل  بالفيـــروس.  االصابـــة 
عـــدم  ظـــل  فـــي  الجديـــدة  األرقـــام 
توافـــر اللقاحات المضـــادة للفيروس 
وقـــال  الفلســـطينية.  الســـلطة  لـــدى 
اشـــتية إن الســـلطة “تنتظـــر وصول 
اللقاحـــات فـــي االســـبوع االول مـــن 
مـــارس المقبـــل بعدمـــا دفعـــت ثمنها 
حوالـــي 10 مالييـــن دوالر”. وكانـــت 
تلقـــت  قـــد  الفلســـطينية  الســـلطة 
ألفـــي جرعـــة مـــن لقـــاح موديرنا من 
الجانب االســـرائيلي، إضافة الى 10 
آالف جرعة من لقاح ســـبوتينك-في 
الروســـي. وفي غزة، تلقت الحكومة 
التـــي تديرها حركـــة حماس 20 ألف 

جرعة من مصادر عدة. 

فلسطين: إغالق المؤسسات التعليمية جراء “كورونا”

فّجر حزب “الشعب الجمهوري”، 
وهو حـــزب المعارضة الرئيســـي 
فـــي تركيـــا، مفاجـــأة كبيـــرة بعد 
أن كشـــف فـــي تقريـــٍر برلمانـــي 
عن وجود 27 شـــخًصا من عائلة 
واحـــدة يعملـــون كموظفين في 
جامعـــة حكومية بمدينـــة إزمير 

الساحلية.
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم كشـــف 
الحـــزب المعارض عـــن توجهات 
ينحـــدرون  الذيـــن  الموظفيـــن 
والعامليـــن  واحـــدة  عائلـــة  مـــن 
فـــي جامعـــة “كاتب تشـــلبي”، إال 
أنـــه ليـــس مســـتبعًدا أن يكونـــوا 
“العدالـــة  حـــزب  مـــن  مقّربيـــن 
والتنميـــة” الذي يقـــوده الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
مثـــل هـــذه التعيينـــات بال شـــك 
مســـتوى  تراجـــع  فـــي  تســـاهم 

التعليـــم األكاديمـــي فـــي تركيـــا، 
على اعتبار أنها تسمح بحصول 
علـــى  مؤهليـــن  غيـــر  أشـــخاص 
إلمكانـــاٍت  تحتـــاج  وظائـــف 

وقدراٍت كبيرة.
ورّجـــح أكاديمي تركي أن يكون 
الذيـــن  الــــ27  الموظفيـــن  كل 
واحـــدة  عائلـــة  مـــن  ينحـــدرون 
فـــي جامعـــة “كاتب تشـــلبي” إما 
أعضـــاًء فـــي الحـــزب الحاكم أو 
مقّربين منه، وعلل ذلك بكشـــف 
الحزب المعـــارض عن وجودهم 

في تلك الوظائف الجامعية.

المعارضة: 27 تركيا من عائلة واحدة يعملون بجامعة حكومية

دبي، صنعاء - وكاالت

اختطفت ميليشيا الحوثي العشرات 
مـــن عناصرهـــا بمحافظة إب، وســـط 
اليمن، بعد فرارهم من جبهات القتال 
بمحافظة مأرب، شمالي شرق البالد. 
ونقلـــت مواقـــع إخباريـــة محليـــة عن 
مصادر مطلعة، أن ميليشـــيا الحوثي 
اختطفـــت أكثـــر مـــن ٥٠ عنصـــرًا من 
فـــي  بهـــم  زجـــت  الذيـــن  مســـلحيها 
جبهات القتال بمحافظة مأرب خالل 
األيـــام الماضية. وأضافـــت المصادر، 
أن العشـــرات مـــن مقاتلي الميليشـــيا 
إب،  محافظـــة  أبنـــاء  مـــن  الحوثيـــة 
فـــروا مـــن جبهـــات القتـــال، على وقع 
مواجهـــات عنيفـــة تشـــهدها جبهـــات 

مأرب.
وتمكـــن الفـــارون من جبهـــات القتال 
غيـــر  أســـرهم،  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
وقامـــت  تتبعتهـــم  الميليشـــيات  أن 

باعتقالهـــم ونقلهـــم إلى ســـجونها في 
مدينة إب.

مقاتليـــن  بـــأن  المصـــادر،  وأفـــادت 
آخرين فضلوا االستســـالم ووقوعهم 

أسرى بدالً من الفرار.

وتحدثـــت مصـــادر عســـكرية، األيـــام 
مـــن  المئـــات  وقـــوع  عـــن  الماضيـــة، 
عناصر الميليشـــيات الحوثية أســـرى 
بيـــد قـــوات الجيش اليمنـــي والقبائل 

في محافظة مأرب.

 

إب فـــي  العناصـــر  عشـــرات  تختطـــف  الميليشـــيا 
“الحوثي” تعتقل مقاتليها بعد فرارهم من الجبهات

طهران، واشنطن - وكاالت

قـــال الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن، إن 
الضربـــات الجويـــة األميركيـــة في شـــرق 
ســـوريا يجـــب أن تنظـــر إليها إيـــران على 

أنها تحذير.
فـــي  لـــه  جولـــة  خـــالل  بايـــدن  وأضـــاف 
عـــن  الناجمـــة  لتفّقـــد األضـــرار  تكســـاس 
عاصفـــة ضربـــت المنطقة “لـــن تفلتوا من 
العقـــاب. احـــذروا”، موجهـــا تحذيـــره إلى 
ا موالين  طهران. وكان 22 مســـّلًحا عراقيًّ
إليـــران قـــد قتلوا جـــّراء قصـــف أميركي 
استهدف ليل الخميس بنى تحتّية تابعة 
لهـــم فـــي شـــرق ســـوريا، فـــي أّول عملّية 
علـــى  ا  ردًّ بايـــدن  جـــو  إلدارة  عســـكرّية 
هجمـــات طالـــت مؤّخـــًرا مصالـــح غربّيـــة 
في العراق. وتأتـــي الضربات على خلفّية 
توّتر بين الواليات المتحدة وإيران حول 
إلـــى  النـــووي االيرانـــي والعـــودة  الملـــف 
طاولـــة المفاوضـــات. وقالـــت المتحدثـــة 

باســـم البيـــت األبيـــض جيـــن ســـاكي، إن 
الضربـــات الجويـــة األميركية في ســـوريا 
استهدفت إرسال رسالة ال لبس فيها الى 

ايران.
 على صعيد متصـــل، قام وزير الخارجية 
بزيـــارة  أمـــس  حســـين  فـــؤاد  العراقـــي 
لطهـــران. وقـــال حســـين مـــن إيـــران “إن 

إرساء األمن أولويتنا”. 
مـــن جانبه، دعا وزيـــر الخارجية اإليراني 
محمـــد جواد ظريـــف الحكومـــة العراقية 
الى كشف منفذي الهجمات األخيرة على 
مصالـــح غربيـــة، معتبـــرا خالل اســـتقباله 
نظيـــره العراقي، أن الهدف منها قد يكون 

اإلساءة للعالقات بين طهران وبغداد.

وزير الخارجية العراقي لدى زيارته طهران

وزيــر الخارجية العراقي يناقش بطهران أمر الميليشــيات
بايدن يحذر إيران: لن تفلتوا من العقاب

نيويورك - وكاالت

لـــدى  ميانمـــار  ســـفير  عـــارض 
األمـــم المتحـــدة بشـــدة، االنقالب 
العســـكري فـــي بـــالده، ودعـــا إلـــى 
“أقـــوى إجراء ممكـــن من المجتمع 
الدولـــي” الســـتعادة الديمقراطيـــة 
علـــى الفـــور، وذلـــك فـــي خطـــاب 
مؤثـــر أمام الجمعيـــة العامة لألمم 
المتحـــدة، قوبـــل بتصفيق شـــديد 
الدبلوماســـيين  مـــن  العديـــد  مـــن 
في المنظمـــة العالميـــة التي تضم 
كيـــاو  الســـفير  وبـــدأ  دولـــة.   193
مـــو تـــون بيانـــه قائـــالً إنـــه يمثـــل 

“حكومة أونغ ســـان ســـوكي 
المنتخبـــة من  المدنيـــة 

فـــي  الشـــعب”  قبـــل 
الماضـــي،  نوفمبـــر 
ويدعـــم كفاحهـــا من 

الحكـــم  إنهـــاء  أجـــل 
العسكري.

وحـــث جميـــع الدول علـــى إصدار 
بيانـــات عامة تدين بشـــدة انقالب 
ورفـــض  فبرايـــر،  مـــن  األول 
العســـكري  بالنظـــام  االعتـــراف 
باحتـــرام  قادتـــه  ومطالبـــة 
االنتخابـــات الحـــرة والنزيهة التي 
جـــرت فـــي نوفمبـــر 2020 والتـــي 
فاز بهـــا حـــزب “الرابطـــة الوطنية 
مـــن أجـــل الديمقراطيـــة” بزعامـــة 
اتخـــاذ  ســـوكي. كمـــا حـــث علـــى 
تدابيـــر دوليـــة أقـــوى لوقف عنف 
قـــوات األمـــن ضـــد المتظاهريـــن 

السلميين.
الدوليـــة  المنظمـــة  وناشـــد 
وســـيلة  أي  “اســـتخدام 
الزمـــة التخـــاذ إجـــراء 
ميانمار  ضـــد جيـــش 
الســـالمة  وتوفيـــر 

واألمن لشعب ميانمار.

مندوب ميانمار باألمم المتحدة: سنناهض االنقالب
طرابلس - وكاالت

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح عن جلســـة برلمانية 
في 8 مارس لمناقشـــة التصويت 
على منح الثقة للحكومة التي لم 
يشـــّكلها رئيس الـــوزراء الموقت 
عبد الحميد دبيبة بعد. وبحسب 
خارطـــة طريـــق لألمـــم المتحدة، 
حتـــى  مهلـــة  دبيبـــة  أمـــام  كان 
الجمعـــة لتقديم تشـــكيل حكومة 
للمجلس الرئاسي والبرلمان، لكن 
مـــن الواضـــح أنـــه مـــازال يواجه 

مشاكل في تشكيلها.
وقال عقيلـــة صالح “تقرر 

لمناقشة  البرلمان  عقد 
علـــى  التصويـــت 
منح الثقـــة للحكومة 

االثنين 8 مارس”.
ولـــم يتضح علـــى الفور 

مـــا إذا كان هـــذا االجتماع 

سيشهد تصويتا على الثقة.
الجلســـة  أن  صالـــح  وأضـــاف 
ســـتجرى في مدينة سرت )غرب( 
“في حال أكدت اللجنة العسكرية 
أعضـــاء   ٥ )تضـــم  تأمينهـــا   5+5
مـــن الحكومـــة الشـــرعية و٥ مـــن 
قـــوات خليفة حفتـــر(”. وتابع “إذا 
تعذر ذلك فســـيكون مكان انعقاد 
الجلسة في مقر البرلمان الموقت 

في مدينة طبرق )شمال(”.
فـــي  الجمعـــة  صالـــح  ودعـــا 
الـــوزراء  رئيـــس  الربـــاط 
الحميـــد  عبـــد  المكلـــف 
مراعـــاة  إلـــى  دبيبـــة 
البـــالد  كل  تمثيـــل 
في تشكيل حكومته 

الموقتة المرتقبة.

ليبيا: 8 مارس مناقشة منح الثقة للحكومة

حبيب الصيد يصاب 
بوعكة خالل حوار تلفزيوني

تونس - أف ب

التونسي  الــحــكــومــة  رئــيــس  أصــيــب 
األسبق حبيب الصيد بوعكة صحية 
خـــال مــقــابــلــة مــبــاشــرة عــبــر شبكة 
الــجــمــعــة، على  مــســاء  فـــرانـــس 24 
ــادت أوســاطــه أمـــس، مشيرة  مــا أفـ
إلى أنه في قسم اإلنعاش في أحد 
الصيد  وقـــاد  تــونــس.  مستشفيات 
البالغ 71 عاما حكومة ائتافية بين 
2015 و2016 وهو ال يتولى حاليا أي 

مهام سياسية.
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تميز اللقاء الذي عقده صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء مع الصحافـــة البحرينية بـــاإلرادة والعزيمة المخلصة 
علـــى تحقيق أهـــداف العمل الوطني، وحمل اللقاء تعزيـــز وتطوير العمل الحكومي، 
وبدأ سموه اللقاء بشكره عاهل البالد المفدى على منحه الثقة والمسؤولية الوطنية 
بتحمل عبء وقيادة العمل الحكومي، وبالثناء على ما حققه الراحل صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة من منجزات تحققت للبحرين وشـــعبها، 

وأن سموه نهل من الراحل الخبرة وُحب العمل الوطني.
وأكـــد ســـموه في لقائـــه على أمن البحرين كأســـاس للتنمية السياســـية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة، حيـــث ُيســـاهم فـــي تحقيـــق تطلعـــات المواطنين ويحفـــظ حقوقهم 
وُيدافع عن مصالحهم، وأن البحرين جزء أســـاِس بمنظومة مجلس التعاون ألقطار 
الخليج العربي، وأثنى ســـموه على العالقـــات التاريخية واألخوية مع أقطار مجلس 
التعـــاون، ُمشـــيًدا بمواقـــف ودعـــم الشـــقيقات الســـعودية والكويت واإلمـــارات، وأن 
مـــا يربط البحريـــن بأقطار الخليج العربـــي واألقطار العربية التعـــاون والتعاضد في 
المجـــاالت كافة، وأنهـــا تعمل على تعزيز عالقاتها بجميع الـــدول الصديقة بما يخدم 
مصالـــح البحريـــن المشـــتركة معهـــا، وبتعزيـــز العالقـــات القائمـــة على ُحســـن الجوار 
والتفاهـــم المشـــترك فـــي كل المجـــاالت، وأن البحريـــن تؤمـــن بالســـالم كنهج يحمي 

حقوقها وحقوق مواطنيها.

وأشـــار سموه في لقائه إلى أهمية االســـتثمار الوطني بموارد البحرين البشرية، وأن 
البحرين تزخر بالكوادر الوطنية في كل المجاالت، وهذه الكوادر تعمل مع الحكومة 
كفريـــق واحـــد لتحويـــل التحديـــات إلى فـــرص واعدة بمـــا تملكه من ابتـــكار وإبداع 
ورؤى وطنيـــة واثبـــة، والعمـــل على إزالة كل مـــا ُيعيق التنمية الوطنية من شـــوائب 
إداريـــة، ورفدهـــا بما تحتاجه من تشـــريعات لتحقيق معادلـــة “أن التنمية البحرينية 

ُعمادها وهدفها اإلنسان البحريني”.
وأوضـــح ســـموه فـــي لقائـــه أن مـــن مميـــزات العمـــل الحكومـــي “اإلتقان فـــي األداء 
وتحقيـــق األهـــداف”، وأن الحكومـــة ُملتزمـــة بتحقيـــق برنامجهـــا، وبتوجيـــه أفضل 
الدعم للمواطنين بكفاءة وعدالة بما يســـهم في تحقيق المســـتوى المعيشي الطيب 
للجميع. والبد أن يكون للشـــباب دور كبير لما يملكه من قدرة على تحقيق األهداف 
الوطنيـــة، فالبحرين مليئة بالطاقات الشـــبابية الُمبدعة كثيـــرة العطاء، وهو ما ُيميز 
المجتمع البحريني. إن هذا اللقاء ُيجسد اهتمام سموه بالصحافة المحلية، واإليمان 
بدورهـــا الوطنـــي، ويؤكد حرصه على إطالع المواطنين الدائم على مجريات األمور 
فـــي بالدهـــم سياســـًيا واقتصادًيـــا وامنًيا، وهي سياســـة الباب المفتـــوح التي يؤمن 
بهـــا ســـموه ويحرص عليها، والتي تتجلـــى فيها النزاهة واإلخـــالص في اآلراء وفي 
المواقـــف وبتحقيـــق األهـــداف الوطنيـــة، وهي من الســـمات القياديـــة الناجحة التي 

يتحلى بها سموه الكريم.

مطار البحرين مصدر فخر لكل بحريني
من قبل أن يتم إنشـــاء وتشـــغيل مبنى الركاب الجديد، كان مطار 
البحريـــن مـــن أرقـــى مطـــارات العالـــم أجمـــع بما فيه من منشـــآت 
وتنظيمـــات أبهرت العالم وجعلت البحرين محل احترام كل قادم 
ومغادر، ولطالما ســـمعنا مرارا وتكرارا إشـــادات وانبهار القادمين 
إلى بالدنا بهذا الصرح العظيم الذي يعكس الفكر المتقدم لجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد المفـــدى، فالمطار 
عنـــوان البالد وبوابتها األولى وأول ما تقـــع عليه عين القادم إلى 
البحرين، ويكون سببا في االنطباع األول الذي يتكون لديه، وهو 
االنطباع الذي يدوم طويال بطبيعة الحال، فالمطار ليس منشآت 
وتجهيـــزات فقط، بل نظـــام وإمكانيات بشـــرية متقدمة ال تفتقر 

إليها البحرين.
ومنذ ســـنوات ونحن نفتخر بمطار البحرين في مقدمة ما نفتخر 
من تقدم وبنية تحتية وطفرة معمارية بديعة، واآلن ازداد فخرنا 
بما أصبح عليه المطار هذه األيام بعد التطور التاريخي الذي حل 
بـــه فـــي عهد جاللـــة الملك المفدى وســـمو األمير ســـلمان بن حمد 
ولـــي العهد نائـــب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء. اآلن بدأت 
العمليات التشغيلية في مبنى المسافرين الجديد الذي يسع أربعة 
أضعاف ما كان يسعه المبنى القديم، ذلك المشروع الذي يعد من 
أكبر المشـــاريع االســـتراتيجية التي تم تنفيذهـــا في البحرين في 
العهد الميمون لجاللة الملك، وســـوف يتســـع هـــذا المبنى الجديد 
الســـتقبال 14 مليون مســـافر كل عـــام، وتم إنجاز هذا المشـــروع 
فـــي فترة بلغت أربع ســـنوات ِوفق رؤيـــة تواكب اتجاهات حركة 
الســـفر والطيـــران العالمّيـــة وتركز علـــى ضمان الرفاهيـــة واألمان 
والتصاميـــم الصديقـــة للبيئـــة التـــي تســـتخدم أحـــدث التقنيـــات 
وتلتـــزم بأفضـــل ممارســـات الطيـــران الدولّيـــة، فضاًل عـــن تعزيز 
الجانـــب التجـــاري للمطـــار مـــن خـــالل اســـتقطاب أهـــم العالمات 
التجارّيـــة فـــي العالم، والتي ســـتوفر للمســـافرين فرصـــة متميزة 

لالستمتاع بتجربة تسّوق مثالية.
فهنيئـــا للبحرين ما تم تخطيطه وتنفيذه من مشـــروعات تنموية 
يأتـــي فـــي القلب منها هذا التطوير األســـطوري للمطـــار الذي كان 
وال يزال عنوانا للبحرين وشـــهادة على تقدمها ومواكبتها أحدث 
نظـــم المطارات فـــي العالم. شـــكرا لجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهل البالد المفدى على إنجاز هذا المشـــروع العظيم 
ورحم هللا سمو األمير خليفة بن سلمان صاحب األيادي البيضاء 
علـــى البحرين وأهلها، وشـــكرا لســـمو األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة رئيس مجلس الوزراء ولكل األيـــادي والعقول البحرينية 

التي ساهمت في إخراج هذا المشروع الذي نفتخر به جميعا.

لقاء سمو ولي العهد بالصحافة الوطنية

إن ما تقوم به البحرين من إنجازات ونمو وتطور لم يكن وليد اللحظة أو باجتهادات 
شـــخصية أو محـــض صدفة، إنمـــا رؤى وأهداف وضعتها الحكومة فـــي المملكة منذ 
بدايـــة األلفيـــة الثانيـــة وحتى يومنـــا هذا بقيادة ســـديدة وخطى ثابتـــة من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا، 
فالبحرين وبالرغم من األحداث الكثيرة التي مرت على المنطقة اقتصاديًا وسياسيًا 
فإنهـــا ملتزمة ببرنامج التوازن المالـــي والرؤية االقتصادية 2030، وهذا ما يثبت لنا 
أن المملكة لم تســـجل أية ســـنة شهدت فيها نموًا سلبيًا حتى في األزمة االقتصادية 
2008 وأحـــداث 2011، فخارطـــة الطريـــق االقتصاديـــة التي رســـمتها القيادة والتي 
تعتمد على اتزان القوى التالية: “التنافســـية والعدالة واالســـتدامة”، هي التي مهدت 
للجميـــع طرق االبتكار، والتي نادى بها دائمًا ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء “الطاقة 

التي يجب أن نطلقها في العالم العربي هي طاقة االبتكار”.
هذا الفكر النير لم يأت من فراغ، فشـــمولية ســـموه التي بدأها بالدراســـة في اإلدارة 
العامة من الجامعة األميركية بواشـــنطن وتبعها بالماجســـتير في فلسفة التاريخ من 

جامعـــة كامبريـــدج في إنجلترا، ووضـــع رؤيته االقتصادية مبكـــرًا من خالل ترؤس 
ســـموه مجلـــس التنمية االقتصادية عـــام 2002 وإطالق رؤيـــة البحرين االقتصادية 
2030 فـــي أكتوبـــر 2008، حيث عمل على إصالح ســـوق العمـــل وتحرير االتصاالت 
وتشـــكيل مجلـــس المناقصات، حيـــث تعد رؤى واعـــدة في إطـــار التحديث اإلداري 
في شؤون ضبط المناقصات وتحقيق االلتزام والشفافية في التعامل بشكل عادل، 
وبما يؤكده سموه دائمًا بأن التعليم أساس تطور المجتمع، والبد أن يكون في أعلى 
مســـتوياته، ومـــن هـــذه الرؤية نـــرى البرامج المتطـــورة وصياغة سياســـات تعليمية 
معاصرة تســـتطيع مواكبة ما يشـــهده العالم من متغيرات مســـتمرة وتطورات تقنية 
متالحقـــة، فحيـــن تولى ســـموه واليـــة العهد اتجه لالهتمـــام بالتعليم وأنشـــأ برنامج 
ســـموه للمنح الدراســـية العالمية وذلك لتوجيه الشـــباب البحريني لمتطلبات العصر 
الحديث، ومن أبرز أهداف البرنامج تمكين شـــباب البحرين من الجنســـين من تلقي 
العلوم في أرقى الجامعات العالمية والمساهمة في بناء الوطن ودعم مسيرة التقدم 

واالزدهار. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

مشعل العبسي

التنافس والعدالة واالستدامة... رؤى سمو األمير سلمان

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

للتواصل: 17111483

سمو ولي العهد يستذكر باني الوطن القائد خليفة بن سلمان
لقد حمل لقاء سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، مع رؤســـاء تحرير الصحف 
المحليـــة معنـــى النجـــاح وتحقيقـــه وترســـيخه علـــى كل المســـتويات، كمـــا 
اســـتذكر ســـموه فقيد الوطن واألمة العربية ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة طيـــب هللا ثراه فـــي تأســـيس العمل 
الحكومـــي وبنـــاء الوطن، فلســـمو األميـــر الراحل منهج ورؤيـــة ثاقبة نبعت 
مـــن وعـــي عميق وفكر اســـتراتيجي وجهـــود طويلة متواصلة في مســـيرة 
التطـــور والتنميـــة، وكان طيـــب هللا ثراه المعلـــم والقائد والملهـــم الذي تابع 
ســـير خطـــوات هذا الوطن أوال بـــأول وقاده إلى القمـــم وتحقيق المعجزات 
والمهمات التي كنا نعتقد أنها مستحيلة في ظل محدودية اإلمكانيات، فقد 
اســـتطاع طيب هللا ثراه برئاسة الحكومة وجهوده وعطائه القفز بالبحرين 
مراحل كثيرة فوق العديد من الدول مباشـــرة إلى مراكز الريادة على جميع 

المستويات.
وبمـــا أن كل مواطن مســـؤول ونـــواة صالحة للتطوير والبنـــاء والبد من أن 
يكـــون عمله نابع من الصدق والحماس واإلخالص للوطن، فقد أكد ســـيدي 

ســـمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه خالل اللقاء افتخاره بما 
لدينـــا مـــن كفاءات وطنيـــة وما تتميز به مـــن حب التحدي وعشـــق اإلنجاز 
وهـــو مصـــدر اعتزاز وتقدير عند ســـموه، وهـــذا هو المعروف عـــن المواطن 
البحريني الغيور على وطنه الذي يعمل بشـــكل دائم ودون كلل لرفع اســـمه 
بـــكل فخـــر واعتزاز، وتحمـــل المســـؤولية واالســـتعداد الدائـــم لالرتقاء في 

مختلف المحافل.
أما في الشأن الخليجي فقد أكد سموه حفظه هللا ورعاه أن المملكة العربية 
الســـعودية الشقيقة العمق االســـتراتيجي لألمة العربية واإلسالمية وعامل 
اســـتقرار للمنطقة واالقتصاد العالمي، نعم.. فالســـعودية أعزها هللا ونصرها 
تمســـك زمـــام القيـــادة فـــي المنطقـــة والعالـــم العربـــي واإلســـالمي، القيادة 
فـــي أوســـع معانيها وعلـــى كل األصعدة، وتكمـــن عظمة قيادتهـــا في براعة 

االستراتيجية التي تسير عليها.

لقد كان لقاء من أجل هذا الوطن ورفعة شأنه وخير شعبه، ومضاعفة  «
العمل لتحقيق المزيد من اإلنجازات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

عبدعلي الغسرة

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

القبول
يكـــون القبـــول أحيانـــًا أكثر تأثيـــرًا مـــن الموهبة ذاتهـــا، فتجد أن 
شـــخصًا قـــد ال يمتلك أية موهبة، لكنه يلقـــى قبوالً منقطع النظير 
مـــن قبل النـــاس، وهو ما قد يجعل منه مشـــهورًا وإنســـانًا ناجحًا 
بالمعاييـــر المتعـــارف عليهـــا، خصوصا مـــع تنامي انتشـــار وتأثير 

وسائل التواصل االجتماعي.
هـــذا القبـــول، يولد معه الفرد، ليس للتـــدرب أو الموهبة أو غيرها 
من هذه المســـائل ســـبب فيه، فهـــو هبة ربانية يهبهـــا هللا للبعض 
وغالبـــًا مـــا يكـــون هـــؤالء األشـــخاص علـــى ســـجيتهم، وقلوبهـــم 
بيضـــاء، ال يتكلفـــون أو يتصنعـــون، وهم في اســـتفادة دائمة من 
هذا القبول خصوصا من يمارســـون بعض الفنون مثل التمثيل أو 

حتى أنشطة النفع العام وغيرها من المجاالت.
وفـــي لغـــة الشاشـــة هناك قبـــوالن، إما ما يســـمى بحـــب الكاميرا، 
وهو الشـــكل والهيئة التي يظهر بها الفنان على الشاشـــة، وتكون 
مستحسنة لدى الغالبية العظمى من الناس، وإما أن يكون القبول 
الـــذي أعنيه فـــي هذا المقال، والذي يتلخص في اللمســـة الربانية 

التي تميز هؤالء األفراد دون غيرهم من الناس.
أمـــا إن اجتمـــع القبـــول مع الموهبـــة، إلى جانب مهـــارات توظيف 
هذين العاملين فإنه تفرد ناجح ال محالة، يحقق لصاحبه حضورًا 
ملفتًا ومميزًا، وهو ما يندر بين الفنانين بشكل عام، لكنه موجود، 
أمـــا إذا كان القبـــول وحيدًا فإنه غالبًا ما يتســـاءل ما الذي يجعل 
من هذا الشخص محبوبًا ومقبوالً بهذه الصورة من قبل الناس؟! 
والجواب انه القبول الرباني، الذي حباه هللا به، والذي ال يمكن أن 

يتصنعه أحد أو يكتسبه بأية طريقة كانت.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



 أشـــاد الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة الملـــك 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
 1 بحريـــن  فريـــق  الـــذي حققـــه  باإلنجـــاز 
بتتويجـــه بلقب بطولة البحريـــن الوطنية 
لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ” قبـــل جولـــة 
مؤكـــًدا  الموســـم،  انتهـــاء  مـــن  واحـــدة 
ســـموه أن هذا اإلنجاز جـــاء نتيجة للدعم 
والتهيئـــة الفنية التي قدمها جميع أعضاء 
الفريق خـــالل الفترة الماضية، اســـتعداًدا 
 NHRA لخـــوض منافســـات بطولة العالـــم
للســـيارات فئة برومود لموســـم 2021 في 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة فـــي شـــهر 

مارس المقبل. 
التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  ســـموه  ونـــوه   
بذلتهـــا الكوادر البحرينيـــة وجميع أعضاء 
فريـــق بحرين 1 منـــذ بداية العـــام الحالي 
وتتويجهـــم الفريـــق مبكـــًرا بلقـــب بطولـــة 
البحريـــن، مضيًفـــا ســـموه أن هـــذا اإلنجاز 
يؤكـــد مـــا تتمتـــع بـــه هـــذه الكـــوادر مـــن 
كفـــاءة وقـــدرات عاليـــة انعكـــس إيجاًبـــا 
علـــى أداء الفريـــق عمومـــا، وأســـهمت في 
ارتقاء منظومـــة بحرين 1 محلًيا وعالمًيا، 
مـــا ترجـــم تلـــك الجهـــود بتحقيـــق العديد 
مـــن اإلنجـــازات أبرزهـــا التتويـــج لعاميـــن 
متتالييـــن ببطولـــة العالـــم، وكذلـــك حصد 

لقب بطولة البحرين مبكًرا هذا الموسم. 
 وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة في قدرة 
فريق بحرين 1 على المنافســـة في بطولة 
العالـــم المقبلـــة، معرًبا عـــن تمنياته لجميع 
الســـائقين التوفيق والنجاح، وأن يتمكنوا 
من مواصلة تحقيقهم لإلنجازات والنتائج 
المشـــرفة لرياضـــة الســـيارات البحرينيـــة 

على مختلف األصعدة. 

 البلوشي يحقق اللقب قبل جولة 
واحدة من انتهاء الموسم 

 حقق الســـائق خالد البلوشـــي لقب بطولة 
الســـرعة  لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن 
“الـــدراغ” بعد تفوقـــه في الســـباق النهائي 
على منافســـه هاني علي مـــن فريق بابكو 
بعد انطالق األخير أثناء اإلشارة الحمراء، 
حيث إن هذه االنطالقة المبكرة لم توقف 
البلوشـــي عن تخطيه والفوز في الســـباق 
الذي أنهاه بزمن 3.684 ثانية متقدًما على 
منافســـه الـــذي أنهى الســـباق بزمن 3.787 

ثانية. 
 وتمكـــن خالد البلوشـــي من تحقيق اللقب 
قبل جولة واحدة من انتهاء موسم الدراغ 
فـــي مملكـــة البحريـــن، والذي يؤكـــد نوايا 
الفريـــق البطولة لهـــذا الموســـم وحرصهم 
على التتويـــج باللقب الثالث على التوالي 

في بطولة العالم. 

توراني: قدوة للسائقين البحرينيين 

قال مدير فريق بحرين 1 للسيارات خليل 
توراني إن ما حققه الفريق في الســـنوات 
الماضية من إنجازات متمثلة في التتويج 
بلقبيـــن لبطولـــة العالم NHRA للســـيارات 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  برومـــود  فئـــة 
األميركية يعتبر فخر للرياضة البحرينية، 
مضيًفـــا أن الفريق يطمح بأن يكون قدوة 
للسائقين البحرينيين وأن هذه اإلنجازات 
تكـــون دافعـــا لهـــم إلظهـــار مـــا يتمتـــع بهـــا 
البحريني من قدرات على وضع نفسه في 

الساحة العالمية. 
وأشـــار توراني أن تتويـــج فريق بحرين 1 
بلقب بطولـــة البحرين الوطنية لســـباقات 
فـــي  إيجاًبـــا  “الـــدراغ” سيســـهم  الســـرعة 
مواصلـــة تحقيـــق الفريق لنتائـــج متميزة 
في بطولـــة العالم المقبلة، خصوصا بعدما 
أجرى الفريق العديد من التجارب لتطوير 
الســـيارة، وفـــي حال نجـــاح التجارب يتم 
تعميمها على جميع ســـائقي الفريق الذين 
سيشاركون في بطولة العالم هذا الموسم، 
مشـــيًرا إلـــى أن ســـباق الـــدراغ أعطاهـــم 

الوقـــت المناســـب للوقوف علـــى جهوزية 
السيارة. 

وعـــن خـــوض الفريـــق لمنافســـات بطولـــة 
العالم NHRA للســـيارات فئة برومود، أكد 
توراني أن انتشـــار جائحة كورونا “كوفيد 
19” يجعـــل األمور صعبـــة على الفريق من 
خـــالل العمـــل لتجهيـــز الســـيارة فـــي ظل 
االشـــتراطات الصحية والتدابير الوقائية 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس، مشـــيًرا في 
الوقت ذاته إلى أن الفريق سيعمل جاهًدا 
علـــى التتويـــج باللقـــب للعـــام الثالث على 
التوالـــي، خصوصـــا أن هذا العام ســـيكون 
الفـــرق  مـــع  التنافـــس  ظـــل  فـــي  أصعـــب 
األخـــرى التي تتجهز بشـــكل كبير لمقارعة 

فريق بحرين 1. 

 البلوشي: تستعداد قوي لبطولة العالم 

أشـــار ســـائق فريـــق بحريـــن 1 للســـيارات 
البطل خالد البلوشي إلى أن تتويج الفريق 
بلقب بطولـــة البحرين الوطنية لســـباقات 
الســـرعة “الـــدراغ” يعتبـــر اســـتعدادا قويا 
ومثاليـــا لخوض منافســـات بطولـــة العالم 
NHRA للســـيارات فئـــة برومـــود لموســـم 
2021 فـــي الواليات المتحـــدة األميركية، 
مضيًفا أن الفريق خاض البطولة الوطنية 
بتطبيـــق جميـــع التعديـــالت الالزمـــة على 
الســـيارة لخوض منافســـات بطولـــة العالم 
حســـب القوانيـــن الجديـــدة التـــي أقرهـــا 

المنظمون في اآلونة األخيرة. 
 وأشـــار إلى أنه فور انتهاء من المشـــاركة 
الماضـــي،  العـــام  فـــي  العالـــم  ببطولـــة 
فـــي  الـــدراغ  منافســـات  الفريـــق  خـــاض 

منطقـــة الخليـــج العربي بنفـــس اإلعدادت 
والتجهيـــزات التـــي شـــارك فيهـــا الواليات 
لتطويـــر  الفرصـــة  أعطـــى  مـــا  المتحـــدة، 
العالـــم  لبطولـــة  أفضـــل  بشـــكل  الســـيارة 
2021م واالســـتعداد لهـــا من خالل تطوير 
الســـيارة لبدء مهمـــة الحفاظ علـــى اللقب 

والتتويج للعام الثالث على التوالي. 
التـــي  للمكانـــة  الفريـــق وصـــل  أن   وأكـــد 
طمـــح للوصـــول إليهـــا فـــي بطولـــة العالم، 
بدًءا مـــن العام 2018م بحلوله ثانيا، ومن 
ثـــم تتويجـــه باللقـــب فـــي العاميـــن 2019 
و2020م، مشـــيًرا إلـــى أن طموحاتهـــم لن 
تتوقـــف عنـــد هـــذا الحد فقط علـــى الرغم 
مـــن المنافســـة الصعبـــة والتحديـــات التي 
فرضتهـــا جائحة كورونـــا “كوفيد 19”، في 
ظـــل التنافس الكبير من الفرق المشـــاركة 
من حول العالم، وكونه ســـائقا يجب عليه 
تأدية األفضـــل وأن يوفق الفريق للحفاظ 

على لقبه للعام الثالث على التوالي. 
 وأثنى البلوشي على االهتمام الذي توليه 
القيـــادة الرشـــيدة للفريـــق واالطالع على 
النتائج بشـــكل مستمر، ما أعطاهم الحافز 
ورفـــع مـــن معنوياتهـــم لتقديـــم أفضل ما 
يمكنهـــم في الســـنوات الماضية لتشـــريف 
ورفـــع اســـم البحريـــن عالًيا فـــي المحافل 
والحـــرص  باالهتمـــام  مشـــيًدا  الدوليـــة، 
الكبيرين لســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
 1 بحريـــن  بفريـــق  للنهـــوض  خليفـــة  آل 
علـــى مختلف األصعـــدة، وشـــاكًرا ومقدًرا 
ثقـــة ســـموه بـــه وإعطـــاءه مهمة تأســـيس 
الفريـــق مـــن الصفـــر، إلـــى جانـــب تقديـــم 
سموه للدعم بشـــكل متواصل وتوفير كل 

السبل المناسبة لنجاح الفريق، األمر الذي 
أوصله لهذا المســـتوى العالمي، وما يقدمه 
ســـموه من دعـــم ومؤازرة في حـــال الفوز 

والخسارة. 

سالمة: إنجازات محلية ودولية لـ “بحرين 1” 

  أكـــد مدير العالقات العامة بفريق بحرين 
1 محمد ســـالمة أن الفريـــق يواصل تألقه 
بتحقيقه للقـــب بطولة البحريـــن الوطنية 
لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ”، حيـــث يأتي 
هـــذا اإلنجـــاز ضمـــن سلســـلة اإلنجـــازات 
المحليـــة والدوليـــة التـــي حققهـــا الفريـــق 
في الســـنوات األخيرة خصوصا بتتويجه 
بطاًل لبطولة العالم NHRA للســـيارات فئة 

برومود في 2019 و2020م. 
 وقـــال ســـالمة إن هـــذه اإلنجـــازات تثبت 
جدارة الفريق في المنافسة على المستوى 
البحريـــن  قـــدرة  مـــدى  ويؤكـــد  الدولـــي، 
علـــى وضـــع نفســـها علـــى خارطـــة رياضة 
الفريـــق  أن  العالميـــة، مضيًفـــا  الســـيارات 
يخوض تحضيراته الجادة للمشـــاركة في 
بطولـــة العالـــم هـــذا الموســـم بعـــد انتهائه 
من منافســـات الدراغ فـــي البحرين، حيث 
تعتبـــر بطولـــة البحريـــن إعـــداد للموســـم 
الجديـــد في الواليـــات المتحدة األميركية 

والفوز باللقب الثالث على التوالي. 
 وأضـــاف أن بطولـــة العالـــم هـــذا الموســـم 
ستشـــهد إقامـــة 12 جولـــة فـــي عـــدد مـــن 
الواليات األميركية، مشيًرا إلى أن الفريق 
ســـيتجه األســـبوع القادمـــة إلـــى فلوريـــدا 
لخـــوض ســـباقه األول فـــي انطالقة حملة 

الدفاع عن لقبه. 

“مطر” و ”كاوا” ضيفي شرف 

 حضـــر كل مـــن العضـــو المنتدب للشـــركة 
العربيـــة لبنـــاء وإصـــالح الســـفن “أســـري” 
مـــازن مطـــر، والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ســـام  الطاقـــة  لخدمـــات   Woodlands
كاوا مـــع فريـــق بحريـــن 1 ضيوف شـــرف 
خالل الجولة الرابعة مـــن بطولة البحرين 
الوطنيـــة لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ”، إذ 
اطلـــع الضيفان علـــى اســـتعدادات الفريق 
للســـباق، وشـــاهدا التجارب والمنافســـات 
يـــوم الجمعة الماضي، إلى جانب الحديث 
مـــع أعضـــاء الفريق بشـــأن االســـتعدادات 
 NHRA لخـــوض منافســـات بطولة العالـــم
للســـيارات فئة برومود لموســـم 2021 في 

الواليات المتحدة األميركية. 
إنـــه  الزيـــارة  خـــالل  مطـــر  مـــازن  وقـــال   
لشـــرف كبيـــر أن يحقق فريق فـــي رياضة 
الســـيارات لقب بطولة العالـــم وهو يحمل 
اســـم البحرين، مشيًدا بالجهود التي يقوم 
بهـــا أعضاء الفريـــق جميًعـــا للوقوف على 
جهوزيـــة الســـيارات للبطولة خـــالل العام 
فريـــق  حققـــه  مـــا  وأن  2021م،  الحالـــي 
بحريـــن 1 من إنجازات كبيرة يعزز ســـمعة 

البحرين الرائدة في رياضة السيارات. 
 وأضـــاف مطـــر خـــالل حضوره فـــي حلبة 
البحريـــن الدوليـــة لمتابعة ســـباق الدراغ، 
أنـــه اطلع عن قـــرب على مـــا تمتلكه حلبة 
البحرين الدولية مقومات وخدمات تعتبر 
مـــن األفضل على مســـتوى العالم، مشـــيًرا 
إلـــى أنه لمس انطباعـــا إيجابيا من أعضاء 
الفريـــق األجانب بشـــأن مـــا تمتلكه الحلبة 
من اســـتعدادات مثالية لخوض ســـباقات 

السيارات بمختلف فئاتها. 
 ومـــن جانـــب آخـــر، أعـــرب ســـام كاوا عن 
تشـــرفه بالحضور مع فريـــق بحرين 1 في 
حلبة البحرين الدولية خالل سباق الدراغ، 
مشيًدا بحفاوة االستقبال من قبل أعضاء 
الفريق وإطالعهم على آخر المســـتجدات 
والتحضيرات لخوض الســـباق والمشاركة 

كذلك في بطولة العالم. 
 وأعـــرب كل من مطر وكاوا عن شـــكرهما 
وتقديرهمـــا لبحريـــن 1 علـــى دعوتهم لهم 
للحضـــور عن قرب مـــع الفريـــق، متمنيين 
لهـــم دوام التوفيق والنجـــاح في مختلف 
المشـــاركات والبطوالت التي ســـيخوضها 

بطل العالم.

بنا
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احتفالية الفريق بلقب الموسم 

جانب من زيارة مازن مطر وسام كاوا لفريق بحرين 1احتفالية الفريق بلقب الموسم

جانب من مشاركة فريق بحرين 1 في السباق

مازن مطرمحمد سالمةسام كاواخليل تورانيخالد البلوشي

سموه يشيد بجهود 
كوادر الفريق وما 

يتمتعون به من كفاءة 
وقدرات عالية 

سمو الشيخ عبدالله بن حمد



المنامة- اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدماتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تقام اليوم األحد مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري 
أندية الدرجة األولى لكرة اليد تجمع فريقّي توبلي والشباب وذلك في تمام 

الساعة 6.30 مساًء على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
الشـــباب يدخل هذه المباراة برصيد )8 نقاط(، وقد وضع نفســـه في موقف 
ال ُيحســـد عليه أبًدا في مســـألة التأهل للمربع؛ كون مصيره اآلن بات في يد 
الفرق األخرى بعدما خسر بيده فرصة ضمان وجوده مع األربعة الكبار منذ 
مباراة األهلي والتي خســـر فيها النتيجة بآخر ثانيتين رغم أن التعادل كان 

يكفيه لتحقيق مراده.
المارونـــي بقيـــادة الوطني محمد المراغي، سيســـعى لتحقيـــق الفوز الثالث 
الـــذي يضعه فـــي وصافة الترتيـــب مؤقًتا، ولكنه يحتاج لخســـارة الدير من 
جهة، وخســـارة ســـماهيج فـــي مباراتيـــه المقبلتين لكي يضمن هـــو مرافقة 
األهلـــي للدور الثانـــي. وفي الجهة األخـــرى توبلي، 
مـــازال يبحث عن طريـــق االنتصار األول في 
هـــذه المســـابقة بعدمـــا خســـر 3 مباريـــات 

متتالية وحصد منها )3 نقاط( فقط.

ترتيب الفرق

األهلـــي )12 نقطـــة(، الديـــر والشـــباب )8 
نقـــاط(، ســـماهيج )7 نقـــاط(، االتحـــاد )6 

نقاط( وأخيًرا توبلي.

توبلي يواجه الشباب اليوم

اختتـــم وفد االتحـــاد الدولي لكرة القـــدم )الفيفا( زيارته 
إلى مملكة البحرين، والتي امتدت 3 أيام.

 وتكـــون وفـــد االتحاد الدولي لكرة القدم من المستشـــار 
الفنـــي للفيفا عن منطقة غرب آســـيا التونســـي بلحســـن 
ملـــوش، ومســـؤول مشـــروعات التطويـــر فـــي المكتـــب 
اإلقليمي للفيفا بدبي البحريني حســـن حســـان المشرف 
على منطقة غرب آســـيا ووســـط آســـيا، إذ عقدا سلســـلة 
من االجتماعات مع األمين العام لالتحاد البحريني لكرة 
القدم إبراهيم البوعينين وقســـم الشـــؤون الفنية وقسم 
المســـابقات والتســـجيل وتراخيـــص األنديـــة باالتحـــاد 
وقســـم الشـــؤون المالية واإلدارية، كمـــا زار الوفد حصة 
تدريبية للمنتخب األولمبي على هامش تجمعه المحلي 

لشهر فبراير.
 وجـــاءت االجتماعـــات ضمن إطـــار المتابعـــة والزيارات 
المســـتمرة التـــي يقوم بهـــا )الفيفـــا( على الصعيـــد الفني 

ومشـــروعات الدعـــم، إذ عقـــد الوفد الدولـــي اجتماعات 
مختلفـــة مـــع األمانـــة العامـــة وأقســـام االتحـــاد؛ لبحـــث 
جوانـــب العمـــل فـــي االتحـــاد علـــى الجوانـــب الفنيـــة أو 
مشـــروعات االتحـــاد، إذ اطلـــع الوفـــد علـــى مشـــروعات 
الدعـــم التي يجري العمل عليها حالًيا كاالســـتاد المصغر 
باإلضافـــة مركـــز األداء الرياضـــي الوطني الذي ســـيضم 

صالة رياضية خاصة بلعب كرة الصاالت.

نظمـــت اللجنـــة التنظيميـــة الخليجية لكرة القدم، ورشـــة عمل 
مقيمـــي الحـــكام لالتحـــادات األعضـــاء، عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي عن بعـــد يومي 24 و 25 فبراير الجـــاري، وحاضر فيها 

المحاضر الدولي السعودي علي الطريفي.
وقـــال األميـــن العـــام لللجنة التنظيميـــة الخليجية لكـــرة القدم 
ميـــرزا أحمد إن إقامة الورشـــة جاء تنفيـــًذا لتوجيهات رئيس 
اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم االتحاد البحريني لكرة 

القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.
وذكـــر فـــي كلمـــة قدمهـــا خـــالل بـــدء الورشـــة عبـــر المنظومة 
اإللكترونيـــة أن باكورة أنشـــطة اللجنة على المســـتوى اإلداري 
جـــاءت علـــى مســـتوى عمـــل مقيمي الحـــكام؛ لما لهـــم من دور 
كبيـــر في منظومة الكرة الخليجية، مشـــيًرا إلى وجود دورات 

وورش عمل مختلفة خالل الفترة المقبلة.
 وشـــارك في الورشـــة مرشـــحون مـــن االتحادات، وهـــم حكام 
محمـــد  وصالـــح  الدوخـــي  جاســـم  خالـــد  ســـابقون:  دوليـــون 

المرزوقي )االتحاد اإلماراتي(، صالح محمد العباســـي وياســـر 
تلفـــت )االتحـــاد البحرينـــي(، فهـــد العرينـــي وصالـــح الهذلـــول 
)االتحـــاد الســـعودي(، ســـيف بـــن طالـــب الغافـــري وإبراهيم بن 
مبـــارك الحوســـني )االتحاد العمانـــي(، خميس محمـــد الكواري 
)االتحاد القطري(، محمود علي البلوشي وناصر محمد الشطي 
)االتحـــاد الكويتي(.  وتناولت الورشـــة محاور مختلفة متعلقة 

بمهام وعمل مقيم الحكام وتقاريره.

من الورشة المرئيةمن زيارة وفد “الفيفا”

الدعــم ومشــروعات  الفنيــة  األمــور  علــى  الطريفــياطلــع  علــي  الســعودي  الدولــي  فيهــا  حاضــر 

ختام ورشة عمل مقيمي الحكام الخليجيينوفد “الفيفا” يختتم زيارته لالتحاد البحريني
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القعود يشكر الجهات الداعمة

منظمة “BRAVE CF” تعلن عن بطاقة القتال الكاملة

والصيد للصقور  حــمــد  ــن  ب ــاصــر  ن مــوســم  ــجــاح  ن ــي  ف رئــيــس  ســبــب 

الــكــومــبــات مملكة  فــعــالــيــات  فــي  ــيـــوي  اآلسـ ــاح  ــي ــت االج لــبــطــولــة 

البحرينيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أعـــرب 
لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي التابعة 
للمجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة 
خليفة القعود عن بالغ شكره وامتنانه 
الداعمـــة والراعيـــة  الجهـــات  لجميـــع 
التـــي ســـاهمت فـــي نجـــاح النســـخة 
الســـابعة مـــن موســـم ناصـــر بـــن حمد 

للصقور والصيد. 
وقـــال القعود إن النجـــاح الباهر الذي 
تحقـــق فـــي هذه النســـخة جـــاء على 
االســـتثنائية  األوضـــاع  مـــن  الرغـــم 
التي تعيشـــها البحريـــن والعالم جراء 
جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد، 
مثنيا على الجهود المضنية التي قام 
بها رئيـــس اللجنـــة المنظمة للموســـم 
المـــري  العذبـــة  عايـــض  بـــن  محمـــد 
وجميع أعضـــاء اللجـــان المنظمة في 

مختلف المسابقات. 
كما نوه القعود بدعم الجهات الرسمية 
عبـــر  الداخليـــة  وزارة  فـــي  متمثلـــة 
مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
برئاســـة العقيـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 
خالـــد آل خليفـــة، والخدمـــات الطبية 
الملكيـــة التابعة لقوة دفـــاع البحرين، 
إضافة إلى وزارة اإلعالم، والشركات 
الراعيـــة العديدة التـــي قدمت دعمها 
الســـخي لمنافســـات موســـم ناصر بن 

حمد للصقور والصيد. 
وجاءت النسخة الســـابعة من موسم 
ناصر بن حمد للصقور والصيد برعاية 
كل مـــن العالمـــة التجاريـــة جومامي، 
شـــركة مصانـــع الحلواجـــي لألغذيـــة، 
مصنـــع أريج للميـــاه، مطعم بوســـالم، 
مطعم الشـــاعر، مطعم قمرة، محالت 

قدوع، شـــركة مطاعم هاشم، سلسلة 
الداعـــوس،  مطاعـــم  عنـــب،  مطاعـــم 
شركة أماسب للمناسبات، وعين ميم 

لالستشارات والقهوة.

للميـــاه  أريـــج  شـــركة  قدمـــت  كمـــا 
خاصـــا  دعمـــا  الداعـــوس  ومطاعـــم 

لمسابقة فارس الموروث.

ســتكون بطولة BRAVE CF الـ 47 تحت شــعار “االجتياح اآلســيوي”، الحدث 
األول من ٤ بطوالت تقام ضمن سلسلة فعاليات مملكة الكومبات في مملكة 
البحريــن. وقــد أعلنــت منظمة فنون القتال المختلطة األســرع نمــًوا بطاقات 
القتال للحدث، والذي سيقدم أفضل المقاتلين اآلسيويين في أفضل نزاالت 

القارة اآلسيوية. 

 فـــي الحـــدث الرئيس للبطولة، ســـيكون 
نـــزال الـــوزن الخفيـــف نـــزااًل مـــن العيـــار 
عبدالســـالم  ســـيلتقي  حيـــُث  الثقيـــل، 
كوبانيتشبيك من قرغيزستان وروالندو 
دي مـــن الفلبيـــن. وســـيتم اعتبـــار الفائز 
كأفضـــل ُمقاتـــل فـــي القـــارة اآلســـيوية 
فئـــة الوزن الخفيف، كما ســـيتقدم الفائز 
للقتـــال على لقب العالم في مقابلة أمين 

أيوب. 
وفي الحدث الرئيس الُمشـــارك، سيلتقي 
الريشـــة  وزن  نجـــوم  ألمـــع  مـــن  اثنـــان 

حســـين  ســـيقوم  حيـــُث  لوجـــه،  وجًهـــا 
كاديماغوماييـــف بمواجهـــة تـــاي كيـــون 
كيـــم مـــن كوريـــا الجنوبيـــة، وســـيتقدم 
الفائز تجـــاه الحصول على ُفرصة للظفر 
بلقـــب العالم لوزن الريشـــة. ومـــن الُمثير 
يحظيـــان  الُمقاتليـــن  كال  أن  لالهتمـــام 
بســـجل احترافي خال مـــن الهزيمة 0-7 

لكل منهما.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن أكبـــر حـــدث 
رياضـــي لفنـــون القتـــال المختلطـــة فـــي 
آســـيا سيشـــهد نـــزااًل مـــا بيـــن اثنين من 

أبـــرز ُمقاتلـــي الهند وباكســـتان في وزن 
البانتـــام، وُهمـــا محمـــد فرهـــاد وألومـــي 

كريم. 
 BRAVE CF بطولـــة  وســـتكون  هـــذا 

بمثابـــة  اآلســـيوي”  “االجتيـــاح   47 الــــ 
منصـــة الظهـــور األول لعـــدد مـــن أفضل 
أســـو  مثـــل  المنطقـــة،  فـــي  الُمقاتليـــن 
والـــذي  كازاخســـتان،  مـــن  ألماباييـــف 
إبريمـــوف،  ريســـكولبيك  ســـُيواجه 
المنافس القرغيزســـتاني الذي سيحظى 
بـــدوره بالظهـــور األول، وذلـــك باإلضافة 
إلـــى الُمقتاَليـــن فـــي نـــزال وزن الويلتـــر 
سوبر وُهما نورســـولتون روزيبويف من 

أوزبكستان وأندرياس ستاهل. 
وســـُتقام بطولـــة BRAVE CF الـ 47 في 
مملكة البحرين في 11 مارس، وستمتد 
لمـــدة 21 يوًما من فعاليات فنون القتال 
ســـُتقام  حيـــُث  الحماســـية،  المختلطـــة 
3 بطـــوالت إضافيـــة فـــي الــــ 3 أســـابيع 
ببطولـــة  ســـتتوجها  والتـــي  القادمـــة، 

BRAVE CF الـ 50 التاريخية.

القعود يكرم الجهات الداعمة

بطاقة النزال

الرفاع - لجنة الموروث

اللجنة اإلعالمية

مراســـم  األحـــد  اليـــوم  تجـــرى 
دور  منافســـات  قرعـــة  ســـحب 
الثمانية للنسخة 46 من مسابقة 
كأس ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء للكـــرة الطائـــرة والذي 

سينطلق 9 مارس المقبل.
ومـــن المؤمـــل أن تقام مراســـم 
ســـحب القرعـــة بمقـــر االتحـــاد 
البحريني للكرة الطائرة بمدينة 
بحضـــور  الرياضيـــة  عيســـى 
المشـــاركة  األنديـــة  ممثلـــي 

الثمانية.
فـــإن  المســـابقة  لنظـــام  ووفقـــا 
الفـــرق التـــي ستشـــملهم القرعة 
هـــي كل من نادي النصر خامس 
بنـــي  ونـــادي  التمهيـــدي  الـــدور 
جمرة ســـادس الـــدور التمهيدي 
وعالـــي، والنبيـــه صالـــح، وبناء 

علـــى مـــا ستســـفر عنـــه القرعـــة 
التـــي  الفـــرق  تحديـــد  ســـيتم 
األهلـــي  مـــن  كال  ســـتواجه 

والمحرق وداركليب والنجمة.
وتســـعى الفـــرق الثمانيـــة لبلوغ 
مـــن  النهائـــي  نصـــف  الـــدور 
بطولـــة كأس ســـمو ولـــي العهـــد 

والمنافسة على اللقب الغالي.
يشار إلى أن داركليب هو حامل 
لقب النسخة الماضية من كأس 
ســـمو ولـــي العهـــد في الموســـم 
بعدمـــا   2020  -  2019 الفائـــت 
فـــاز علـــى النجمـــة فـــي النهائي 
بثالثة أشـــواط نظيفـــة، ويمثل 
بطـــل البطولـــة مملكـــة البحرين 
في بطولة األندية العربية التي 
تقام ســـنويا كما يحصـــل الفائز 
على كأس البطولة ومبلغ مالي.

اليوم قرعة دور الثمانية لكأس ولي العهد

اختتـــم منتخبنـــا الوطنـــي األول لكـــرة 
القـــدم، تجمـــع فبرايـــر المحلـــي، وذلـــك 
بخوضه مراًنا أخيًرا مساء الجمعة على 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضيـــة. وكان 
مـــن المفتـــرض أن يختتـــم التجمع يوم 
أمس )السبت(، إال أن االتحاد البحريني 
لكرة القـــدم أعلن ختام التجمع الجمعة، 
وعـــودة الالعبيـــن بدًءا من الســـبت إلى 

أنديتهـــم؛ تمهيًدا الســـتئناف منافســـات 
المســـابقات المحليـــة. وحـــرص المدرب 
البرتغالـــي لمنتخبنـــا هيليـــو ســـوزا على 
اســـتثمار فتـــرة األســـبوع فـــي التجمـــع 
صباحيـــة  تدريبـــات  إلجـــراء  المحلـــي 
ومســـائية، ضمن إطار إعـــداد المنتخب 
الســـتكمال التصفيات المزدوجة المقرر 

استئنافها بنظام التجمع يونيو المقبل.

“األحمر” يختتم تجمع فبراير المحلي

النجمة وداركليب يتنافسان على البرونزية
مباراة الثالث والرابع بدوري عيسى بن راشد للطائرة

يتنافـــس فريقـــا النجمـــة وداركليـــب علـــى نيـــل 
المركـــز الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة الشـــرفية 
لمســـابقة دوري عيسى بن راشـــد ألندية الدرجة 
األولى للكرة الطائرة عندما يلتقيان اليوم األحد 
الســـاعة 6:15 مســـاء على صالة عيسى بن راشد 
الرياضيـــة فـــي مباراة تحديـــد المركزيـــن الثالث 

والرابع بعدما خرجا من الدور نصف النهائي.
وكان الفريقـــان قـــد التقيـــا هـــذا الموســـم مرتين 
بدوري عيســـى بن راشـــد وكان الفوز من نصيب 
داركليـــب، إذ فاز في القســـم األول )الذهاب( 3/ 1 

وفاز في القسم الثاني )اإلياب( 3/ 2.
داركليـــب بقيـــادة المـــدرب البرازيلـــي ســـيرجيو 
يسعى لتحقيق الفوز الثالث على منافسه وكسب 
المركـــز الثالث باالعتماد على محمود عبدالواحد 

والمحتـــرف الســـلوفاكي مارتـــن بمركـــز )4(، كمـــا 
يمثـــل علي إبراهيم ضـــارب مركز )2( مصدر قوة 
فـــي إحراز النقاط مـــن الهجـــوم، ويمتلك الفريق 
صانع األلعاب محمود حســـن المتمكن في توزيع 
األلعـــاب الهجوميـــة بـــذكاء، فيمـــا تضـــم صفوف 
الفريـــق كذلـــك ايمن عيســـى وحســـن عباس في 

االرتكاز والليبرو حسين عبدهللا سلطان.
وعلى الطرف اآلخـــر فإن النجمة بقيادة المدرب 
الوطني فـــؤاد عبدالواحد فإنـــه يتطلع هو اآلخر 
والصعـــود  متقـــدم  مركـــز  فـــي  موســـمه  إلنهـــاء 
علـــى منصـــة التتويـــج باالعتماد علـــى المحترف 
البرازيلي كوســـتا الـــذي يعتبر أحـــد أهم مفاتيح 
الفـــوز في الهجوم من مركـــزي )2( و)1( باإلضافة 
إلـــى علي محمد عبدالنبي وأحمد عيســـى بمركز 

 )3( )4( وحســـن جعفـــر وأحمـــد مشـــرف بمركـــز 
والليبـــرو صـــادق هرونة وصانع األلعاب حســـين 

المتروك.

من لقاء النجمة وداركليب في القسم الثاني

حسن علي

أحمد مهدي

حسن علي

علي مجيد
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لعشاق الرعب في نتلفلكس 
يتوافر فيلم Wrong Turn حول 

مجموعة من األصدقاء تذهب 
للتنزه في طريق األبالش، يظهر 

لهم مجتمع من البشر الذين 
عاشوا في الجبال منعزلين 
لمئات السنين، لتبدأ معركة 

دموية للبحث عن النجاة!

tariq_albahhar

“البحر األحمر” السينمائي الدولي يعلن عن مواعيد إطالق دورته
ٔاعلـــن مهرجان البحـــر األحمر الســـينمأيي الدولي عن 
مواعيـــد ٕاطالق دورته االفتتاحية، والتي ســـتقام من 
11 ٕالـــى 20 نوفمبـــر 2021 في جـــدة بالمملكة العربية 

السعودية. 
يتبنـــى المهرجـــان في العـــام 2021 شـــعار” تحوالت“، 
تٔاكيـــدا علـــى قـــدرة الســـينما علـــى ٕاحـــداث تحـــوالت 
ٕايجابيـــة، انعكســـت على الســـاحة المحليـــة مع عودة 
ٕالـــى  2019، ٕاضافـــة  العـــام  ٕالـــى الســـعودية  الســـينما 
النهضـــة التي يمر بها المشـــهد الســـينمأيي الســـعودي 
والعربـــي، ودور الثقافة الســـينمأيية فـــي خلق انفتاح 

جديد تطل من خالله السعودية على العالم ٔاجمع. 
تتواصـــل فعاليـــات المهرجـــان علـــى مـــدى 10 ٔايـــام، 
ويستعرض كيف استطاعت السينما التٔاقلم والتحول 
ٕالـــى العصـــر الرقمـــي، والمنصـــات الجديـــدة إليصـــال 
وتوزيع المحتوى. كما يســـّلط الضوء على تغّير الدور 

الذي تلعبه المرٔاة في صناعة السينما. 
وقد جمـــع المهرجان فريقا من الخبـــراء والمبرمجين 
والســـينمأييين مـــن الســـعودية والعالـــم لإلســـهام في 
التنفيذيـــة  المديـــرة  يضـــم  األولـــى،  دورتـــه  ٕانجـــاح 
شـــيفاني بانديـــا، ومديـــر البرنامـــج العربـــي واألفـــالم 
الكالســـيكية ٔانطـــوان خليفـــة، وقـــد عمـــال ســـابقا في 
مهرجـــان دبي الســـينمأيي الدولي. ينضـــم ٕالى الفريق 
للبرمجـــة  مديـــرا  ٔافتـــاب  كليـــم  الســـينمأيي  الناقـــد 
الدوليـــة؛ بهدف انتقاء وجلـــب ٔافالم من جميع ٔانحاء 

العالم، ســـيعرضها المهرجان للجمهور السعودي ضمن 
المسابقة الرسمية ٔاو برامجه األخرى خارج المسابقة. 
كمـــا تتولى جمانة زاهد مســـٔوولية قيادة فريق معمل 
البحـــر األحمر الحتضان وتطوير المواهب الســـعودية 
والعربيـــة، والذي ٔاعلن عن ٕاطالق دورته الثانية العام 
الجـــاري. كما يقام على هامش المهرجان ســـوق البحر 
األحمـــر، وهـــو منصـــة للموزعيـــن ووكالء المبيعـــات 
والمنتجيـــن والعاملين في صناعة الســـينما، تترٔاســـه 
زين زيدان كمديرة للســـوق. ويكتمـــل الفريق برٔييس 
الخدمـــات المشـــتركة ٕابراهيـــم مديـــر. ومـــن الجديـــر 
بالذكر ٔان فريق ٕادارة المهرجان ينقسم بنسبة 50/ 50 

بين الجنسين. 
ومـــن المقرر ٔان يقوم فريق من المهرجان بالمشـــاركة 
في فعاليات مهرجان برلين الســـينمأيي الدولي، على 
ٔان يتـــم اإلعـــالن عـــن مزيـــد مـــن التفاصيـــل المتعلقة 

ببرنامج المهرجان خالل األشهر المقبلة. 
المدينـــة  فـــي  للمهرجـــان  االفتتاحيـــة  الـــدورة  تقـــام 
التاريخيـــة بجـــدة، والتـــي تـــم تصنيفها تراثا ٕانســـانيا 
ٕالـــى موقـــع جـــدة  عالميـــا وفـــق اليونســـكو، ٕاضافـــة 
باعتبارهـــا مدينـــة عالمية على شـــاطٔي البحر األحمر. 
فعليـــة  ٔانشـــطة  تنظيـــم  ٕالـــى  المهرجـــان  ويســـعى 
واســـتضافة عشـــاق األفـــالم والســـينمأييين ؤاقطاب 
صناعـــة الســـينما الدوليـــة؛ لالحتفـــاء بالحيـــاة ما بعد 
الجأيحـــة التـــي ٔادت ٕالـــى تٔاجيـــل دورتـــه األولـــى من 
مـــارس 2020، ويعتبر المهرجان منصة حيوية مهمة؛ 
لتقوية الروابط اإلبداعية بين السعودية وبقية ٔانحاء 
العالم من خالل برنامج يضم باقة من ٔافضل ٕانتاجات 
الســـينما العالميـــة، واألعمـــال الكالســـيكية، واألفـــالم 
االحترافيـــة  البرامـــج  ٕاضافـــة  المعاصـــرة،  العربيـــة 

المتعلقة بصناعة السينمأيية.

  باضطـــراد الفـــت، وبقوة وأصالـــة دفعها الذاتـــي، تحقق الحركة األدبيـــة البحرينية 
الحديثـــة منجزهـــا الحيوي التاريخي باســـتمرار ُمواكبة مســـتجدات الحراك الفكري 
والفني على الساحتين العربية والعالمية. ويتفرد فن الشعر بمملكة البحرين بجذور  
ضاربة في عمق التجديد وفنون التنوع اإلبداعي لــــُتبرز الحركة الشعرية البحرينية 
من جيل إلى جيل قامات شـــعرية تحقـــق إضافة وتضع بصمة. فلقد أصدرت إحدى 
كبريات دور النشر في الجزائر العاصمة كتابا جديدا بعنوان “ الـُبـنى والرؤى:دراسات 
في شـــعر علي عبدهللا خليفة “وضعها أحد عشـــر باحثا أكاديميا من الجزائر وتونس 
والمغرب وموريتانيا وليبيا واالردن والعراق وفرنسا، وذلك  احتفاء بتجربة ممتدة 

استمر عطاؤها المتجدد ألكثر من خمسين عاما. 
وتســـعى دار نشـــر خيـــال التي أصـــدرت الكتاب 
بإشـــراف الدكتور عبـــد الســـتار الجامعي أحد 
أســـاتذة األدب الحديـــث بباريـــس إلـــى وضع 
كتـــاب مرجعـــي أكاديمـــي جامـــع يـــؤوب إليه 
المختصـــون والطلبـــة والباحثـــون في الشـــأن 
األدبـــي والنقـــدي فـــي كل مرور علـــى القضايا 
واالســـتراتيجيات  الشـــاعر  يطرحهـــا  التـــي 
والمســـالك الخطابيـــة التـــي توســـل بهـــا فـــي 
كتاباتـــه. وفي هذا العمـــل الجماعي تناول كل 
دارس بالبحـــث والتحليل ديوانـــا من دواوين 
الشاعر الستخراج ما به من دالالت ومضامين 
إبداعيـــة  وقضايـــا  فنيـــة  وأشـــكال  ورؤى 
واإلشـــكاالت المتفرعة عنها. ويعد هذا الكتاب 
مـــن أهم الكتب التي ركزت على تناول مجمل 
األعمـــال الشـــعرية ألحـــد رواد حركـــة الشـــعر 
البحرينـــي الحديث، مما يعد إضافة الفتة إلى 

المكتبة العربية.

كشفت الفنانة نســرين طافش للمرة األولى عن إطاللتها 
في مسلســلها الجديــد “المداح” المقرر عرضه بموســم 
دراما رمضان المقبل، وظهرت بالحجاب الكامل، وتعمدت 
إثارة الغموض حول ســر الحجاب، فأطلقت مقطع فيديو 

صامتــا أوال، ثم نشــرت صــورة كشــفت فيهــا التفاصيل. 
ونشــرت نســرين المقطــع المصــور عبــر حســابها بموقع 

إنســتغرام وظهرت فيه وهي تقوم بالتأكد من تغطية الحجاب لكل مفاتنها، ثم 
نشرت صورة من كواليس التصوير، وعلقت عليها بأكثر من هاشتاغ.

نجــا الفنــان العراقي ســيف نبيــل من المــوت، بعد 
ســقوط لــوح زجاجي ضخم علــى المقعــد الذي كان 
يجلس عليه في وســط منزله، إذ ســاقته األقدار أن 
يتحرك لمكان آخر قبل ثواٍن قليلة، من سقوط اللوح 

ليتهشم دون أي سبب بحسب قوله.
ونشــر ســيف مقطع فيديو عبر موقع إنستغرام، وعلق 

“كنا قاعدين بأمان الله وينكســر اللوح بهذه الطريقة المروعة والله ســتر 
فعاًل ولحقنا قمنا، العين حقيقي، قل أعوذ برب الفلق”.

يواصــل النجم محمــد إمــام تصوير أحداث مسلســله 
الجديد “النمر”، ويجســد من خالله دور شــاب صعيدي 
يأتــي إلى القاهــرة، ويعمل في حــي الصاغة ومع مرور 
األحــداث تربطه عالقة حب بابنة صاحــب المحل الذي 

يعمــل فيه وتجســده الفنانــة هنا الزاهــد، ولكن يحبها 
شــخص آخر مــن أوالد كبار تجار المنطقة وهــو خالد أنور، 

وتحــدث مشــاجرة بينهما وتتصاعــد األحداث فــي إطار درامي شــائق. تدور 
أحداث مسلسل “النمر” حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة.

شاب صعيدينجاة من الموتنسرين تحجبت

مريم أحمد لـ “^”: “ نصفي اآلخر” تهدف الى إعادة الشباب إلى لغتهم العربية
ــر أكـــســـبـــنـــي نـــضـــجـــا وخـــــبـــــرة مـــثـــلـــت إضـــــافـــــة أدبـــــيـــــة لــمــجــمــوعــتــي ــ ــي ــ ــأخ ــ ــت ــ ال

أصدرت الكاتبة البحرينية مريم أحمد مجموعتها القصصية  االجتماعية األولى “نصفي األجمل” وذلك ضمن إصدارات المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر، حيث تمت طباعة 2000 نسخة كمرحلة أولى، تم تخصيص جزء من ريع البيع للجمعيات الخيرية، ومنها 

جمعيات اإلعاقة.

“البالد” التقت الكاتبة مريم أحمد، وأجرت معها هذا الحوار: 

 ماذا عن الكاتبة والقاصة مريم  «
أحمد؟

 كاتبـــة بحرينية، أم وجـــدة، موظفة، 
عاشـــقة حتى األعماق للغـــة العربية، 
بـــدأت الكتابـــة منذ ســـنين دراســـتي 
األولـــى، وكان حلمـــي منـــذ الصغر أن 
يكـــون لي مشـــروع أدبي خـــاص، قد 
يكـــون قصة، أو روايـــة، ولكن الزواج 
والحيـــاة وتربيـــة األبناء واالنشـــغال 
بـــكل صغيـــرة وكبيـــرة بهـــم، أجلـــت 
مـــن  تمنعـــه  لـــم  ولكنهـــا  مشـــروعي، 
“الحيـــاة”، حتـــى جـــاء حفيـــدي ريان 
الـــذي ألهمنـــي بكتابة أولـــى قصصي 
“هيامـــي” ، وأنـــا جالســـة وأثناء نومه 

رســـمية  مهمـــة  أول  وفـــي 
لالعتنـــاء بـــه، وكان حافزا 
أخـــرى  مـــرة  للتفكيـــر 
بتحقيق حلمـــي وطباعة 
مجموعتـــي  وإصـــدار 
القصصية األولى، وهي 
10 قصـــص اجتماعية 
تناســـب  قصيـــرة 
العائلـــة  أفـــراد  كل 
وترضـــي طموحهم؛ 
ألن الحـــب هـــو من 

جمعها في ألوانه المتعددة. 
 كانت اللغة العربية هي األداة  «

التي رسمت بها معظم قصصك؟

 نعم هـــذا كالم حقيقي، فأنا عاشـــقة 
ومغرمـــة باللغـــة العربية وحتى وهي 
فـــي أبســـط مفرداتهـــا، ومجموعتـــي 
القصصيـــة تهدف إلى إعادة الشـــباب 
إلى لغتهم العربية، وتشـــجعيهم على 
للعـــودة  ودعوتهـــم  فيهـــا،  الخـــوض 
وألجلـــه  العربيـــة،  باللغـــة  للقـــراءة 
كانـــت المجموعـــة القصصيـــة هادفة 
ومســـتقاة من واقعنا البحريني، وأن 
اختلطـــت  وإن  حتـــى  األمـــل  تمنـــح 
أحداثها بشيء من األلم، أن تقود إلى 
قبـــول الواقع، لكـــن تدفع إلى 
تطويـــره، 

أن تحـــث علـــى قطـــف ثمـــار الفـــرص 
التـــي تمنحها الحياة بإقدام، أن تلقي 
الضوء علـــى أمور ربمـــا غفل البعض 

عنها. 
 وما الرسالة التي تحملها  «

المجموعة؟   

مـــن  تهـــدف  القصصيـــة  المجموعـــة 
خـــالل رســـالتها إلـــى المســـاهمة فـــي 
القـــراءة  علـــى  الشـــباب  تشـــجيع 
والـــذي  الورقـــي  الكتـــاب  وخاصـــة 
تضـــم مكتباتنـــا العائليـــة، ولكن نجد 
القـــراءة  عزوفـــا مـــن الشـــباب علـــى 
حاليا، وهو ما يذكرني بزمن الجميل 
زمـــن الطيبيـــن، حيـــث كنا نستنشـــق 
رائحة الـــورق ونتعبق بعطر الكلمات، 
وتتمنى أن تحظى األجيال الجديدة 
بهذه النعمة مثل جيلنا، إال أن التطور 
البد أن يشق طريقه، وألجله فسيتم 
توفير النسخة اإللكترونية.  

 ماذا عن قصص  «
المجموعة؟

قصصها  مـــن  قــصــة  ــكــل  ل
ــخــاص،  الــعــشــر عــنــوانــهــا ال
لها  الــمــوحــد  ــم  االســ أن  إال 
هــو “نــصــفــي األجـــمـــل”؛ ألننا 
ــر ال  ومـــن دون الــنــصــف اآلخـ

بنصف  نكمله  أن  أجمل  ومــا  نكتمل، 
أجمل، وقد يتأخر “النصف االجمل”، 
و”  عشقا  يزيدنا  يحضر  حين  ولكنه 
البداية  في  يكون  قد  هيامنا،  ُيبِهر 
حبا يختار أو ُيجَبر أن يرحل”، لينير 
أو   “ “نــور حياتي  أكبر..  الحياة حٌب 
“ولم نختبره  نادرا  ربما نصادف حبا 
له  نعترف  ونظل  حياتنا  ن  يلوِّ قباًل، 
ــوالِك، أن الــنــصــف األجــمــل،  ــ فــضــال “لـ
قد يكون إنسانا، أو مجموعة إنسان 
الــعــطــاء”  فــنــون  وتعلمنا  “تــحــتــويــنــا 

لــنــحــبــهــا كــمــا أحــبــتــنــا وأكــثــر 
“العمة أنجا”، أو قد تكون 

ــيــه  ــا إل ــدنـ ــرشـ جــــــارا يـ
ل إلى  الفضول ليتحوَّ
مناٍر يشعُّ نورا حتى 
ــا  لـــو انــطــفــأ.. “جــارن

خميس”. 
قــد نجد الــحــب ثم 
ــل، فــنــلــتــقــي  ــرحــ ــ ي

ــر، وهـــل  ــآخــ ــ ب
الـــــحـــــيـــــاة 

ســـــــــــــوى 
ــاء  ــ ــقـ ــ “لـ

وافتراق ولقاء. 
ــمــرا  ــد يـــكـــون ُع ــل قـ ــمـ ــنــصــف األجـ ال
جديدا يفتح أمامنا آفاقا جديدة في 
ونحتضن  الماضي  ل  فنتقبَّ الحياة، 
من  “عشناها  والمستقبل..  الحاضر 

جديد”.
قد يغادرنا الصديق والحبيب ليعاني 
فــي صــمــت، فــنــعــود مــعــا فــي رحلة 

العمر.
الــنــصــف األجــمــل قــد تــكــون قريبة، 
ب  البيوت وُتقرِّ ر  ُتعمِّ رغم بساطتها، 
لتمّر  الــدروب  َنعبر  معها  القلوب، 
ة بسالم..  األيام الحلوة والمرَّ
نحب  قد  بحرينية”،  “قصة 
عرق  بها  يجمعنا  ال  غريبة 
كما هي،  نتقبلها  أو وطــن، 
ومن أجلها نهاجر. “وهاجر 
موسى” ، هذه هي القصص 
العشر للمجموعة كاملة، إال 
أن فــي طــيــات إحــداهــا 
أخــــــرى، قصة  قــصــة 
وأتمنى  قصة،  في 
ــتـــع  ــمـ ــتـ يـــسـ أن 
كما  بها،  الــقــارئ 
اســـتـــمـــعـــت فــي 
ولقد  كــتــابــتــهــا، 
إحــداهــا  كتبت 
بــــلــــهــــجــــتــــنــــا 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 

الجميلة.

ولماذا تأخرت في تحقيق الحلم  «
حتى اآلن؟

هنـــاك نصـــوص حيـــة جميلـــة نـــورت 
حياتـــي أحببتهـــا وأحبتنـــي ومـــأت 
حياتي، وكان البد أن يكون لها الدور 
الرئيـــس فـــي مســـرح حياتـــي، وأنـــا 
غير نادمـــة على ذلك، ولعـــل التأخير 
أكســـبني نضجا وخبرة مثلت إضافة 

أدبية لمجموعتي. 
 لمن أهديت النسخة األولى، ومن  «

كان ناقدك المتابع للعمل؟

أول نســـخة اســـتلمتها مـــن المطبعة، 
اتجهـــت بهـــا فـــورا إلهدائهـــا ألمـــي، 
معلمـــي االول في الحيـــاة. أما ناقدي 
المتابـــع، فهو ناقـــدي األول واألصدق 
ابني  الدكتور علـــي عبدالصمد، فلقد 
أكســـبها غالفا جميال بريشـــة زوجته 
المبدعـــة الدكتورة والفنانـــة الجميلة 
رحـــاب راس رمانـــي، عضـــو جمعيـــة 

البحرين للفن المعاصر. 
خصصت جزءا من الريع للمؤسسات 

المجتمعية.
هـــذا جـــزء مـــن العطـــاء الـــذي تربينا 
بعـــض  فـــي  رســـمته  والـــذي  عليـــه، 
قـــررت  لـــذا  مجموعتـــي؛  نصـــوص 
أن تخصـــص نســـبة مـــن الريـــع إلـــى 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، وهـــو 
الـــذي أســـير عليـــه  المشـــروع  أيضـــا 
فـــي روايتـــي التي بـــدأت بخط أولى 

أوراقها.

 بدور المالكي

احتفاء برموز الشعر البحريني الحديث
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

اطلقت شـــركة الســـيارات األوروبية الوكيل والموزع الحصري لســـيارات 
F- و  F-PACE جاكوار الند روڤر الفخمة ســـيارات جاكوار الجديدة كليًا
PACE R-DYNAMIC فـــي مملكة البحرين. تتوافر اآلن في صالة عرض 
الســـيارات األوروبية لتجارب القيادة، كما تعرض حاليًا في مجمع سيتي 
سنتر البحرين حتى الثامن والعشرون من فبراير لتتسنى الفرصة لجميع 

عشاق القيادة بإلقاء نظرة عن قرب للطراز الحصري. 
وفـــي تعليقـــه على إطـــاق هـــذه الطـــرازات الجديدة، قـــال المديـــر العام 
لمجموعة الســـيارات األوروبيـــة، ديفيد ماكجولدريك “لقد عادت ســـيارة 
جاكوار F-PACE  األكثر مبيعا بطرازات جديدة ومحســـنة وهي جاكوار 
F-PACE 2021 و F-PACE  R-DYNAMIC  حيث تشتهر هذه الطرزات 
فخامـــة وترابطـــا وكفاءتهـــا فإنها ببســـاطة متعـــددة الوظائـــف مما يجلها 
محببـــة للجميـــع. مـــع القيـــادة الذكيـــة والتفاصيـــل الخارجيـــة والداخلية 
المحسنة يمكن لعمائنا اآلن تجربة مجموعة F-PACE  األكثر شهرة من 
الطـــرزات الجديدة عبر اختبار القيادة مع االســـتفادة من أفضل العروض 

وحزم الضمان المقدمة”. 

تدشين  F-PACE و F-PACE R-DYNAMIC بالبحرين

رعايـــة األمومـــة، المتجـــر األول فـــي 
الشـــرق األوســـط للوالدين واألطفال، 
يثبت مرة أخرى أنه با شك ‘’ األفضل 
للطفـــل ‘’ والخيـــار األفضـــل لألوليـــاء 
الجـــدد، مع عروض أشـــتر 2 و أحصل 
على 1 مجانا و أيضا مع عروض أنفق 
ووفـــر ) وفـــر 10 دينـــار بحرينـــي مـــع 
انفاق 30 دينـــار بحريني(  على جميع 
أزياء الرضع واألطفال الصغار، ألعاب 
األطفال، مستلزمات الحضانة، السفر، 
وأساســـيات األطفال، ابتـــداًء من 17 

فبراير 2021.  
أكثـــر  مـــن  الحمـــل  يكـــون  أن  يمكـــن 
األوقـــات إثـــارة لجميع أفراد األســـرة، 
خاصـــة فـــي األشـــهر الثاثـــة األخيرة 
فـــرد  حيـــث يقتـــرب موعـــد وصـــول 
جديـــد مـــن العائلـــة.  ومع ذلـــك، هناك 
شـــيء واحد مؤكد، هنـــاك الكثير مما 
يجب التفكير فيه وتخزينه للتحضير 
لوصولـــه، خاصة فـــي حالـــة الوالدين 
ألول مـــرة، ويمكن أن تكون التكاليف 

المتزايدة كثيرة ومسببة للقلق.  
يتفهم رعاية األمومة هذا األمر تماًما، 
وألننـــا نعتقـــد أن “كل طفـــل يســـتحق 

فإننـــا  الحيـــاة”،  فـــي  بدايـــة  أفضـــل 
نعمل باســـتمرار لتوفيـــر أفضل وأكبر 
تشـــكيلة من منتجات األطفال بســـعر 
يمكنك تحملـــه.  مما يعني أنه يمكنك 
أن ترتاح بسهولة والعد التنازلي لتلك 
األسابيع األخيرة، مع العلم أنك تمنح 
أفضـــل مـــا لديـــك ألعـــز النـــاس علـــى 

قلبك.
يخـــدم رعايـــة األمومة ثاثـــة أجيال 
من األوليـــاء على مدى 50 عاًما، هذه 
خمســـة عقـــود مـــن الخبـــرة المذهلـــة 

عندمـــا يتعلـــق األمـــر بمعرفـــة مـــا هو 
األفضـــل للطفل ، وكســـب ثقة مايين 
العائـــات. تخضـــع جميـــع المنتجـــات 
الجديـــدة ألربع مراحل من فحوصات 
الجـــودة قبـــل الوصول إلـــى الرفوف، 

للتأكد من أنها األفضل لطفلك.   
يقـــدم رعايـــة األمومة األفضـــل - من 
حيـــث الجـــودة والقيمـــة والتصميم - 
كل ذلك تحت سقف واحد. إنها لمحة 
ســـريعة عن بعـــض العـــروض المذهلة 

التي ال يمكنك تفويتها.

ووفــر” و”أنفــق  مجانــا   1 علــى  أحصــل  و   2 اشــتر 
“رعاية األمومة” يقدم العروض األفضل للطفل

20 فائــًزا ينالــون 20 ألــف دوالر و50 آخــرون 25 ألــف دوالر

فروعهــا كل  فــي  أشــهر  ســتة  لمــدة  لهــا  مثيــل  ال 

نورة أمين تحصد 100 ألف دوالر  من “لبشارة”

كارفور تطلق الحملة الترويجية “عروض قوية”

أعلـــن بيـــت التمويـــل الكويتي–
فـــوز  عـــن  “بيتـــك”  البحريـــن 
نـــورة أميـــن بالجائزة الشـــهرية 
الكبرى بقيمـــة 100,000 دوالر، 
فـــي  فائـــًزا   20 إلـــى  باإلضافـــة 
الجوائز الشهرية بقيمة إجمالية 
تصـــل إلـــى 20 ألـــف دوالر و50 
فائـــزا لفئـــات “لبشـــارة” الخاصة 
بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ 25 ألـــف 
ســـحب  خـــال  وذلـــك  دوالر، 
شـــهر يناير من حســـاب التوفير 
للعـــام  “لبشـــارة”  االســـتثماري 
2021 والـــذي تـــم إجـــراؤه عـــن  
وزارة  إلرشـــادات  وفًقـــا  بعـــد 

الصناعة والتجارة والسياحة. 
مديـــر  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المجموعـــة  ورئيـــس  تنفيـــذي 

المصرفيـــة لألفـــراد والخدمات 
المصرفية الخاصـــة في “بيتك” 
أن  “يســـرني  المعرفـــي  خالـــد 
أتقـــدم بالتهنئة للفائزة بالجائزة 
الكبرى األولى لشـــهر يناير نورة 
أمين ولجميع الفائزين بجوائزنا 
ضمن فئـــات “لبشـــارة”. كما أود 
أن أســـتغل هـــذه الفرصـــة لحث 
جميـــع العماء على زيادة قيمة 
ومدة اســـتثماراتهم في حساب 
“لبشـــارة”، حيث سيؤهلهم ذلك 
للدخول في السحوبات القادمة 
وزيادة فرصهـــم للفوز بجوائزنا 

القّيمة”.
رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
لألفـــراد  المصرفيـــة  الخدمـــات 
في “بيتك” حامد مشـــعل “ُأهنئ 

أول دفعة مـــن الفائزين بجوائز 
الجديـــدة،  بحّلتهـــا  “لبشـــارة” 
ونتطلـــع النضمـــام المزيـــد مـــن 
العمـــاء لقائمـــة الفائزين خال 
طورنـــا  وقـــد   .2021 العـــام 
لحســـاب  الجديـــدة  حملتنـــا 
التوفيـــر االســـتثماري “لبشـــارة” 
إتاحـــة  بهـــدف  2021؛  للعـــام 
الفرصـــة ألكبر عدد من الفائزين 

للحصـــول علـــى جوائـــز نقديـــة 
قيمـــة، وهـــو مـــا يأتـــي تماشـــًيا 
مـــع جهودنـــا المســـتمرة لتقديم 
المنتجـــات والخدمـــات  أفضـــل 

المصرفية لعمائنا الكرام”.
بينمـــا عبـــرت نـــورة أميـــن عـــن 
سعادتها بالفوز بالجائزة الكبرى 
قائلة “لم أكن أتوقع فوزي بمثل 
هذه الجائزة، ويسرني أن أعرب 

عـــن صـــادق شـــكري وامتنانـــي 
لجميـــع موظفـــي بيـــت التمويل 
علـــى  البحريـــن   – الكويتـــي 
جهودهـــم الدءوبـــة لاســـتمرار 
الخدمـــات  أفضـــل  بتقديـــم 
وفـــي  المصرفيـــة.  والمنتجـــات 
االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل 
يتحتـــم  كوفيـــد19-،  لجائحـــة 
نظـــًرا  اّدخارنـــا  زيـــادة  علينـــا 
لألوقـــات غيـــر المســـبوقة التي 
نشهدها؛ لذا أشجع الجميع على 
بأســـرع  ذاتـــه  بالشـــيء  القيـــام 
وقـــت ممكـــن واالســـتفادة مـــن 
بيـــت  يقدمهـــا  التـــي  الفـــرص 
الكويتي-البحريـــن  التمويـــل 

لجميع عمائه”.

أطلقـــت كارفـــور، التي تملكها وتديرها شـــركة “ماجد 
الفطيـــم” فـــي مملكـــة البحريـــن، حملـــة ترويجيـــة ال 
مثيل لها لمدة ستة أشهر في كافة فروعها التقليدية 
وااللكترونيـــة على مســـتوى المنطقة، حيث ســـتقدم 
عـــروض أســـبوعية بأســـعار مخفضة علـــى مجموعة 
واســـعة من المستلزمات والسلع األساسية واألطعمة 
الطازجـــة وخصومـــات يتـــم اســـتردادها كنقـــاط ماي 

كلوب.
الحملـــة الترويجية التي تنطلق تحت اســـم “عروض 
قويـــة”، تهدف إلـــى توفير الدعم للعمـــاء في الوقت 
الـــذي يتطلع فيـــه الكثيرون إلى تقليـــص مصروفات 
األســـر واالنفاق علـــى البقالة في ظل انتشـــار جائحة 
كوفيـــد - 19. وتركز كارفور بشـــكٍل دائم على تقديم 
مـــن خـــال كل تجربـــة،  للعمـــاء  اســـتثنائية  قيمـــة 
وستشـــهد حملة “عروض قوية” أسعار مخفضة على 
العديد من الســـلع خال فترة الحملة التي تمتد ستة 
أشـــهر، وكل ذلـــك مـــع مراعاة أعلـــى معاييـــر الجودة 

للسلع المختارة. 
وسيســـتفيد عماء كارفـــور في مملكـــة البحرين من 
خصومـــات مـــاي كلـــوب علـــى الفواكـــه والخضروات 
األلبـــان واألطعمـــة  واللحـــوم واألســـماك ومنتجـــات 

الطازجة واألدوات المنزلية والمنتجات األساسية.

وقـــال مديـــر كارفـــور البحريـــن لـــدى “ماجـــد الفطيم 
للتجزئـــة”، جيـــروم عقـــل “انطاقـــًا من موقعنـــا الذي 
نفخـــر به كجزء من المجتمعات التـــي نخدمها، ندرك 
أن انتشـــار الجائحـــة  أدى إلى حـــدوث حالة من عدم 
اليقين وعدم االستقرار في حياتنا اليومية. ولكن مع 
إطاق حملة “عروض قويـــة”، أطول حملة ترويجية 
متواصلـــة على اإلطاق على مســـتوى المنطقة، نحن 
على يقين من شيٍء واحد: في كل مرة تقومون فيها 
بزيارة كارفور، نضمن لكم خيارات وقيمة استثنائية. 
وتشـــكل هذه الحملة طريقة ووسيلة أخرى التي من 
شأنها أن تضمن لعمائنا المزيد من القيمة والخيارات 

على الدوام، ألنهم يستاهلون أكثر”.
إلـــى جانـــب إتاحـــة التوفيـــر لشـــهور، تســـعى فتـــرة 
العـــروض المطّولة هـــذه لتفادي ارتفاع عـــدد زيارات 
العمـــاء للفـــروع  بشـــكٍل كبيـــر، كمـــا هـــي الحـــال مع 
العـــروض قصيـــرة المـــدة، األمـــر الـــذي يتعـــارض مع 

التزام كارفور بإجراءات التباعد االجتماعي.

“الخليجي التجاري” ُيواصل تكريم موظفيه
ضمن برنامج “األداء المتميز” للعام 2020

أعلن المصـــرف الخليجي التجاري 
عن تكريم 35 موظفا متميزا ضمن 
للعـــام  المتميـــز”  “األداء  برنامـــج 
2020؛ وذلـــك تقديـــرا إلخاصهـــم 
فـــي العمـــل ومـــا بذلوه مـــن جهود 
متميـــزة تجـــاه العمـــاء واالرتقاء 
بمســـتوى أدائهـــم الوظيفـــي خال 

العام الماضي.
مـــن  موظفيـــن  التكريـــم  وشـــمل 
إدارة  وهـــي  مختلفـــة،  إدارات 
االئتمـــان وإدارة العمليـــات وإدارة 
الخزينـــة  وإدارة  الماليـــة  الرقابـــة 

واالستثمار وإدارة االلتزام وإدارة 
الشؤون القانونية وإدارة المخاطر 
وإدارة  المعلومـــات  نظـــم  وإدارة 
التجاريـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
المصرفيـــة  الخدمـــات  وإدارة 
المـــال  رأس  وأســـواق  للشـــركات 
االتصـــاالت  وإدارة  المديـــن 

المؤسسية. 
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخليجـــي  للمصـــرف  التنفيـــذي 
التجاري سطام ســـليمان القصيبي 
“يســـّرنا تكريـــم مجموعـــة جديدة 

والذيـــن  البشـــرية  كوادرنـــا  مـــن 
وجدارتهـــم  كفاءتهـــم  أثبتـــوا 
والتـــي  المختلفـــة  وظائفهـــم  فـــي 
جعلـــت المصـــرف يواصـــل عطاءه 
عمائـــه  خدمـــة  فـــي  الامحـــدود 
علـــى أكمـــل وجـــه وتقديـــم أفضل 
والحلـــول  المصرفيـــة  الخدمـــات 
التمويليـــة لمختلـــف العمـــاء مـــن 
األفراد والشركات خصوصا خال 
العام 2020، والذي كان عاما مليئا 
بالتحديـــات التـــي فرضتها جائحة 

)كوفيد19-(”.

ســـجل  “لقـــد  القصيبـــي  وتابـــع 
المصرف خـــال العـــام 2020 أداء 
تحقيقـــه  إلـــى  باإلضافـــة  الفتـــا 
والتـــي  اإلســـتراتيجية،  ألهدافـــه 

ارتكـــزت على تقديم حلـــول مالية 
االســـتجابة  وســـرعة  مبتكـــرة 
لمتغيرات السوق وفهم احتياجات 
ومتطلبات العماء، ويعود الفضل 

إلـــى جهـــود موظفينـــا وإخاصهم 
بالعمـــل ممـــا يؤكـــد للجميـــع مـــدى 
كفاءة الكـــوادر الوطنية في العمل 
المصرفـــي وحـــرص المصرف على 

مواصلـــة صقل مهاراتهـــم وتطوير 
الكـــوادر  مـــن  ليكونـــوا  إمكاناتهـــم 
المصرفية المتميزة على مســـتوى 

المملكة”.

سطام القصيبي

خالد المعرفي حامد مشعل

كشـــفت شـــركة الزياني للســـيارات، المـــوزع الحصري لســـيارات 
ميتسوبيشـــي فـــي مملكـــة البحرين، الغطـــاء أخيًرا عـــن أحدث 
طرازات ميتسوبيشـــي “إكســـباندر”، الســـيارة الرياضية متعددة 
االستخدامات )SUV( المدمجة ذات المظهر المتميز والمقصورة 

الرحبة. 
وتم تزويد السيارة متعددة الجوانب واالستعماالت ذات السبع 
مقاعـــد بمحـــرك عالـــي االســـتجابة مجهـــز بعمـــود كامـــات علوي 
مـــزدوج، ســـعته 1.5 لتـــر ويضـــم 16 صماًمـــا مـــع نظـــام التحكم 
اإللكترونـــي المبتكـــر فـــي توقيـــت الصمـــام مـــن ميتسوبيشـــي 
المتقـــدم، الذي يعرف اختصاًرا بـ )MIVEC(، لتكون الســـيارة في 
الطليعـــة مقارنة بمنافســـيها من نفس الفئة نظـــًرا ألداءها القوي 

والمريح والفعال، والذي يمكن االعتماد عليه.
يعكـــس  بتصميـــم خارجـــي جـــذاب  إكســـباندر  وتأتـــي ســـيارة 
شـــخصية مســـتقبلية وعمليـــة وحديثـــة، مـــا يمنح الســـائق ثقة 
إضافيـــة ويضفـــي تأثيًرا قوًيا على كافـــة األصعدة، مع مصابيح 
)LED( للمصابيـــح األماميـــة والمصابيـــح النهاريـــة والكشـــافات 
 .)L( ومجموعـــة المصابيـــح الخلفية المصممة على شـــكل حرف
إضافة إلى ذلك، تتميز سيارة إكسباندر بارتفاع جيد عن سطح 
الطريـــق هـــو األعلى فـــي فئتها )225 مـــم(، ونظـــام تعليق مقوى 
وامتصـــاص صدمات عالي األداء، لتمنح تجربة مريحة وفريدة 

للسائق والركاب على حد سواء.
ويكمـــل التصميـــم الداخلـــي للســـيارة مظهرها الخارجـــي القوي 
والجـــريء، حيـــث تضم المقصورة العديد مـــن الميزات الفريدة، 

كالمقاعـــد الجلدية ثنائية اللـــون، وعجلة القيادة الذكية المزودة 
بمفاتيـــح تثبيت الســـرعة و التحكم في الصـــوت على الجانبين، 
وشاشـــة بحجـــم 7 بوصـــات يمكـــن وصلهـــا بالهاتـــف الذكي عبر 
نظامـــي أبـــل كار باي وأندرويد أوتو، وأماكـــن مبتكرة للتخزين 
ومســـاحة رائعة للرأس واألرجل للركاب في الثاثة صفوف من 

المقاعد في السيارة.
ويمكنكم امتاك ســـيارة ميتسوبيشـــي إكســـباندر الجديدة كلًيا 
واالستمتاع في الوقت ذاته بعرض الضمان الحصري من شركة 
الزيانـــي للســـيارات لمـــدة 10 ســـنوات أو مليون كيلومتـــر، أيهما 
يأتي أواًل، إضافة إلى خدمة المســـاعدة على الطريق على مدار 

الساعة وطيلة أيام األسبوع، وذلك لمدة 10 سنوات.

يشــمل عروضــا ترويجيــة علــى أدوات ومعــدات المطبخ
وسع آفـاقك مــع “ميتسـوبيشي إكســباندر”
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تصدر مسرحية “بودي جارد“ الترند بعد عرضه
نالــت المســرحية الكوميدية الشــهيرة للزعيم عادل 
إمــام “بــودي جــارد” اهتماًمــا كبيــًرا خالل الســاعات 
الماضيــة، تزامًنــا مــع بــدء عرضهــا ألول مــرة عبــر 
منصــة شــاهد بعــد مرور ســنوات طويلة مــن انتهاء 

عرضها على خشبة المسرح.
“بــودي جــارد” باتــت حديــث الجمهــور فــور عرضهــا 
علــى منصــة شــاهد، وبــات اســم المســرحية وبطلها 
مــن  عــدد  فــي  البحــث  محــركات  علــى  يســيطران 
الــدول العربيــة، كما تداول البعض عدة مشــاهد من 
العمــل الكوميدي على مواقــع التواصل االجتماعي، 
مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد  األول  بعرضهــا  واحتفلــوا 
المســرحية  عــرض  عــدم  ســبب  عــن  التســاؤالت 
تلفزيونًيــا حتــى اآلن، وشــهدت المســرحية العديــد 
من المواقف الكوميدية كعادة معظم أعمال الزعيم 
عــادل إمــام، والتــي القــت تفاعــاًل كبيــًرا مــن قبــل 
الجمهــور وتصــدرت الترنــد. وتــدور أحــداث “بــودي 
جــارد” حــول الســجين “أدهم” الذي يعقــد صفقة مع 
بســرقة  المتهــم  “ســعد”،  المســجون  األعمــال  رجــل 
لــدى  شــخصًيا  حارًســا  ليعمــل  الجنيهــات،  مالييــن 
زوجتــه ”عائشــة“، وهي مــن بطولة ورغــدة وعزت_

أبوعــوف وســعيد عبدالغنــي وغيرهم، ومــن إخراج 
رامي إمام وتأليف يوسف معاطي.

وكان رامي إمام قد كشف كواليس كثيرة عن العمل 
الــذي تأخر عرضه تلفزيونًيا لســنوات طويلة، وذلك 
MBC Trend� “خــالل مداخلة بالفيديو مــع برنامج 

.MBC 4 الذي يعرض عبر شاشة ”ing
ولفــت إلــى أن والــده النجــم المصــري الشــهير عادل 
إمــام كان ســعيًدا جــًدا عندمــا علــم أن المســرحية 
سوف يتم عرضها أخيًرا عبر منصة شاهد، موضًحا 
أنه على مدار السنوات العشر األخيرة، كان دائًما ما 

يسأل الشركة المنتجة عن توقيت عرضها.

نجــم  الجلــدي  الســروال  يمثــل 
المــرأة  ليمنــح  الشــتاء  موضــة 
مــن  والراحــة  بالــدفء  إحساســا 
تنطــق  جذابــة  وإطاللــة  ناحيــة 
ناحيــة  مــن  والفخامــة  باألناقــة 
 ”Elle“ مجلــة  وأوضحــت  أخــرى. 
هــذا  يطــل  الجلــدي  الســروال  أن 
مثــل  متنوعــة،  بأشــكال  الموســم 
تنــورة  شــكل  علــى  الســروال 
والسروال الرياضي والسروال ذي 
األرجــل المســتقيمة، ليمنح المرأة 
خيــارات متعددة تتيح لها اختيار 
وأضافــت  أســلوبها.  يناســب  مــا 
المجلة المعنية بالموضة والجمال 
أن الســروال الجلــدي علــى شــكل 
شــكل  علــى  بقصــة  يأتــي  تنــورة 
حرف A وذات وســط عال ويصل 
طوله إلى منتصف الساق، ويمكن 
بليــزر  مــع  الموديــل  تنســيق هــذا 
كاروه أنيــق أو مــع بلوفر ذي ياقة 

عالية.

السروال الجلدي.. 
موضة الشتاء “أف  األميركيــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة  أعلنــت 

دي آيــه” أن لقاحات فايــزر المضادة لكوفيد19� 
يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات 

الصيدليات العادية لمدة تصل إلى أسبوعين.
وتخفــف هــذه الخطوة مــن المتطلبات الســابقة 
منخفضــة  حــرارة  درجــات  فــي  اللقــاح  لحفــظ 
للغايــة تــراوح بيــن 60 و80 درجــة مئوية تحت 
الصفــر. وقال بيتــر ماركس مدير مركــز التقييم 

الغــذاء  إلدارة  التابــع  واألبحــاث  البيولوجــي 
للنقــل  البديلــة  الحــرارة  “درجــة  إن  والــدواء 
والتخزيــن ســوف تســاعد فــي تخفيــف أعبــاء 
التبريــد لمواقــع  شــراء معــدات تخزيــن فائقــة 
إلــى  اللقــاح  إيصــال  تســهيل  وأيضــا  التلقيــح، 
المزيــد مــن المواقــع”. وتصل درجــة التبريد في 
مبــردات الصيدليات إلى 20 درجة مئوية تحت 

الصفر.

الموافقة على تخزين لقاح فايزر في مبردات عادية

صورة للقمر هي نتيجة جمع ما يقارب 1000 صورة، التقطت بواسطة تلسكوب خاص لمصور في مراحل مختلفة إلظهار العمق الكامل لجبال وحفر القمر.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عانــي ويلــز قبــل أيــام مــن عيدها 
الوطنــي نقصــا فــي الكــراث الــذي 
لهــا، وســتعول علــى  يعتبــر رمــزا 
اســتيراد هــذا النــوع مــن الخضار 
بــه  أفــاد  مــا  وفــق  للتعويــض، 

العاملون في القطاع.
يضــع  بــأن  التقاليــد  وتقضــي 
ســكان ويلــز الكــراث فــي عــروات 
شــارة  بمثابــة  ليكــون  قمصانهــم 
فــي العيــد الوطنــي الــذي ُيحتفل 
بــه فــي األول مــن مــارس تكريمــا 
لشــفيع ويلــز القديــس ديفيــد، أو 
أن يســتخدموه فــي طبــق اللحــم 
الحســاء  فــي  حتــى  أو  والخضــر 

بالبطاطا.
لكــن االســتخدام المكثــف للكراث 
خــالل  المنزليــة  الوجبــات  فــي 
مرحلــة الحجــر أدى إلــى اســتنفاد 
المحصــول الذي كان أصال ضعيفا 

هذه السنة بسبب ربيع بارد.

الروســية  ألروســا  شــركة  قالــت 
ســتعرض  إنهــا  األلمــاس،  إلنتــاج 
 22 يــوم  بدبــي  مــزاد  فــي  للبيــع 
مارس ماسة خام نادرة عيار 242 
قيراطــًا، هــي أحــد أكبــر األحجــار 
فــي  اســتخرجتها  التــي  الكريمــة 

القرن الحالي.
حجــم  فــي  الشــفافة  والماســة 
رئيــس  وقــال  صغيــرة.  بيضــة 
يفجينــي  ألروســا  فــي  المبيعــات 
أجوريــف: “األلمــاس الخــام الــذي 
يمكــن أن يســمح بقطــع مصقولــة 
من األلمــاس أكبر من 100 قيراط 
نــادر للغايــة فــي الطبيعــة. حتــى 
األقــل من ذلك غالبًا ال تعرض في 
مزادات”. وكانت آخر مرة عرضت 
فيها ألروســا ماسة خام بمثل هذا 
الحجــم فــي مــزاد مفتــوح منــذ 5 

سنوات.

نفاد رمز 
احتفاالت ويلز

عرض ماسة نادرة 
للبيع في دبي

صورة مذهلة تم التقاطها قبل أيام قليلة في لندن، عند جسر 
.Antoine Buchet البرج في فترة شروق الشمس بعدسة

مجموعــة  أجرتهــا  دراســة  أكــدت 
الذيــن  أن  الهنــود،  المختصيــن  مــن 
يضعون النظارات يتمتعون بحماية 
في مواجهة جائحة فيروس كورونا 

أكثر من الذين ال يفعلون.
صحيفــة  ذكــرت  التفاصيــل،  فــي 
العلمــاء  أن  تلغــراف”،  “صنــداي 
الهنــود درســوا وضع 304 أشــخاص 
كورونــا،  بفيــروس  المصابيــن  مــن 
ووجــدوا أن 19 % منهــم يرتــدون 
األوقــات،  معظــم  فــي  نظــارات 
إلــى اســتنتاج مفــاده أن  فتوصلــوا 
 8 لمــدة  النظــارات  يرتــدون  الذيــن 
ســاعات فــي اليــوم هــم أقــل عرضة 
لإلصابة بالوبــاء. كما عللوا ذلك إلى 
أنهــم يلمســون وجوههــم وأعينهــم، 

بشــكل أقل مــن اآلخرين.  في وقت 
ســابق، اكتشــف العلماء الفرنسيون، 
بالرنيــن  التصويــر  بمســاعدة 
المغناطيســي، وجود تغيرات كبيرة 
في عيــون بعض المرضى المصابين 
بكوفيــد19� فــي حاالتــه الخطيــرة. 
كمــا تبيــن وجــود تشــوهات في كرة 
العيــن، خاصــة فــي القســم الخلفــي 
عــن  المســؤولة  المنطقــة  أي  منهــا، 
الرؤيــة المركزيــة. وعلــى الرغــم من 
أن الفيروس التاجي المستجد يؤثر 
إال  الرئتيــن،  فــي  أساســية  بصــورة 
أنــه يؤثــر علــى العيون أيضا، مســببا 
التهــاب الملتحمة واعتالل الشــبكية 
ومشــكالت أخــرى، يمكــن أن تــؤدي 

إلى فقدان البصر.

ارتداء النظارات أفضل في زمن كورونا

تعاقــدت النجمــة تشــارليز ثيــرون مــع نتفلكــس لبطولــة فيلمهــا الجديــد “مدرســة الخيــر 
والشــر” المأخــوذ عــن الكتــاب األكثر مبيعًا فــي العالــم “Soman Chainani”. كما تعاقدت 
“نتفلكــس” مــع النجمــة كيري واشــنطن لمشــاركة ثيــرون بطولــة العمل الــذي يعتمد على 

ركنيــن أساســين همــا مدرســة للخيــر وأخــرى للشــر وتتولــى كل منهمــا 
مســؤولية إحــدى المدرســتين. ومــن المقــرر أن تلعــب ثيــرون دور 
الســيدة ليســو عميــدة مدرســة الشــر، فيمــا تتولــي واشــنطن دور 
البروفيســور دوفــي عميــد الخيــر، فــي عمــل يكتبه ديفيــد ماجي 

ولــورا ســولون. وتبــدأ األحــداث مع فتــاة تدعى صوفــي تلتحق 
بمدرســة الخير كالطالب الســابقين مثل ســندريال وسنووايت، 
وفــي األثناء، تبــدو صديقتها أغاثا، بقطتها القاتمة والشــريرة، 
مناســبة بشكل طبيعي لألشرار في مدرسة الشر، ولكن عندما 
تجد الفتيات أن مواقعهما قد انعكست، حيث دخلت صوفي 
فــي مدرســة الشــر وأغاثا فــي مدرســة الخير، فــإن صداقتهما 

ستكون على المحك.

تشارليز ثيرون في “مدرسة الخير والشر” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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