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تنظـــم صحيفة “البالد” البحرينية منتدى 
خليجيا يعقد عن طريق االتصال المرئي 
مـــن رؤســـاء تحريـــر  بمشـــاركة واســـعة 
الصحـــف الخليجيـــة ومســـؤولي الصـــف 
األمامي بالمؤسســـات اإلعالمية وقامات 
عربية من حملة األقالم والرأي وقيادات 
بالمجتمع المدني وشـــخصيات أكاديمية 
وبرلمانيـــة. ويلتئـــم يوم األحـــد الموافق 
7 مـــارس 2021 مـــن الســـاعة 11 صباحا 

لغاية 1 ظهرا بتوقيت المنامة.
وســـم  إلطـــالق  الصحيفـــة  وتســـتعد 
لكبير  ا _ ب لعر ا _ بيت _ ية د لســـعو ا #
للتغريـــد عـــن أعمـــال المنتـــدى. ويمكـــن 
متابعـــة المنتـــدى عبـــر منصـــات صحيفة 
“البـــالد” وشـــركاء الصحيفة فـــي تغطية 
وقائـــع الفعالية مـــن مؤسســـات إعالمية 
وصحافية.  والهـــدف من المنتدى إعالء 

الصـــوت الخليجي الشـــعبي للتضامن مع 
المملكة العربية الســـعودية اســـتنكارا لما 
تتعرض له المملكة العربية السعودية من 
حملة معادية تمس ســـيادتها بعد التقرير 

األميركـــي المجافـــي للحقيقة مـــن وكالة 
االســـتخبارات األميركيـــة والذي خال من 
أي معطيـــات أو أدلـــة أو براهيـــن تذكـــر. 
“الســـعودية..  المنتـــدى عنـــوان  ويحمـــل 

بيـــت العـــرب الكبيـــر”.  ومـــن المقـــرر بث 
وقائـــع المنتـــدى عبـــر قنـــاة “البـــالد” على 
وحســـاب  “زووم”  ومنصـــة  “اليوتيـــوب” 

الصحيفة بـ “اإلنستغرام اليف”.

منتدى “^” الخليجي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة
بـــعـــنـــوان “#الــســعــوديــة_بــيــت_الــعــرب_الــكــبــيــر”

)08( - )05(
)09(

محرر الشؤون المحلية

بن دينة: ظاهرة نفوق األسماك طفيفة
البالد

محمية الهيرات تشكل 
9 % من مساحة البحرين

برامج لتنظيف السواحل... 
والشركتان مسؤولتان

الشرطة البيئية لحماية 
الثروات الطبيعية

حظر أكياس المخابز 
الشعبية و”غراش” الماء 

أقل من 200 ملليتر

منتدى “^” مع مبعوث 
المناخ يشهد مواكبة من 3777 

عبر الموقع و “االنستغرام” 
و“اليوتيوب” و “زووم”

محمد بن دينه متحدًثا بمنتدى “البالد”

إرسال عينات البقع 
الصفراء لمختبرات محلية 

وسعودية وبريطانية

قرب صدور قرار لتنظيم 
التخلص من المخلفات 

اإللكترونية



المنامة - بنا

عقد المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى 
للبيئـــة محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــه 
مـــع المديـــر العـــام للمؤسســـة العامة 
لحديقـــة الحيوان واألحيـــاء المائية 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
اجتماعـــا  الهاجـــري  غانـــم  الشـــقيقة 
تنسيقيا عبر االتصال المرئي لتوقيع 
مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون 

وتبادل الخبرات.
وأكـــد بـــن دينـــه أن مذكـــرة التفاهم 
التي يســـعى الجانبين للتوقيع عليها 
مـــن  الكثيـــر  كســـب  فـــي  ستســـاهم 
التقـــدم والتطـــور في الشـــأن البيئي 
والتجـــارب  المعلومـــات  وتبـــادل 

الناجحـــة فـــي مجـــاالت عـــدة منهـــا 
واالســـتزراع  القـــرم  نبـــات  زراعـــة 
السمكي واالحياء المائية والفطرية.

مـــن جانبـــه، أشـــاد الهاجـــري بعمـــق 
بيـــن  الراســـخة  العالقـــات االخويـــة 
البلدين الشـــقيقين، ومؤكـــدا اعتزاز 
المؤسســـة العامة لحديقـــة الحيوان 
واألحيـــاء المائيـــة بدولـــة اإلمـــارات 
والمشـــاريع  والمبـــادرات  بالجهـــود 
التي يتبناها المجلس األعلى للبيئة، 
متمنيـــا تحقيـــق مزيـــد مـــن التعاون 
والتنســـيق من خـــالل توقيع مذكرة 
التفاهـــم والتي تعتبر خطـــوة فاعلة 
نحو االرتقـــاء بالعمل البيئي وتنمية 

الحياة الفطرية واألحياء المائية.

مذكرة تفاهم للتعاون البيئي مع اإلمارات
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ــاز الــمــعــامــات ــج ــإن ــر مـــرونـــة ب ــث ــارات أك ــيـ ــر خـ ــي ــوف ت

“العدل”: توثيق أكثر من 72 ألف معاملة في 2020

كشـــف الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون المحاكم 
والشـــؤون  العـــدل  بـــوزارة  والتوثيـــق 
اإلســـالمية واألوقاف محمـــد بوجيري عن 
توثيـــق 72254 معاملة خـــالل العام 2020، 
منهـــا 36552 قامت بهـــا إدارة التوثيق من 
أنجزهـــا  خـــالل جميـــع فروعهـــا، و35702 

الموثقون الخاصون.
ونـــوه الوكيـــل المســـاعد لشـــؤون المحاكم 
والتوثيـــق الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 
في تقديم خدمـــات التوثيق، التي أحدثت 
نقلـــة علـــى مســـتوى االســـتجابة لمتطلبات 
هذا القطاع الحيوي واســـتيعاب هذا العدد 
الكبير مـــن المعامالت، مشـــيًرا إلى أن عدد 
الموثقيـــن التابعيـــن إلدارة التوثيـــق يبلـــغ 
حالًيا )16( موثًقا، فيما وصل عدد الموثقين 
الخاصين المرخصين )66( موثًقا، منهم 53 

للغة العربية، و13 للغة اإلنجليزية.
وقـــال بوجيـــري إن اســـتقطاب عـــدد مـــن 
الكفـــاءات القانونيـــة المتميـــزة أســـهم فـــي 
تحقيق نجاًحا ملموًســـا في تعزيز خدمات 
وتوفيـــر  األداء  كفـــاءة  ورفـــع  التوثيـــق 
خيـــارات أكثـــر ســـرعة ومرونـــة مـــن حيث 
إمـــكان إنجـــاز هـــذه المعامالت أثنـــاء وبعد 
الـــدوام الرســـمي وفي مختلـــف محافظات 

المملكة.
كما يمكن حجز المواعيد المسبقة للحصول 
على خدمـــة كاتب العدل الخـــاص )الموثق 
الخاص(، وذلك عن طريق التواصل المباشر 
مـــع الموثقين الخاصيـــن، إذ تتوافر بيانات 
الخاصيـــن  بالموثقيـــن  الخاصـــة  االتصـــال 
المعتمديـــن عبر البوابـــة الوطنية للحكومة 

.)www.bahrain.bh( اإللكترونية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

حميدان: “سوق العمل” ملتزمة بتطوير الخدمات
ــمــعــامــات ال ــاز  ــج ــإن ب ــة  ــرعـ الـــمـــطـــار” وسـ “فــــرع  ـــ  بـ 12 مــنــصــة 

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيـــس مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل جميل حميـــدان التزام 
الهيئة بتطويـــر خدماتها وإجراءاتها 
بصورة مســـتمرة تنفيـــًذا لتوجيهات 
الحكومة المتعلقة بتطوير الخدمات 
عمـــل  يســـهل  بمـــا  واإلجـــراءات 
وقـــت  مـــن  ويخفـــض  المراجعيـــن 
درجـــة  علـــى  الحفـــاظ  مـــع  اإلنجـــاز 
عالية مـــن الدقة.جاء ذلك في زيارة 
تفقديـــة للوزيـــر حميـــدان الخميـــس 
الماضـــي، بحضور الرئيـــس التنفيذي 
محمـــد  البحريـــن  مطـــار  لشـــركة 
البنفالح، إلى فرع هيئة تنظيم سوق 
المســـافرين  بمبنـــى  الجديـــد  العمـــل 
الجديـــد في مطار البحريـــن الدولي.

الوزيـــر حميـــدان علـــى الجهـــود  وأثنـــى 
المبذولـــة فـــي إنشـــاء مبنى المســـافرين 
الجديـــد كواجهة حضارية بارزة للمملكة، 
مضيًفـــا أن ما يزيد فـــي االعتزاز والفخر 
هـــو اعتمـــاد المطار، الـــذي يعـــد المحطة 
علـــى  المملكـــة،  إلـــى  للقادميـــن  األولـــى 
الكوادر الوطنية، مؤكـــًدا أن ذلك يعكس 
حجم الثقة بكفاءة وانضباط المواطنين 
لمختلـــف  التصـــدي  علـــى  وقدرتهـــم 

الوظائف القيادية، اإلدارية، والفنية.
وأشـــار وزير العمل والتنمية االجتماعية 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل إلى أنَّ الهيئة عملت على تحديث 
فرعهـــا بمطـــار البحريـــن الدولـــي بصورة 
متكاملة بما يتناســـب مع النقلـــة الكبيرة 
للمطـــار وليتمكن من خدمة أكبر عدد من 
المراجعين في وقت زمني قصير، مشيًرا 

إلـــى أن فرع المطار ُيعـــد أحد أهم فروع 
الهيئة، الســـيما أنه نقطـــة االلتقاء األولى 

للعامل الوافد عند دخوله إلى المملكة.
ولفـــت إلـــى أنـــه تم تدعيـــم فـــرع المطار 
الذي يعمل على مدار الســـاعة، بموظفين 
مدربيـــن وعلى درجة عاليـــة من الكفاءة 

والمهـــارة، كمـــا تمت زيادة عـــدد منصات 
بمـــا  12 منصـــة  إلـــى  المعامـــالت  إنجـــاز 
يســـهم في رفع الطاقة االســـتيعابية، إلى 
جانب تقليص مدة إنجاز المعامالت إلى 
5 دقائـــق فقـــط للمســـافر الواحد شـــاملة 

جميع المعامالت.

مدينة عيسى - وزارة العمل
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دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يســر مجلــس إدارة شــركة عقــارات الســيف ش.م.ب. دعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور 
اجتماعــي الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة المقــرر عقدهمــا يــوم األحــد الموافــق 
المرئــي  اإلتصــال  تطبيــق  عبــر  ظهــرًا    12:30 الســاعة  تمــام  فــي  وذلــك   2021 مــارس   28
ــاه. وفــي حــال  )ZOOM( وذلــك لمناقشــة وإقــرار البنــود المدرجــة فــي جــدول األعمــال أدن
عــدم اكتمــال النصــاب ألي مــن اإلجتماعيــن ، فســيكون االجتمــاع الثانــي فــي يــوم األحــد 4 
أبريــل 2021 علــى أن يعقــد االجتمــاع الثالــث إذا إقتضــى األمــر فــي يــوم األحــد 11 أبريــل 2021 

ــها. ــة نفس ــال اإللكتروني ــائل اإلتص ــر وس ــان و عب ــس الزم ــي نف ف

أواًل: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية 
تالوة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020 والمصادقة عليه.. 	

مناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر . 2
. 2020

اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020.. 3
مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020  والموافقة عليها.. 	
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 	3 . 5

ديسمبر 2020 على النحو التالي:
ترحيل مبلغ 90.000	 دينار بحريني  إلى اإلحتياطي القانوني.أ. 
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% )5 فلس للسهم الواحد( أي ما يعادل 	. 

مجموعها 2.300.000 دينار بحريني على أن يتم دفعها على النحو التالي:

الحدث التاريخ
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح 29 مارس 2021

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 30 مارس 2021
يوم االستحقاق 31 مارس 2021

يوم الدفع 14 أبريل 2021

تخصيص مبلغ 70.000	 دينار بحريني لدعم التبرعات الخيرية والمجتمعية في إطار برنامج 	. 
المسئولية اإلجتماعية للشركة.

ترحيل 50	.	39.	 دينار بحريني كأرباح مستبقاة للعام القادم.د. 

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتحديد مبلغ 70.000	 دينار بحريني كمكافأة ألعضاء مجلس . 	
اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020.

مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 2020 وإلتزام الشركة . 7
بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

التبليغ عن العمليات التي جرت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية المنتهية في 	3 . 	
ديسمبر 2020 كما هو مبين في اإليضاح رقم )29( من البيانات المالية الموحدة تماشيًا مع المادة 

رقم )9		( من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )	2( لسنة 	200.
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 	3 . 9

ديسمبر 2020.
إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 	202 بعد الحصول على موافقات . 0	

الجهات الرقابية المختصة وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
ما يستجد من أعمال طبقا  للمادة رقم )207(  من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم . 		

رقم )	2( لسنة 	200.

ثانيًا: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
تالوة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 		20 والمصادقة عليه.. 	

الموافقة على تعديل المادة رقم )	( من عقد التأسيس والمادة رقم )5( من النظام األساسي . 2
للشركة إلضافة نشاط »األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود – إدارة العقارات« بموجب 

متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقًا ألحدث التعديالت الواردة . 3

على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم )	2( لسنة 	200 بموجب قانون رقم )	( لسنة 
		20 ومرسوم بقانون رقم )53( لسنة 		20 ومرسوم بقانون رقم )	2( لسنة 2020.

الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك للقيام بالنيابة عن . 	
الشركة بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام 
األساسي المعدلين وتقديم الطلبات الالزمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها.

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس اإلدارة

مالحظات هامة للمساهمين:
يمكن للمساهمين تحميل البيانات المالية للسنة المنتهية في 	3 ديسمبر 2020 وتقرير حوكمة الشركات وجميع المستندات األخرى ذات الصلة باإلضافة إلى إستمارة التوكيل عن طريق المواقع التالية:. 	

موقع بورصة البحرين )إعالنات الشركات( www.bahrainbourse.com أ. 
 .	www.seef.com.bh/general-meetings موقع الشركة

يحق ألي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصيًا أو أن يوكل خطيًا عنه أي شخص من المساهمين أو من غيرهم لحضور اإلجتماع والتصويت نيابة عنه مع األخذ بعين اإلعتبار أن . 2
يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، ما لم يكن الوكيل من أقار	 المساهم من الدرجة األولى. 

يجب ملء االستمارة وتوقعيها من ِقبل المساِهم أو من ِقَبل ممثله القانوني، ويجب في هذه الحالة إرفاق التوكيل القانوني الرسمي الموثق أو المصّدق مع هذه االستمارة. في حالة كان الُمساهم شركة، يجب إصدار استمارة . 3
التوكيل من قبل ممثل مخول من قبل الشركة، كما يجب وضع ختم الشركة المعنّية على االستمارة.

على المساهمين الكرام التأكد من إيداع إستمارة التوكيل ورقم الهاتف الجوال والبريد اإللكتروني ونسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر الوكيل المعين قبل أربع وعشرين )	2( ساعة على األقل من موعد اإلجتماع  لدى مسجل . 	
أسهم الشركة السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.	. )مقفلة( ويمكن أن تسلم المعلومات المذكورة باليد أو البريد اإللكتروني بموجب اآلتي:

العنوان: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ )الطابق الرابع(، شارع الملك فيصل، صندوق بريد 3203، المنامة، مملكة البحرين.أ. 
الخط الساخن:  33		0	7	/ 775	0	7	 973+ 	. 
الواتس ا	: 	000	335 973+	. 
البريد اإللكتروني: registry@bahrainclear.comد. 

يتوجب على المساهمين الكرام في يوم اإلجتماع الدخول على الرابط اإللكتروني )ZOOM( والذي سينشر في موقع الشركة www.seef.com.bh/general-meetings وموقع بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة                . 5
https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm وإتباع التعليمات الصادرة من مسجل األسهم إلثبات هوية المشارك والدخول إلى اإلجتماع.  يتوجب على الوكيل المعين أيضًا اإلستعداد إلبراز بطاقة هوية أو جواز سفر صادرين عن 

جهة حكومية عند دخوله للرابط كما يفضل من المساهمين تحميل وتثبيت تطبيق اإلتصال المرئي )ZOOM( مسبًقا على أجهزة مزودة بوصالت الفيديو واتصاالت لتجنب أي تأخير في يوم اإلجتماع.
	 .investors@seef.com.bh 779  973+  و البريد إلكتروني				للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال بسكرتير الشركة اآلنسة مريم حسين على هاتف رقم : 5

السالم مع إسرائيل ونهاية الصهيونية
Û  ال نهدف، كما سيتهمنا البعض، إلى الترويج والتسويق

لعملية التطبيع مع إسرائيل إذا قلنا إن تحقيق حالة 
التطبيــع والســلم مــع الدولــة العبريــة ســتؤدي إلــى 
اختناق وهالك النظرية أو األيديولوجية الصهيونية، 
التي كانت منظمة األمم المتحدة في العام 1975 قد 
اتخــذت قــرارا بغالبية أصواتها باعتبارها “شــكال من 
أشكال العنصرية والتمييز العنصري” وطالبت جميع 
دول العالم بمقاومتها؛ ألنها “تشكل خطًرا على األمن 
والســلم العالمييــن”، إال أنه في العــام 1991 تراجعت 
المنظمــة ذاتهــا، وبغالبية أصواتهــا أيًضا، وألغت ذلك 
فــي  المشــاركة  إســرائيل علــى  بعــد موافقــة  القــرار 

مؤتمر مدريد للسالم.
Û  إن الشــعوب واألمــم تنخــدع عــادة وتصبــح ضحيــة

والنظريــات  لأليديولوجيــات  ســهلة  وفريســة 
العنصريــة والعرقيــة عندمــا ُيــزرع الخــوف والرعــب 
والشــك فــي جوفهــا وفــي وجدانها، وعندما ُتســتغل 
معاناتهــا، وُتقنــع بــأن وجودهــا مهــدد، وأنهــا تواجــه 
أخطــارا وأهــواال وأطماعــا ســتؤدي إلــى اضمحاللهــا 
وفنائها؛ هكذا كان حال النازية والفاشية وغيرها من 
األيديلوجيــات المشــابهة، وهذا هو حال الصهيونية؛ 
فقــد ُولــدت وترعرعت في أجــواء وأحضان الخوف 
أوروبــا  فــي  اليهــود  كان  التــي  والمعانــاة  والرعــب 

يكابدونها.
Û  لقد ظل الكثير من اليهود، وليس كلهم، أســرى لغالة

الحركــة الصهيونيــة منــذ تأسيســها في العــام 1897، 
كمــا استســلمت أوروبا والغرب عموًمــا لضغوط هذه 
الحركــة بعــد أن أصبــح الضميــر األوروبــي مهموًمــا 
ومسكوًنا بعقدة الذنب والتقصير لما قاساه وتعرض 
لــه اليهــود فــي أوروبــا مــن اضطهــاد وتنكيــل وإبادة 
والمحــارق  المجــازر  أفظعهــا  كان  طويلــة؛  لقــرون 
النازية أو “الهولوكوست” التي راح ضحيتها قرابة 6 

ماليين يهودي في الحرب العالمية الثانية.
Û  فالعقيــدة الصهيونيــة كانــت كمــا هــو معــروف أول

اليهــود  اليهــا  لجــأ  التــي  والقنــوات  األدوات  وأهــم 
المضطهــدون فــي أوروبــا لحمايتهــم والدفــاع عنهــم 
وتوفيــر األمان لهم. وكمثيالتهــا من األيديولوجيات 

فقــد انطلقــت فــي بداياتهــا مــن أســس فكريــة ثــم 
أخــذت فــي التفكيــر والتواجــد والتوســع الجغرافي، 
فمــن رحــم الصهيونيــة، وعلــى يــد مؤسســها ثيودور 
هرتــزل، ولــدت فكــرة الدولــة اليهوديــة؛ لكــي ينتقل 
اليهــود إليهــا من الشــتات طلًبا للســالمة واألمان، ثم 
تطــورت الفكــرة ســريًعا إلــى المطالبــة بإقامــة وطــن 
قومــي لليهــود فــي فلســطين على أســاس معتقدات 
قــد  بــأن هللا  اليهــود  بعــض  توراتيــة، وقناعــة عنــد 
وعدهــم قبــل آالف الســنين وخصص لهــم وطًنا على 

أرض فلسطين.
Û  ،والصهيونيــة ايديولوجيــة علمانيــة وليســت دينيــة

لكنهــا كمثيالتهــا من الحركات السياســية القومية أو 
العرقية اســتخدمت الدين كعامل جذب واستقطاب 
واســتنفار، وفــي الحقيقــة فــإن هدف تأســيس دولة 
اليهــود  هــدف  يكــن  لــم  العصــر  هــذا  فــي  إســرائيل 
المتدينيــن، بل كان هــدف اليهود المتصهينين، إذ إن 
أكثرية اليهود المتدينين يؤمنون بأن أرض إسرائيل 
لــن تكــون لهــم إال بعــد عودة المســيح، وأنــه ال يجب 
أن تقــوم “دولــة” أو “مملكة” إســرائيل فــي أي مرحلة 
زمنية تسبق عودته، لذلك فقد قاطع وعارض الكثير 
الغالبيــة  فأصبحــت  الصهيونــي،  الفكــر  اليهــود  مــن 
الصهيونيــة ومؤسســي  الحركــة  مــن رواد  العظمــى 
اإلســرائيليين  مــن  األول  والجيــل  إســرائيل  دولــة 
ينتمــون إلــى اليهــود العلمانييــن واليســار الالدينــي 
بمــا في ذلــك قادتهم من أمثال حابيــم وايزمان وبن 

غوريون وغولدا مائير وغيرهم.
Û  ،”وفــي الواقع، وكحال أيديولوجية “القومية العربية

وألســباب مختلفــة ومتضاربــة، فــإن “األيديولوجيــة 
الصهيونيــة” كانــت قد فقدت بالفعــل بريقها وزخمها 
كحركــة بعــد انتصــار إســرائيل الســاحق فــي حــرب 
1967، وانطفأ لمعانها بالنســبة لليهود واإلسرائيليين 
منــذ ذلك الوقــت، واقتنعوا بأن إســرائيل لم تعد في 
خطــر، وأنهــم قــد تخطــوا الحاجــة للصهيونيــة بعــد 
أن حققــت أهدافهــا واســتنفذت أغراضهــا، فبقيــت 
مجــرد فكــرة رمزيــة يلجــأ إليهــا فقــط المتشــددون 
الصهاينــة وليــس كل اإلســرائيليين واليهــود الذيــن 

الصهيونيــة  بعــد  “مــا  إلــى عصــر  يتطلعــون  صــاروا 
Post-Zionism”، فأصبحت الصهيونية نتيجة لذلك 
مرشــحة ألن تلفظ أنفاســها األخيــرة، ومحكوم على 
مصيرهــا بالهالك؛ شــأنها في ذلك شــأن كل الحركات 
العنصريــة  علــى  ترتكــز  التــي  وااليديولوجيــات 
والتفــوق العرقــي مثــل النازية فــي ألمانيا والفاشــية 
في إيطاليا واألبارتهايد في جنوب إفريقيا وغيرها، 
هــذه النظريــة صــارت أيًضــا بالنســبة لكثيريــن مــن 
اليهــود واإلســرائيليين تشــكل عبئــا نفســًيا وشــبحا 

يذكرهم بالظلم الذي حاق بالفلسطينيين بسببها.
Û  إن األيديولوجيــة الصهيونيــة مرتكــزة في األســاس

اليهــود، وقــد  بــؤس وشــقاء ومعانــاة  قاعــدة  علــى 
انقلبــت  أن  بعــد  القاعــدة  هــذه  وانهــارت  تصدعــت 
أحوال اليهود رأًســا على عقب، وصاروا ينتمون إلى 
دوائــر صفــوة المجتمعــات الغربيــة، ويتربعــون علــى 
قمــم الثــراء والجاه والنفــوذ، ويســيطرون على عدد 
كبير من كبريات المؤسسات اإلعالمية واالقتصادية 
الثانــي  الجيــل  أن  إلــى  إضافــة  العالميــة،  والماليــة 
والثالــث مــن اإلســرائيليين وشــباب اليهــود عمومــا 
أيًضــا  ولذلــك  بهــا،  والصلــة  االهتمــام  تماًمــا  فقــدوا 
فــإن الصهيونيــة ستســتقر قريًبا في مقبــرة التاريخ، 
وســتخنقها ال محالة أجواء األمن والتعاون والسالم 

بين العرب واإلسرائيليين.
Û  وبعــد أن زال الخطــر المزعــوم عــن إســرائيل على أثر

تخلــي العرب عن خيار الحرب، وتتاَبع ضمنًيا وفعلًيا 
اعتــراف الــدول العربية والفلســطينيين بهــا، وبادرت 
والبحريــن  اإلمــارات  الماضيــة  القليلــة  األشــهر  فــي 
واالتفــاق  معهــا  ســالم  اتفاقــات  بتوقيــع  والســودان 
علــى التبــادل الدبلوماســي؛ رأى كثيــر مــن المراقبيــن 
صفــوف  بيــن  وتتســع  تــدب  أخــذت  القناعــة  أن 
اإلســرائيليين بأن الخيار األفضل لهم هو التخلي عن 
الفكــر الصهيونــي، كما تخلى األلمان عن الفكر النازي، 
والعيش بسالم بين جيرانهم العرب، وأن الحاجة إلى 
االســتمرار فــي الصــراع والمواجهة معهم قــد انتفت، 
إرهاصــات واضحــة  ثمــة  أن  المراقبــون  كمــا الحــظ 
أخذت تشير إلى حدوث تحول متسارع في الذهنية 

اإلسرائيلية وفي الرأي العام اإلسرائيلي لصالح تأكيد 
أن جيرانهم العرب ال يكنون الكراهية والبغضاء لهم، 
وال ينــوون تهديدهــم أو قتالهــم أو إلقائهــم في البحر 
كمــا كان يقــال لهــم، وان العــرب مســتعدون للتعــاون 
معهــم لتحقيــق التقــدم واالســتقرار والعدالــة لجميــع 
شــعوب المنطقــة، وقــد رأى اإلســرائيليون أن العــرب 
معهــم  بالتعايــش  يرحبــون  خصوصــا،  الخليجييــن 
واستقبالهم كزوار وسياح في بلدانهم، واستضافتهم 
فــي بيوتهــم، وتوفيــر أماكــن العبــادة لهــم، وتجهيــز 
المرافــق والمطاعــم التــي توفر األطعمة “الكوشــر” أو 
الحــالل بالنســبة لهــم، وقــد انتشــر قبــل فتــرة بشــكل 
واسع في إسرائيل، عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
وقوبل بالتقدير واإلعجاب في المجتمع اإلســرائيلي، 
الــزي  مقطــع لســيدة خليجيــة مســنة كانــت ترتــدي 
الخليجــي، وتغطــي جزء من وجهها بالقناع التقليدي 
بأريحيــة  وتتحــدث  البطولــة(،  أو  )البرقــع  القديــم 
باللهجــة  باإلســرائيليين  مرحبــة  تامــة،  وعفويــة 
البحرينية المميزة، وهي تعد طبق “الشكشــوكة على 
الطريقة اإلســرائيلية” كما ســمتها، كل تلك التحوالت 
والمؤشــرات يجب استخدامها واســتثمارها لمساندة 
وجهادهــم  جهودهــم  فــي  الفلســطينيين  أشــقائنا 

للحصول على حقوقهم العادلة بالوسائل السلمية.
Û  لعقــود بالبقــاء  العــرب،  لقــد ســمحنا ألنفســنا، نحــن 

طويلــة أســرى لقناعــة زائفة بــأن الصهيونية كعقيدة 
عالميــة  وســطوة  ونفــوذ  بتفــوق  تتمتــع  وكحركــة 
واســعة وتتحكــم فــي مراكز اتخاذ القــرار في العالم، 
وهــي من الصالبة والمناعة بمكان بحيث جعلت من 
صنيعتهــا إســرائيل تصبح القوة التــي ال تقهر، والتي 
تســتطيع أن تهزمنــا بســهولة، وال يمكننــا مواجهتهــا 
والتغلــب عليهــا، ولــذا أصبــح ســهاًل وهيًنــا هزيمتنــا 
بالفعل في ميادين الحرب العسكرية؛ فكانت الطامة 
الكبــرى هزيمــة العــام 1967 بعــد أن وصلــت الهزيمة 
النفســية إلــى جــوف إرادتنــا، لقــد حــان الوقــت ألن 
نتحرر ونتخلص من عقدة الخوف من شيء متهالك 
اسمه الصهيونية، وأن نتوقف عن استعمالها شماعة 

نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة
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ــة ــوي ــم ــن ــت ــاس بـــمـــســـيـــرة الـــنـــهـــضـــة ال ــ ــ ــك أسـ ــ ــري ــ ــرأة ش ــ ــمـ ــ الـ

أكـــد عـــدد مـــن رؤســـاء لجـــان تكافـــؤ الفرص فـــي جهات 
فـــي  الكاملـــة  المســـاواة  أن  وأهليـــة  وخاصـــة  حكوميـــة 
الحقـــوق والواجبـــات بيـــن المـــرأة والرجـــل فـــي مملكـــة 
البحريـــن أســـهمت فـــي تفعيل طاقـــات جميـــع المواطنين 
ودمجها في مختلف ميادين التنمية الوطنية ورفع نسب 
النمو في جميع المجاالت، مشـــيرين إلى أن اليوم العالمي 
للمرأة يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات 
مملكـــة البحرين المســـاواة بيـــن الجنســـين والقضاء على 
جميع أشـــكال التمييز واســـتدامة التنمية بمشاركة جميع 
المواطنين. ولفتوا إلى أن البحرين تمكنت خالل 20 عاما 
من إنشـــاء المجلـــس األعلى للمرأة قرينـــة العاهل صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من 
تعزيز مكانتها كدولـــة ملتزمة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة الـ 17 التي أقرتها األمم المتحدة، خصوصا أن 
المرأة منصوص عليها صراحة في عدد من تلك األهداف 
مثـــل الهدف الخامـــس “تعزيز المســـاواة بين الجنســـين”، 
كمـــا أن لها دور حاســـم فـــي تحقيق جميـــع األهداف مثل 
الصحـــة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والســـالم والعدل 

والمؤسسات القوية.

مساواة أسهمت بتفعيل طاقات المرأة

والنفقـــة  األســـري  والتوفيـــق  التخطيـــط  وكيـــل  وقالـــت 
بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف ورئيســـة 
لجنـــة تكافؤ الفـــرص في الوزارة األســـتاذة دانـــة الزياني 
إن مملكـــة البحريـــن فـــي صـــدارة الـــدول المتقدمـــة التي 
تضمن المســـاواة بيـــن مواطنيهـــا دون أي تمييز، وهذا ما 
أســـهم فـــي تفعيـــل طاقـــات المـــرأة ودمجها فـــي مختلف 
مســـارات التنميـــة. وأضافـــت الزيانـــي أن دســـتور العـــام 
2002 أعطـــى المـــرأة البحرينيـــة كامـــل حقوقهـــا، إذ نص 
علـــى أن “للمواطنيـــن رجـــاال ونســـاء حـــَق المشـــاركة في 
الشـــؤون العامـــة والتمتـــع بالحقـــوق السياســـية بمـــا فيها 
حـــق االنتخـــاب والترشـــح”، كمـــا نـــص الدســـتور علـــى أن 
“تكفـــل الدولـــة التوفيق بيـــن واجبات المرأة نحو األســـرة 
وعملهـــا فـــي المجتمـــع ومســـاواتها بالرجـــال فـــي ميادين 
الحيـــاة السياســـية واالجتماعية والثقافيـــة واالقتصادية 

وتابعـــت  اإلســـالمية”.  الشـــريعة  بأحـــكام  إخـــالل  دون 
بالقـــول “مازلنا في أجواء االحتفـــال بذكرى ميثاق العمل 
الوطني، وال ننســـى أنه كانت من أولى خطوات المســـيرة 
التنموية التي أكدت تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، 
مشـــاركتها في اللجنة العليا إلعداد ميثاق العمل الوطني، 
وهـــو الوثيقـــة الوطنيـــة األهم التي حددت شـــكل ومعالم 
المملكة حاضًرا ومســـتقباًل، حيث شـــاركت 6 نساء يمثلن 
قطاعات مختلفة في صياغة مشـــروع الميثاق، وقد منح 
ميثـــاق العمـــل الوطنـــي المـــرأة العديـــد من الحقـــوق غير 
المســـبوقة، فكانت األنمـــوذج األجمل إلنجـــازات الميثاق، 
واســـتطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، 
داخلًيا وخارجًيا”. وأشـــارت الزياني أيضا في هذا السياق 
إلـــى أن توقيـــع مملكـــة البحريـــن علـــى االتفاقيـــة الدولية 
للقضـــاء على كل أشـــكال التمييز ضد المـــرأة العام 2002 
جـــاء كخطـــوة رائدة فـــي هذا المجـــال إيماًنا مـــن القيادة 
البحرينيـــة بحـــق المرأة فـــي نيل كل حقوقها ومســـاواتها 
بالرجـــل، واســـتمرت المملكة من خالل مؤسســـة المجلس 
األعلى للمرأة في دعم تقدم المرأة على مختلف األصعدة 
وحققت البحرين مكانة متقدمة على المؤشـــرات الدولية 

التي تقيس تقدم المرأة.

نهج وطني واضح لالرتقاء بالبحرينية

إلـــى ذلـــك أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة العامـــة “بيبا” 
رائد شـــمس، أن عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، قد رســـم بنظرته الثاقبـــة ورؤيته 
الحكيمـــة نهًجا وطنًيا واضًحـــا لالرتقاء بالمرأة البحرينية 
وتمكينها في المجاالت كافة، ما جعلها اليوم محط أنظار 
المجتمـــع الدولي بمـــا حصدته من إنجـــازات وبما وصلت 
إليـــه من مكانة مرموقـــة على مختلف األصعـــدة المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، مضيًفا أن المؤازرة المســـتمرة من 
قبـــل صاحبة الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهل البالد رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة هيأت للمـــرأة البحرينية العوامل 
المناســـبة لتتخذ دوًرا قيادًيا مميًزا لقيادة مسيرة النهضة 
التنمويـــة فـــي جميـــع القطاعـــات داخـــل مملكـــة البحرين 
وخارجها نحو تحقيـــق التطلعات الوطنية التي يصبو لها 
كل مواطن بحريني. وأشـــاد بن شـــمس بجهـــود المجلس 
األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تكريس 
مبـــدأ المســـاواة بين الجنســـين، ما أســـهم 
فـــي إحـــداث نقلة نوعية للنهـــوض بالمرأة 
البحرينيـــة وتمكينهـــا في جميـــع مجاالت 
التنمية المســـتدامة، األمر الذي ساهم في 
تمكيـــن المرأة البحرينيـــة وتأهيل قدراتها 
بمـــا يمكنهـــا من تبـــوء مكانتهـــا إلى جانب 

الرجل باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ  لجـــان  أن  وأوضـــح 
القطـــاع العـــام تلعـــب دوًرا محورًيـــا فـــي 
فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة  مســـاهمة  دعـــم 
عمليـــة التنميـــة، عبر تعزيـــز تكافؤ الفرص 
مجـــاالت  جميـــع  فـــي  الموظفيـــن  بيـــن 
وضمـــان  والترقـــي  والتدريـــب  التعييـــن 
مراعـــاة احتياجات المرأة العاملة، مشـــيًرا 
يحـــرص  العامـــة  اإلدارة  معهـــد  أن  إلـــى 
مـــن خـــالل لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بالمعهد 
علـــى بنـــاء قـــدرات الموظفين فـــي مجال 
إدمـــاج احتياجات المرأة فـــي إطار تكافؤ 
الفرص، إلى جانب تحسين وضعية المرأة 
وبيئـــة عملهـــا والتغلـــب علـــى المعوقـــات 
والصعوبـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق مبـــدأ 
تكافـــؤ الفـــرص، ودعـــم جهـــود المجلـــس 
جهـــوده  نشـــر  وتفعيـــل  للمـــرأة  األعلـــى 
في مجـــال مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص وإدماج 
احتياجـــات المـــرأة، وتحقيق مبـــدأ تكافؤ 
الفرص لجميع المســـتفيدين من الخدمات 

التي يقدمها المعهد.

مواصلة دعم جهود           
“المجلس األعلى”

تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  أشـــاد  مـــن جانبـــه، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ونائـــب  الفـــرص 
للتحول اإللكتروني فـــي هيئة المعلومات 
الخاجـــة  زكريـــا  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
االهتمـــام الذي يوليه جاللـــة الملك بالمرأة 
البحرينية، وحرص جاللته على االحتفاء 
بالمنجزات واإلســـهامات البـــارزة والالفتة 
التـــي حققتهـــا فـــي شـــتى المجـــاالت، بمـــا 
أســـهم في إعالء مكانة المـــرأة البحرينية 
وإبراز دورها كشـــريك في عملية التنمية، 
وبنـــاء الوطن. ونوه بالـــدور الذي يقوم به 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد فـــي 
مجال تطوير التشـــريعات الداعمة للمرأة، 
ودمـــج احتياجـــات المـــرأة فـــي التنميـــة، 
وتعزيز الوعـــي المجتمعي بحقوق المرأة، 
إلـــى جانب الـــدور اإلنســـاني واالجتماعي 
الالفـــت الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس والذي 
يســـهم فـــي حفـــظ كرامـــة المـــرأة ويحقق 
لها االســـتقرار، الســـيما على صعيد متابعة 
الطلبـــات اإلســـكانية لألرامـــل والمطلقات 

وتقديـــم االستشـــارات، ومتابعـــة طلبـــات منح الجنســـية 
ألبنـــاء البحرينيـــة المتزوجة مـــن غير البحرينـــي وغيرها 
الكثيـــر من الجهود. وبين الخاجة أن اطالق مبادرة لجان 
تعزيـــز تكافـــؤ الفـــرص فـــي مختلـــف الجهـــات الحكومية 
والخاصة، ُتعد من المبادرات البارزة والتي تحققت بفضل 
الرعاية الملكية، والتوجيهات الســـديدة لرئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، والتي جـــاءت بهدف تعزيـــز التكامل بين 
المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياســـات 
والخطـــط والميزانيات، وتهيئة بيئـــة وإزالة التحديات أو 
العقبـــات التـــي تواجههـــا، وإدمـــاج احتياجـــات المرأة في 
إطـــار تكافؤ الفـــرص في برامج الحكومية حســـب برامج 

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

أثر فعال في التنمية االقتصادية

مـــن جانبها، نوهت رئيســـة لجنـــة تكافؤ الفـــرص والمدير 
التنفيـــذي لالســـتراتيجية والتخطيط المؤسســـي وتعزيز 
التنافســـية فـــي مجلس التنميـــة االقتصاديـــة ندى عزمي 
برؤيـــة القيـــادة الســـديدة تجـــاه دور المـــرأة البحرينيـــة 
الرائـــدة كشـــريك فاعل فـــي تحقيق التنميـــة الوطنية في 
مختلف القطاعـــات االقتصادية ودعم تطويرها، مشـــيرة 
إلـــى اإلنجـــازات التي أثمرتهـــا الجهود الكبـــرى التي يقوم 
بها المجلس األعلى للمرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة في تكريس مبدأ 
المســـاواة بين الجنســـين في جميع مؤسســـات القطاعين 
العـــام والخـــاص في المملكـــة من خالل التنســـيق والدعم 
لتشـــكيل لجـــان تكافـــؤ الفرص التـــي لعبـــت دوًرا محورًيا 
في تعزيز مشـــاركة المرأة البحرينية فـــي تحقيق التنمية 
وإتاحـــة مزيـــد من الفرص أمـــام إمكاناتهـــا الخالقة لتنال 

قصب التميز والريادة في جميع األصعدة التنموية.
وأكـــدت عزمـــي أن المـــرأة البحرينيـــة أكدت علـــى الدوام 
قدرتهـــا علـــى مواصلـــة إنجازاتهـــا الرائدة كشـــريك جدير 
مكتســـباته  وتعزيـــز  بالوطـــن،  النهـــوض  فـــي  ومتكافـــئ 
التنمويـــة والحضارية، وتوطيد حضورها المشـــرق عربًيا 
وعالمًيا، مشـــيرة إلى أن مســـاواة المرأة مع الرجل عززت 
مـــن قـــدرة مملكـــة البحريـــن علـــى جـــذب االســـتثمارات 
الخارجيـــة التـــي تبحث عن توظيـــف الكـــوادر البحرينية 
من الجنســـين. وفيما يتعلق بلجنة تكافؤ الفرص بمجلس 
التنمية االقتصادية، قالت إن اللجنة ومنذ تشكيلها تهدف 
إلى ضمان تحقيق المســـاواة بين الجنسين وزيادة إشراك 
المرأة في السياســـات المؤسســـية وصناعـــة القرار بهدف 
أن تكـــون أنموذًجـــا رائـــًدا ويحتـــذى بـــه لدى المؤسســـات 
األخـــرى، ويعتز المجلس بأن تشـــكل المرأة حوالي 60 % 
مـــن موظفـــي المجلـــس واألكثر أهمية من ذلـــك هو تدرج 
المـــرأة في ســـلم القيادة بالمجلس فـــي مختلف المناصب 
التنفيذيـــة واإلداريـــة بجميـــع المســـتويات، وهـــو مـــا أهل 
المجلس ألن يحصل على تقدير رفيع المستوى عبر فوزه 
بجائزة جائزة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة ألكثر من مرة.
وأكدت أن مجلس التنمية االقتصادية يحرص دائما على 
تطويـــر بيئـــة عمل داعمـــة لتقدم المـــرأة وتحقيـــق تكافؤ 
الفـــرص بيـــن الجنســـين عبر تبنـــي البرامـــج والمبـــادرات 
العديـــدة كإطـــالق برنامـــج قيـــادي لتطوير الصـــف الثاني 
مـــن القيادات النســـائية، والتكافؤ فـــي التمثيل الخارجي 
والبرامـــج التدريبيـــة، وتمديـــد إجـــازة الوضـــع وأوقـــات 
الرعايـــة لألمهات، إلـــى جانب تبني الـــدوام المرن والعمل 
بغرفـــة  الجديـــد  المجلـــس  المنـــزل، وتزويـــد مبنـــى  مـــن 
مخصصـــة للرعايـــة، إضافة إلـــى إجازة أبوة لآلبـــاء؛ نظًرا 
إليمـــان المجلـــس بأهميـــة تواجـــد األب مـــع العائلـــة فـــي 

المناسبات العائلية الهامة

جنًبا إلى جنب مع الرجل

بدورهـــا، أكدت الرئيس التنفيذي لمعهـــد البحرين للتنمية 
السياســـية إيمان جناحـــي أن النهوض بالمـــرأة البحرينية 
عبر دعم مســـيرة تقدمها سياســـًيا واقتصادًيا واجتماعًيا 
شـــغل مكانـــة مركزيـــة فـــي المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
لحضـــرة صاحب الجاللة الملـــك؛ انطالقا من رؤية جاللته 
السديدة أنه ال يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى 
ســـريعة دون مشـــاركة فعالـــة مـــن المرأة فـــي صناعة هذا 
التقـــدم. ونوهت جناحـــي بجهود المجلـــس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد فـــي نشـــر وضمـــان تطبيق 
مبـــدأ تكافؤ الفرص في المؤسســـات الحكومية والخاصة 
واألهليـــة امتـــد إلـــى المجتمـــع ككل، والذي تعـــززت ثقته 
بقـــدرة المـــرأة علـــى العمـــل واإلنتـــاج، وقد بدا ذلـــك جليا 
فـــي االنتخابـــات المتتاليـــة بالمجلس النيابـــي والمجالس 
البلدية، إذ وصلت المرأة عن طريق االقتراع الحر المباشر 
إلـــى تلـــك المجالس، ونجحت في تمثيـــل الناخبين ذكورا 

وإناثا والعمل المخلص من أجلهم.
وأوضحـــت أن ذلـــك األثر امتد إلى خـــارج البحرين أيضا، 
وتعـــززت ثقة المـــرأة البحرينية بقدرتهـــا على النجاح في 
المحافل الدولية اعتمادا على ما حققته من نجاحات في 
وطنهـــا، وأثبتت كفاءتهـــا بتولي أرفع المناصـــب القيادية 
فـــي المنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، وأن تكـــون عضـــوة 

فاعلة في العديد من اللجان اإلقليمية والدولية.
واختتمت بأن المـــرأة البحرينية أصبحت تقف مع الرجل 
جنًبـــا إلى جنب فـــي الواجبات والحقوق وشـــقت طريقها 
نحو كل الميادين السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية 
بـــل وأصبحـــت قائـــدة في تلـــك المياديـــن بصفتهـــا مكونا 
أساسا من مكونات المجتمع البحريني للمساهمة في بناء 

الدولة العصرية.

دانة الزياني رائد بن شمسزكريا الخاجة ندى عزمي إيمان جناحي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

البحث العلمي
Û  ســيظل البحــث العلمــي وتفرعاتــه محــط أنظــار األمــم المتحضــرة، وســتظل

مضاميــر البحــث عــن بحــث علمــي يراعــي قضايــا البشــر ويعالج المشــكالت 
وعلومهــم  حياتهــم  ســخروا  الذيــن  النبــالء  بالباحثيــن  مكتظــة  اإلنســانية 
وفنونهم رهنا إلشــارة مريض يعاني، أو ســائل محروم يشكو، أو قرية بعيدة 

تطلب المساعدة.
Û  ســيظل البحــث العلمــي المفعــم بالــروح اإلنســانية بمثابــة الهاجــس المهيمــن

علــى الذهنيــة الباحثة عن جمال وكمال األرض، وســتظل األمم التي تحرص 
علــي التقــدم وترعي رعايــاه دائما على المحك، ودائما فــي مقدمة الصفوف، 
تدافــع عــن حق اإلنســان في حيــاة كريمة، صحية وصحيحة، وســنبقى نحن 
المعنييــن باألمر نضرب أخماســا في أســداس، ونحن نســأل عــن مدى اهتمام 
األمــم بالبحث العلمي الذي يصب جام عشــقه لإلنســان، محــاواًل توفير حياة 
كريمــة لــه، ومقاتــاًل معه في أعتى المعارك الكونيــة لمواجهة جائحة أو وقف 

انتشار مرض لعين، أو نشر وعي لم يكن موجودا.
Û  المنطقــة عــن بكــرة أبيها تعبت مــن الحديث عن البحث العلمي، عن التشــدق

بــه عندمــا يلــم بنــا ألم أو يهجــم علينا مرض خبيــث، تطلب العــون من قطاع 
يحتــاج إلــى العــون، وتخطــب ود منظومــة ال بنيــان مرصوًصــا لهــا، وال حول 
لهــا وال قــوة عندمــا تتفشــي األوبئــة، وتواصــل األمــراض عدوانهــا، ويضطــر 
المجتمــع إلــى الرضــوخ لحقيقــة كونيــة رائعــة توكــد أنــه ال يحك جلــدك مثل 
ظفــرك وأهــل مكــة أدرى بشــعابها، وإننا مهما ابتعدنا، ومهمــا تباعدنا، فإنه لن 
يصــح ســوى الصحيــح، ولــن يكــون أمامنــا بد مــن أن نضــع أيدينــا كجامعات 
ومراكــز بحــوث مع حكوماتنــا نحثها على مضاعفة ميزانيــات البحث العلمي 
أســوة بكوريــا الجنوبيــة التــي تصل هــذه الميزانية إلى نحــو ٣ % من الناتج 
المحلي اإلجمالي ســنويا، في حين يقل اإلنفاق على منظومة البحث العلمي 
بمنطقة الشــرق األوســط باســتثناء إســرائيل عما نســبته الواحد من مئة في 
المئــة؛ األمــر الــذي وضــع هــذه الــدول فــي موقــف ال تحســد عليــه إذا ألــم بها 
مكروه أو اجتاحتها جائحة كتلك التي نرزح حاليا تحت وابل حجماتها منذ 
أكثر من ســنة ومن يدري إلى متى وإلى أين؟! ونحمد هللا ونشــكر فضله أننا 
رغــم كورونــا وتحوراتهــا إال أننــا مازلنــا نواجــه الجائحــة في بالدنــا البحرين 
بكفــاءة المحتــرز، وانضباطيــة المحارب من خالل لجنة تنســيقية على أعلى 
مســتوى مــن اليقظــة والحكمــة برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 

حفظه هللا ورعاه.
Û  رغــم ذلــك، فإننــا مازلنا نحبو في مضامير البحث العلمــي لضيق اليد وضعف

اإلمكانــات، وغيــاب األفق المفضــي إلى تخصيص ميزانيــات معتبرة لتجهيز 
المعامــل والمــواد الخــام البحثيــة والبروتوكــوالت المحمية بقوانيــن مرعية، 
وتشــريعات تفــي بخطورة المنحي وجالل المرتجــي، ناهيك طبًعا عن إعادة 
النظر في مختلف بروتوكوالت البحث العلمي وإعادة توجيهها لتركز بصورة 
أشمل على مشكالت المجتمع بأن تجد حلوال جذرية لها وإال تركز فقط على 
البحــوث البحتــة التــي تغني علــى ليلى الباحث وال تغني علــى ليلى المجتمع 

والناس.

د. عبداهلل الحواج



^نظمــت صحيفــة “البــاد” منتدى عن بعد بمشــاركة المبعوث الخاص لشــؤون المناخ الرئيس التنفيــذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمــد بــن مبــارك بــن دينه. واســتضاف المنتدى مختلف المســؤولين والجهات والشــخصيات المعنية. وشــهد المنتــدى مواكبة من 
3777 شــخصا وحســابا، من بينهم 2211 مشــاهدة بالموقع اإللكتروني، و1379 مشــاهدة عبر اإلنستغرام واإلنستغرام اليف، و131 

مشاهدة عبر اليوتيوب، و56 متابعة عبر برنامج “زووم”.

مداخلة بن دينه

وحـــدد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
محمـــد بـــن مبـــارك بـــن دينـــه محـــاور لهـــا 
طابـــع األهميـــة بالنســـبة للمواطنيـــن فـــي 
مملكـــة البحريـــن، وهـــي أبـــرز مشـــروعات 
المجلس األعلى للبيئة للعام 2021، والبقع 
المجهولـــة في بعض مناطق جنوب شـــرق 
البـــاد، عـــاوة على خطـــة تفـــادي النفوق 
المتكرر لألســـماك، وأبرز الشـــكاوى البيئية 
الشـــرطة  إنشـــاء  2020 ومشـــروع  للعـــام 
إن  بالقـــول  حديثـــه  واســـتهل  البيئيـــة. 
موضوع البيئة موضـــوع عالمي، وجاءت 
جائحة كورونا لتلفت أنظار العالم للتفكير 
فيما هي الكارثة المقبلة، ولكن في الوقت 
ذاتـــه، رأينا الكثيـــر من الصور فـــي الفترة 
األولـــى مـــن الجائحـــة مـــع تقلـــص حركـــة 
النـــاس وتحســـن جـــودة الهـــواء وغيرهـــا 
مـــن الصـــور، تعطـــي انطباًعا بأن اإلنســـان 
هـــو الذي يمثـــل الخطر علـــى البيئة، وفي 
مملكـــة البحرين أحرزنا منذ ســـنين تقدًما 
علـــى مســـتوى التنظيـــم المؤسســـي، فقد 
كنا في بداية العمل نســـعى لحماية البيئة 
ثـــم انتقلنـــا إلدارة شـــؤون البيئـــة تحـــت 
الهيئـــة  إلـــى  ثـــم  اإلســـكان،  مظلـــة وزارة 
العامـــة للبيئة ومنها إلـــى المجلس األعلى 
الشـــخصي  الممثـــل  رؤيـــة  ضمـــن  للبيئـــة 
لجالـــة الملـــك رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن حمد آل 
خليفـــة، وبوجـــود ممثلين أعضـــاء عن كل 
الـــوزارات، فالكل يســـاهم فـــي صنع القرار 
البيئي وهذا يضمن التزام الجهات بتنفيذ 
االســـتراتيجيات البيئيـــة، ونحـــن اليوم ال 
نحمي أنفسنا، بل نحمي األجيال القادمة.

وتناول فـــي حديثه رؤية ورســـالة ومهام 
المجلس األعلى للبيئة وعلى رأســـها وضع 
السياسات والتشـــريعات المنظمة لحماية 
البيئـــة والمحافظة علـــى مواردها، موجًها 
الشـــكر فـــي هذا الســـياق لمجلـــس النواب 
إلقرار قانون البيئة، أما أبرز المشـــروعات 
فهـــي إعـــداد االســـتراتيجية والسياســـات 
الخاصـــة بالتعامـــل مـــع المخلفـــات التـــي 
تحوي مصادر مشعة سواء كانت طبيعية 
المنشـــأ أم الناتجـــة عـــن بعـــض األنشـــطة 

الصناعية بمشاركة الجهات ذات العاقة.

14 ألف شجرة قرم

بـــن  قـــال  المحلـــي،  المســـتوى  وعلـــى 
دينـــه: نتعامـــل مـــع المخلفات اإلشـــعاعية 

كمخلفـــات خطرة، واســـتفدنا مـــن الوكالة 
الدوليـــة فـــي التعامل مع تلـــك المخلفات، 
مـــن  يوميـــة  حياتيـــة  أنشـــطة  فهنـــاك 
محطات كهرباء وشـــبكات مجار ومنشآت 
صناعيـــة ومركبـــات تصـــل إلـــى 700 ألف 
ســـيارة فـــي البحريـــن، وكل هـــذه تشـــكل 
ضغًطـــا علـــى جـــودة الهـــواء، والبـــد مـــن 
وضـــع اســـتراتيجية للعمـــل علـــى تخفيف 
الضغوطـــات، فاألنشـــطة نحتاجها بشـــكل 
يومـــي، لكـــن كيف يمكن تخفيـــف الضغط 
على جودة الهواء؟ من جانب آخر أعددنا 
قائمـــة بيانـــات جغرافية لنفوق األســـماك، 

وأراها ظاهرة طفيفة.
وأضـــاف: بمنطقة رأس ســـند نهتم لوجود 
أشـــجار القرم التي تســـحب ثاني أوكسيد 
الكربـــون، وجذورهـــا في المـــاء تعتبر من 
أكثر المغذيات لألحياء البحرية خصوًصا 
للروبيـــان، وأنشـــأنا مشـــتًا ينتـــج 4 آالف 
شـــتلة مـــن القـــرم يضـــاف إلـــى قرابـــة 10 
آالف شـــجرة ننتجهـــا، وتـــم توزيعهـــا على 
مختلـــف مناطـــق البحريـــن ومنهـــا دوحـــة 
عراد لتخفيف الضغـــط على جودة الهواء 
الناتجـــة عن حركـــة الطيـــران، ونركز على 
المناطـــق التـــي تشـــهد ضغًطا كبيـــًرا على 

جودة الهواء لنزرع فيها أشجار القرم.
وواصـــل: نحـــن ال نســـتطيع معرفة جودة 
الهـــواء إذا لـــم يكـــن لدينـــا نظـــام للرصـــد، 
فعندنـــا اليـــوم 3 محطات رئيســـة، تغطي 

المعاميـــر، قالـــي وهنـــاك محطـــة تغطـــي 
مناطـــق أخـــرى كقلعـــة البحريـــن، والحـــد 
تنقصهـــا محطـــة كبيـــرة عاوة علـــى ربط 
المحطـــات لقياس جودة الهـــواء، والناس 
اليوم يتخوفون حين يســـتخدمون بعض 
التطبيقـــات التـــي تظهـــر لهـــم مســـتويات 
متدنية من جودة الهواء، ونسعى لتقديم 
خـــال محطاتنـــا  مـــن  دقيقـــة  تطبيقـــات 
حســـب المقاييـــس الخليجية ومؤشـــرات 
محطـــات  إلـــى  إضافـــة  الحيـــاة،  جـــودة 

صغيرة يتم االستعانة بها أيًضا.

نفوق األسماك

وعـــن نفـــوق األســـماك، قـــال بـــن دينـــه: ال 
نســـتطيع الحديـــث عن هـــذا الجانب دون 
دراســـة جودة المياه، وقد اســـتعنا بالمركز 
العلمـــي التابـــع لـــوزارة البيئـــة البريطانية، 
ووضعنـــا معهـــم كل المقاييـــس، وتأكدنـــا 
من اســـتيفائنا لها وكان تقريرهم إيجابًيا، 
وهنـــاك منطقتان فيهما ملوثات عالية هما 
خليـــج توبلي وقنـــاة المعامير، واألســـباب 
معروفـــة تعود إلى انخفاض األوكســـجين 

في المياه.
هنـــاك  ليـــس  أكثـــر..  للتوضيـــح  وأردف: 
نفوق أســـماك إال فـــي منطقة واحدة وهي 
وهـــو  واضـــح  والســـبب  المعاميـــر،  قنـــاة 
لخليـــج  وبالنســـبة  األوكســـجين.  نقـــص 
توبلـــي، فالدولة اتخذت إجـــراءات جادة، 
ألـــف   200 االنتاجيـــة  ســـعتها  فالمحطـــة 

متـــر مكعـــب، لكنها تتجـــاوز 320 ألف متر 
تتخيـــل  أن  لـــك  فـــإن  وبالتالـــي  مكعـــب، 
صعوبة التخلص من مياه معالجة بنســـبة 
100 %، وهـــذا مـــا يضاعـــف الســـمية فـــي 
المياه، لكـــن لدينا خطة لتوســـعة المحطة 
ورفـــع طاقتها إلـــى 400 ألف متـــر مكعب، 
وإذا اتجهنـــا إلى المعامير فهناك مشـــروع 
لتوســـعة القنـــاة لتحســـين حركـــة الميـــاه 
وبالتالـــي رفـــع جودتـــه فـــي القنـــاة وفـــي 

خليج توبلي.

200 ألف طن 

وواصل: وضعنا الئحة استرشادية للمواد 
الكيماويـــة، وهـــذا الموضوع كبيـــر ومهم، 
إذ يرخـــص المجلس لقرابـــة 50 ألف طلب 
وتصـــل إلـــى البـــاد قرابـــة 200 ألـــف طن 
ســـنوًيا مـــن المـــواد الكيماويـــة، وهنـــا كان 
لزاًمـــا وضـــع آليـــة لترخيص وتنظيـــم آلي 
لعمليـــة الدخـــول والتخزيـــن وضبـــط تلك 
المواد وكيفية ترخيصها وأماكن تخزينها 
وأين تذهب أيًضا، فجودة النظام وكفاءة 
بيـــن  بالشـــراكة  قائمـــة  المعنيـــة  الجهـــات 
المجلس ووزارة الداخلية، وفق نظام آلي 

للمواد الكيماوية والرقابة عليها.
وقـــال: فيمـــا يتعلـــق بالمخلفـــات، وضعنـــا 
اســـتراتيجية وطنيـــة بالتعـــاون مـــع وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي المهندس عصـــام عبدهللا خلف 

للتعامـــل مـــع جـــزء كبيـــر مـــن المخلفـــات 
الصـــدد  هـــذا  وفـــي  الخطـــرة،  الصناعيـــة 
أنجزنـــا مشـــروًعا مهًمـــا بكلفـــة 50 مليـــون 
دوالر مع شركة “ألبا” إلزالة مخلفات إنتاج 
األلمنيـــوم المخزنـــة في مدفـــن حفيرة، إذ 
يتم تخزين 12 ألف طن سنوًيا من المواد، 
ويتطلـــب األمـــر دراســـة إعـــادة تدويرها، 
وشـــمل ذلك زيـــارة وفد مع “ألبـــا” للتعرف 
علـــى التجـــارب العالمية، وتم إنشـــاء أول 
إلعـــادة  الخليـــج  مســـتوى  علـــى  مصنـــع 
تدوير المخلفـــات والمواد الخطرة وإعادة 
اإلســـفلت  لتصنيـــع  الســـيما  اســـتخدامها 

واألسمنت.

38 شكوى

وقال: أبرز الشـــكاوى التي تلقاها المجلس 
في العام 2020، وبلغت 38 شكوى، شملت 
انبعـــاث روائـــح فـــي منطقـــة أم الحصـــم 
واتضح أنها ناتجة من تسرب بترول، وتم 
تحريـــر 7 محاضـــر ضبط، وهناك شـــكاوى 
أخـــرى بخصـــوص تصريـــف ميـــاه عكـــرة 
لخليـــج توبلـــي، وتخزين مخلفـــات زيتية 
بطريقـــة غيـــر آمنـــة، وتصديـــر مخلفـــات 
تحتوي على مخلفات الكترونية وأنشـــطة 
صناعية غير مرخصة، وهناك شـــكوى من 
تلويث التربة بمخلفات كربونية، وشكوى 
عن ممارسة نشـــاط تدوير الباستيك من 
دون رخصة بيئية، وشـــكوى بشأن إضافة 

وحدة جديدة في أحد المنشآت الصناعية 
من دون ترخيص بيئي.

مفاعل بوشهر

وعـــرج علـــى الـــدور اإلقليمـــي لمـــا لـــه من 
االســـتراتيجية  بوضـــع  ويرتبـــط  أهميـــة 
المســـتقبلية ومتابعة تنفيذ المشـــروعات، 
النـــووي  البرنامـــج  علـــى  مثـــااًل  وضـــرب 
بالنســـبة  المهـــم  أن:  موضًحـــا  اإليرانـــي 
للمجلـــس أننا ال نبعد ســـوى 200 كيلومتر 
عـــن مفاعـــل بوشـــهر، وهـــو مفاعـــل قديم 
بتكنولوجيـــا ألمانية، إال أنـــه تمت صيانته 
فـــي فتـــرة الحظـــر  بتكنولوجيـــا روســـية 
الدولي، وهنا نتســـاءل: هـــل كانت صيانة 
المفاعـــل وفق اإلجـــراءات العالمية أم ال؟ 
وبالنســـبة لنا هذا األمر يشـــكل خطًرا على 
محطات التحلية في الخليج العربي التي 
يمكن أن تتوقف في حال حدوث تســـرب 
من المفاعـــل، وكنا حريصين في المجلس 
على أن تكون لدينا شـــبكة محطات لرصد 
اإلشـــعاع والتأكد من مستوياتها في الماء 
والجـــو وفـــق مقاييـــس الوكالـــة الدوليـــة 
للطاقة الذرية، والمنظمة تعي تماًما حاجة 
دول المنطقة وقد اســـتعان بهم بالتنسيق 
مـــع اإلخوة فـــي وزارة الداخليـــة لمراجعة 
خطة الطوارئ اإلشعاعية وكيفية التعامل 
مـــع أي كارثـــة إشـــعاعية قد تنجـــم عن أي 

تسرب من مفاعل بوشهر.

ظاهرة نفوق األسماك طفيفة... وإنشاء مشتل إلنتاج أشجار القرم
المناخ بن دينه يشهد مواكبة من 3777 عبر الموقع واإلنستغرام واليوتيوب وزووم منتدى “^” مع مبعوث 
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محمد بن دينه متحدثا بمنتدى “البالد”

المردي مفتتحا المنتدى: الحديث عن األمور البيئية لم يعد ترًفا
ــة ــف ــي ــح ــص ــال ب ــي  ــئـ ــيـ ــبـ الـ الـــــوعـــــي  مــــســــاحــــات  لــــــزيــــــادة   ”^“ مـــــحـــــرري  ــه  ــ ــي ــ ــوج ــ ت

^ رحــب رئيــس التحريــر مؤنــس المــردي فــي كلمتــه التي اســتهل بهــا المنتــدى، بالمبعــوث الخاص 
لشــؤون المنــاخ الرئيــس التنفيــذي للمجلس األعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه، والمشــاركين الذين لبوا 
الدعوة في هذا المنتدى الذي أصبح طاولة نقاش افتراضية دورية تجمع جميع الشخصيات والجهات 

المعنية لمناقشة عديد من الموضوعات المهمة.

ووجـــه الشـــكر والتقدير لفريـــق عمل “البـــاد” الذي 
ساهم في بلوغ هذا المستوى من المنتديات بقيادة 
الزميـــل رئيس قســـم الشـــؤون المحليـــة والمحتوى 

اإللكتروني راشد الغائب.
وأكـــد أن الحديـــث عن األمـــور البيئية لـــم يعد ترًفا 
مثـــل عقود ســـابقة، فقد أصحبـــت القضايـــا البيئية 

تتصـــدر أجندة النقـــاش للبلـــدان، وتوجهت بوصلة 
الجميـــع - ســـواء الدول أو المنظمـــات - نحو حماية 
البيئية الطبيعية والبشـــرية والعمل على اســـتدامة 
وتنميتهـــا  مواردهـــا  علـــى  والمحافظـــة  عناصرهـــا 

لألجيال القادمة.
وأضـــاف “يتجلـــى االهتمـــام المتصاعـــد مـــن مملكة 

البحرين بالشـــأن البيئـــي والتغير المناخـــي اعتباره 
خيـــاًرا اســـتراتيجًيا لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 
 2020 لســـنة   82 رقـــم  الملكـــي  المرســـوم  بصـــدور 
بتعييـــن محمد بن مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة مبعوًثا خاًصا لشؤون المناخ 
بدرجـــة وزيـــر، أمـــا واجـــب المؤسســـات الصحافية 
واإلعامية فا يقل أثًرا من خال العمل على نشـــر 
الثقافـــة البيئية وزيادة مســـتوى الوعي البيئي لدى 
السكان وإشـــاعة قيم البيئة الخضراء والحث على 
استخدام التقنيات الصديقة للبيئة ودعم الحمات 
الســـواحل  فـــي  تجـــري  التـــي  التطوعيـــة  البيئيـــة 

المخلفـــات  لجمـــع  وغيرهـــا  والمقابـــر  والمناطـــق 
وللمحافظة على بيئتنا نظيفة وخالية من الملوثات 

المزعجة”.
وقـــال: تحـــرص صحيفـــة الباد على دعـــم مختلف 
الفعاليـــات واألنشـــطة البيئيـــة، وآخرها يـــوم البيئة 
الوطنـــي الذي صـــادف 4 فبراير. وفي هذا الســـياق 
بيـــن المـــردي ”وجهـــُت زمائـــي المحرريـــن بإفـــراد 
الصفحـــات والتغطيـــات بالموقـــع اإللكتروني لنشـــر 
التوعيـــة عن التدابيـــر الازمة للحفـــاظ على البيئة 
وبخاصـــة فـــي زمن كورونـــا، إذ إن الصحـــة والبيئة 

رئيس التحريرتوأمان من أجل حماية المجتمع”.

صورة جماعية للمشاركين بمنتدى “البالد”

مراجعة خطة الطوارئ 
اإلشعاعية بالتعاون 
مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية

700 ألف سيارة في 
البحرين تشكل ضغًطا 

على جودة الهواء

محطات التحلية 
بالخليج قد تتوقف 
إذا حدث تسرب من 

المفاعل اإليراني

القرم بدوحة عراد لتخفيف 
الضغط على جودة الهواء 

بسبب حركة الطيران

أنشأنا مشتًل ينتج 4 آالف 
شتلة من القرم تضاف إلى 

10 آالف شجرة ننتجها

3 محطات رئيسة متنقلة لقياس جودة الهواء 
ما بين قلعة البحرين وقللي ورأس حيان  

والمعامير وسيتم إضافة محطات جديدة

سبب نفوق األسماك 
في توبلي والمعامير 

انخفاض األوكسجين

إنشاء أول مصنع خليجي 
إلعادة تدوير مخلفات 
خليا صهر األلمنيوم

منسق منتدى “^”: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب

التغطية: سعيد محمد وليلى مال هلل

الفيديو: أحمد كريم|    اإلسناد التقني: سعيد المبارك وعبداهلل عيسى ومحمد شاهيم

|اإلخراج الفني: محمد الستراوي |   فني الصور:  علي جمعة  | التصوير: رسول الحجيري وخليل إبراهيم   

| البث بالمنصات الرقمية: عباس ابراهيم وزينب العكري |  السكرتارية: سميرة المبروك

فريق التغطية:



 إرسال عينات البقع الصفراء لمختبرات محلية وسعودية وبريطانية

^هيمن موضوع البقع الصفراء المجهولة على 
مداخالت 3 أشـــخاص مشـــاركين بمنتـــدى صحيفة 
“البالد”. وجمع محرر تغطية الملحق استفســـاراتهم 
ثم إجابات المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلـــس األعلى للبيئة محمـــد بن مبارك 

بن دينه.
أولى المداخالت مع رئيس مجلس إدارة اتحاد ُمالك 
الرفاع فيوز مازن جمعة، الذي شكر صحيفة “البالد” 
علـــى اســـتضافة بـــن دينـــة لمناقشـــة الموضوعـــات 
البيئيـــة المهمـــة. وقـــال: بالنســـبة لمشـــروع “الرفاع 
فيوز” فقد أنشـــئ وفق متطلبات المناطق الصديقة 
للبيئـــة مـــن خـــالل المناطـــق الخضـــراء والحدائـــق 
والبحيرات، إال أنه منذ فترة بدأ الســـكان يالحظون 
وجود بقـــع صفراء على جـــدران المبانـــي، وتقدمنا 
من خـــالل إدارة المجمـــع بالشـــكاوى والتواصل مع 
المنشـــآت الصناعيـــة المحيطـــة، وقد أشـــار بن دينه 
إلى العمل مع شـــركتين استشاريتين، فمتى يتوقع 

صدور النتائج؟ ألن األمر يقلق السكان.

مداخلة التميمي

طالـــب رئيـــس مجلس بلـــدي المنطقـــة الجنوبية بدر 
التميمـــي خـــالل مداخلته بمنتـــدى صحيفـــة “البالد” 
تقديـــر  أقـــل  علـــى  األوليـــة  النتائـــج  عـــن  باإلعـــالن 
للفحوصـــات المختبريـــة لموضـــوع البقـــع الصفـــراء 
المجهولـــة، موضحـــا أن الموضوع مضـــى عليها أكثر 
من شهرين، مبينا أن هذه الظاهرة عاودت الظهرفي 

مناطق جديدة وتحديدا في جنوب “ألبا”.

مداخلة الصالح

بالمؤسســـة  المفوضيـــن  مجلـــس  عضـــو  وطالبـــت 

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان فوزيـــة الصالـــح خـــالل 
مداخلتهـــا بمنتدى صحيفة “البالد” بإشـــراك جامعة 
والـــرذاذ  البقـــع  البحـــث ودراســـة  بشـــأن  البحريـــن 
األصفر الذي انتشر حديثا، وأوضحت أن مختبرات 
الجامعـــة يمكنهـــا المســـاهمة فـــي فحـــص العينـــات 

للحصول على نتائج أولية بشأنها.
وأشـــارت لشـــكاوى المواطنين القاطنين في الرفاع 
فيـــوز والمناطـــق األخرى التـــي تم فيهـــا رصد هذه 
البقـــع، مؤكـــدة أن الحـــق فـــي بيئة نظيفـــة هو أحد 
الحقـــوق اإلنســـانية، ورغم اتخـــاذ المجلس األعلى 
اإلجـــراءات الفورية إال أن الناس مـــا يزالون قلقين 
واتصاالتهـــم ال تهـــدأ بهـــذا الشـــأن. وتســـاءلت عـــن 

اإلجـــراءات العملية التـــي يقوم بها المجلس األعلى 
بشـــأن تغير المناخ باعتباره أخطر مشـــكلة بيئة في 

العالم بعد فيروس “كوفيد 19”.

إجابات بن دينه

وقـــال المبعـــوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلـــس األعلى للبيئة محمـــد بن دينه 
فـــي مداخلته الرئيســـة قبـــل مداخـــالت الضيوف 
بمنتـــدى “البالد”: وفق توجيهات ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والممثل الشـــخصي 

لجاللـــة الملك رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، تابعنا موضوع 
البقـــع الصفراء لمعرفة مصدرها بالضبط، وشـــكلنا 
للتأكـــد  المناطـــق  معظـــم  شـــخصًيا  وزرت  فريًقـــا 
مـــن معاييـــر جودة الهـــواء في المصانـــع وهل هي 
وفـــق المقيـــاس العالمـــي أم ال، وخصصنـــا فريـــق 
يعمـــل علـــى مدى 24 ســـاعة ليرصـــد أي زيادة في 
نســـبة البقـــع، كما أجرينا مســـًحا كامـــاًل على بعض 
وألبـــا  الكهربـــاء  ومحطـــات  الســـكنية  المناطـــق 
وبابكو والمنطقـــة الصناعية خلف ألبا، وتم تعيين 
شـــركتين استشـــاريتين ركزت األولى على الرفاع 
فيـــوز والثانية على المعامير وعســـكر والحجيات، 

وجمعنـــا وجهـــات نظـــر ونعمل مختبـــرات مختلفة 
لتحديـــد مصادر المشـــكلة، وأقول إنـــه حين تحلل 
المـــواد، البـــد أنتعـــرف الصناعـــات التـــي تنتجهـــا، 
وهـــل هـــي ناتجة عـــن صناعـــة أو عـــن المحطات، 
فأخذنا عينات من المناطق وثبتنا منقيات “فالتر” 
ومحطة لرصد الهواء، وأعدنا المسح أيًضا وننتظر 

نتائج الدراسات.
وبشأن نفس الموضوع، وبعد عدد من استفسارات 
نتائـــج  متابعـــة  علـــى  العمـــل  إن  قـــال  الضيـــوف، 
فحوصـــات الـــرذاذ األصفر مـــع االستشـــاريين يتم 
بشـــكل يومي للحصول على نتائج العينات بأسرع 
وقـــت، فضال عن متابعـــة مجلس الوزراء للوصول 
الى النتائج واإلجراءات التي يســـتخذها المجلس 

حسب النتائج.
وقـــال: أرســـلنا العينـــات لمختبـــرات محليـــة فـــي 
البحرين ومختبرات المجلس، فضال عن مختبرات 
خارجية في المملكة العربية السعودية وبريطانيا.

وأجـــاب المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمد بن مبارك 
بن دينه: لم نغفل عن المشكلة القائمة في المناطق 
المتضررة، لكننا في حاجة لدراســـة الوضع بشـــكل 
علمـــي للوصـــول إلى مســـببات المشـــكلة، وال ننكر 
مشـــكلة البقـــع، وحـــال صـــدور النتائـــج بعـــد عمـــل 
الشـــركتين االستشـــاريتين، ســـنعلنها وســـتكونون 

على علم بها.

بدر التميمي مازن جمعةفوزية الصالح

بن دينه: دراسة علمية 
للوصول لمسببات 

البقع

رئيس اتحاد مالك “الرفاع 
فيوز”: التواصل مع المنشآت 

الصناعية المحيطة

الصالح: إلشراك جامعة 
البحرين لفحص ودراسة 

الرذاذ األصفر

التميمي يقترح اإلعالن 
عن النتائج األولية 

للفحوصات المختبرية

البحرين من الدول األعلى عربيا بتوافر المعايير البيئية

إيقاف أي مخلفات تتجه لخليج توبلي.. وخط الدفان لن يتغير

دراسة إنشاء لجنة استشارية من الخبراء

محمـــد علـــي يستفســـر عـــن المتابعـــة مـــع المصانـــع لتحديـــد مصـــادر التلـــوث

ـــة ـــات المائي ـــي المصب ـــبات ف ـــود ترس ـــي لوج ـــج توبل ـــق خلي ـــكال: لتعمي الن

الكـــواري تقتـــرح االســـتفادة مـــن الكفـــاءات فـــي إعـــداد الدراســـات البيئيـــة

^استفســـر رئيـــس لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة 
بمجلـــس الشـــورى محمـــد علـــي حســـن خـــالل مشـــاركته 
بمنتـــدى صحيفـــة “البـــالد” عمـــا إذا كان المجلـــس األعلى 
للبيئـــة يتابع مع المصانع لتحديد مصادر التلوث وما الذي 

تحقق في هذا المجال.
وطلـــب حســـن، وهـــو المديـــر العـــام للبلديـــة قبـــل تعيينه 
بمجلـــس الشـــورى، الحصـــول علـــى إضـــاءة بشـــأن وضـــع 
البيئـــة عموما على مدى الســـنوات العشـــر الماضية، وهل 

يسير نحو التحسن.
وأجاب المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد بـــن مبـــارك بن دينـــه بأن 
المجلس أحرز تقدما في المراقبة المســـتمرة على مداخن 
أنظمـــة  توصيـــل  وتـــم   )on line monitoring( المصانـــع 
الرصد المســـتمرعلى المداخن مع بعض محطات الكهرباء 
ومنهـــا محطـــة الـــدور؛ للتأكد ورصـــد أي ارتفـــاع ألي نوع 

مـــن المواد، أما بالنســـبة لوضع البيئة على مدى الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، فالبحريـــن، ومن خالل تقاريـــر المنتدى 
االقتصـــادي العالمـــي، وهـــو أعلـــى مؤشـــر على المســـتوى 

العالمي لتحديد مســـتويات الدول، هـــي من أعلى البلدان 
علـــى مســـتوى الوطـــن العربي من حيـــث توافـــر المعايير 
البيئية، وهذا المنتدى يجري تعدياًل ســـنوًيا على معدالت 
األداء، ونحـــن اليـــوم مـــن األوائـــل علـــى مســـتوى الـــدول 
العربيـــة، وقد انتقلنا من تنفيذ أهداف األلفية إلى أهداف 
التنمية المســـتدامة للعشـــرين عاًما المقبلـــة، وهي أهداف 
مرتبطـــة ببرنامـــج عمـــل الحكومـــة، وتقييم المشـــروعات 
التنمويـــة، ومعهـــا نهاية العـــام 2030 ســـنتمكن من تقييم 
ما تحقق من مؤشـــرات، والبحرين ســـلمت تقريرها حول 

مستوى األداء مشاركة مع دول العالم.
وقال إن مجلس النواب أقر مشروع قانون البيئة وأحيل 

لمجلس الشورى، وآمال إنجازه.
وعقب الشوري محمد علي حسن بأن لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة تبحث مشـــروع قانـــون البيئة وبانتظـــار مرئيات 
المجلس األعلى للبيئة؛ الستكمال البت فيه بأسرع وقت.

^عبـــر عضو مجلس أمانة العاصمة عبدالواحد 
النـــكال عـــن شـــكره للتعـــاون بيـــن أمانـــة العاصمـــة 
والمجلـــس األعلـــى للبيئة خـــالل مداخلتـــه بمنتدى 

صحيفة “البالد”.
وقـــال: لكـــون خليـــج توبلـــي فـــي نطـــاق محافظـــة 
العاصمـــة وله أهمية، فمشـــكالت الخليـــج مرصودة 
ومعروفـــة، والحكومـــة وضعـــت الحلـــول، ومـــع مـــا 
أشـــار إليه المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمـــد بن مبارك 
بـــن دينـــه فيما يتعلـــق بتوســـعة المحطـــة والقنوات 
وستسهم في الحل، نحتاج إلى تعميق الخليج نظًرا 

لوجود ترسبات في المصبات المائية.
وواصـــل: بعد الخطـــوات اإلجرائية، مـــا اإلجراءات 

التي ســـيقوم بها المجلس األعلى للبيئة لعالج اآلثار 
الناتجـــة عن تكـــون الحمأة والطمي؟ فهـــذه تحتاج 
لتقنيـــات جديـــدة.. هنـــاك خط دفـــان معتمـــد وآخر 
مقتـــرح إلنشـــاء عـــدد مـــن الواجهـــات البحريـــة في 
الجهتين الشـــرقية والغربية من الخليج، في توبلي 
والنبيـــه صالـــح، فما مـــدى تأثيـــر خط الدفـــان على 

الخليج؟
وأجـــاب المبعـــوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيس 
التنفيـــذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمـــد بن مبارك 
بـــن دينه بـــأن الخطة هي إيقـــاف أي مخلفات تتجه 
للخليج، كما أن توسعة القنوات وتحسينها سيسهم 
في تحسين جودة المياه والتخلص من الروائح، أما 

خط الدفان فلن يتغير.

^قالـــت عضـــو مجلس الشـــورى الســـابق وهي 
مديرة سابقة بالمجلس األعلى للبيئة زهوة الكواري 
خـــالل مداخلتهـــا بمنتـــدى صحيفـــة “البـــالد” إن من 
الواضح أن مملكة البحرين قطعت شوًطا كبيًرا في 
مؤسســـًيا وتشـــريعًيا، واآلن هناك دور مهم الســـيما 

من جانب من خرجوا من المنظومة الحكومية.

واقترحـــت االســـتفادة من هذه الكفـــاءات إلعطائها 
وإعـــداد  المؤسســـية  الجهـــات  مـــع  فعليـــة  شـــراكة 
الدراســـات التي ســـيكون لهـــا دور مهـــم، آملة إنجاز 

قانون البيئة.
وعلـــق المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيس 
التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن مبارك بن 

دينـــه بأن “كل الكوادر الخبيرة فـــي الجانب البيئي، 
نشـــركهم فـــي المجلـــس األعلـــى للبيئـــة مـــن خـــالل 
االستشـــارة واألخذ بآرائهم، وفكرة إنشـــاء لجنة أو 
مجلس استشـــاري يضـــم الخبرات كافة للمســـاهمة 
فـــي إجـــراء بعـــض الدراســـات هـــي فكرة تســـتحق 

الدراسة”.

محمد علي حسن

عبدالواحد النكال

زهوة الكواري

بخليـــج  مهتمـــة  ^كونهـــا 
توبلـــي والشـــواطئ عمومـــا، بـــدأت 
منـــى  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو 
المؤيـــد مداخلتهـــا بتوجيـــه الشـــكر 
إلـــى صحيفـــة “البـــالد” لبحـــث هـــذا 
منتداهـــا،  فـــي  المهـــم  الموضـــوع 
وكذلـــك الشـــكر للمتحـــدث الرئيس 
المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ 
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى 

للبيئة محمد بن مبارك بن دينه.
وتســـاءلت عـــن محاولـــة الوصـــول 
إلى حلول لمشـــكلة انتشـــار الروائح 
في خليـــج توبلي، إذ وفق متابعتها 
فـــإن محطـــات الصـــرف تصـــب في 
الخليج، ما تســـبب في تحول الماء 
إلـــى اللون األســـود العكر، خالف ما 
كان عليه الوضع في التسعينات، إذ 
كان باإلمكان الســـباحة في الخليج 

وال يمكن هذا األمر اليوم.
وأجـــاب المبعـــوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيس التنفيـــذي للمجلس 

األعلـــى للبيئـــة محمد بـــن مبارك بن 
البيئيـــة  القضايـــا  أصبحـــت  دينـــه: 
تهـــم المواطنيـــن، وأعـــي تماًما هذا 
االهتمام، وفي ذلك داللة على تطور 
االهتمـــام  خـــالل  مـــن  المجتمعـــات 
بقضايـــا البيئة، وبالنســـبة لموضوع 
مشـــروعان،  فهنـــاك  توبلـــي  خليـــج 
األول هو زيادة الطاقة االستيعابية 
من 200 إلـــى 400 ألف متر مكعب، 
والثانـــي هو توســـعة قنـــاة المعامير 
والقنـــوات المائيـــة لتحســـين جودة 
جابـــر  الشـــيخ  شـــارع  فـــي  الميـــاه 
األحمـــد الصبـــاح وتوســـعة الجســـر 
في شرق قناة المعامير. أما بالنسبة 
للنظافة على السواحل، فقد شاركنا 
فـــي العديـــد مـــن حمـــالت التنظيف 
التـــي نفذتهـــا مؤسســـات المجتمـــع 
زيـــادة  هـــو  دورنـــا  أن  إال  المدنـــي، 
وعي المواطنين ونعول على شباب 
البحريـــن كمســـاهمة مجتمعيـــة في 

هذا النطاق.

توسعة قناة خليج توبلي 
لتحسين جودة المياه
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منى المؤيد

المؤيد: ال يمكن السباحة في خليج 
توبلي وماؤه عكر



^استفســـر رئيس قســـم الشؤون 
المحلية والمحتوى اإللكتروني منسق 
عـــن  الغائـــب  راشـــد  “البـــاد”  منتـــدى 

مقترح تشكيل الشرطة البيئية.
خفـــر  قائـــد  وجـــود  نغتنـــم  وقـــال: 
الســـواحل اللـــواء الركـــن بحـــري عاء 
عبدهللا سيادي، ونريد تسليط الضوء 
علـــى دور المجلس من جهة، ومرئيات 
خفـــر الســـواحل بشـــأن هذا المشـــروع 

المهم.
وأجـــاب قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء 
عـــاء عبـــدهللا ســـيادي  بحـــري  ركـــن 
بأن مشـــروع الشـــرطة البيئيـــة مقترح 
طرحه الممثل الشخصي لجالة الملك 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئة ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 
مـــع وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول ركن 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
كإضافة لألداء األمني من أجل حماية 
البيئـــة، وبالطبـــع يحتـــاج قـــوة إنفـــاذ 
القانـــون وهذا يتطلب تشـــريًعا خاًصا، 

وسيكون ضمن قانون البيئة المقترح، 
إلى جانـــب حماية الثـــروات الطبيعية 

وزيادة وعي المواطنين والمقيمين.
ورد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة محمد بن مبارك بـــن دينه على 
االستفســـار بأن فكرة مشـــروع إنشاء 
الشـــرطة البيئة تراود المجلس األعلى 

للبيئة منذ العام 2014، إذ تم رفع عدد 
مـــن المقترحـــات والمشـــاورات آنذاك، 
وفـــي الوقت الراهـــن تلقينا مقترحات 
من المجالس البلدية ومجلس النواب، 
مـــا أعـــاد الحيـــاة للمقترح مـــرة أخرى، 
إذ تـــم إعـــداد هيـــكل تنظيمـــي مقترح 
مـــع وزارة الداخلية ونأمـــل من خاله 

تأسيس الشرطة البيئية.

البيئيـــة  الشـــرطة  فكـــرة  أن  وأضـــاف 
الطاولـــة  علـــى  مطـــروح  موضـــوع 
ويـــدرس منـــذ فتـــرة، وهنـــاك تجـــارب 
الواليـــات  فـــي  كمـــا  الـــدول  فيبعـــض 
المتحـــدة األميركية وكذلـــك في دول 

أخرى.
وقال: إن دور المجلـــس األعلى للبيئة 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  تفتيشـــي،  دور 

محدوديـــة المـــوارد لكنـــه يقـــوم بدور 
البيئيـــة  الشـــرطة  مقتـــرح  إذن  مهـــم، 
يحتـــاج إلـــى تشـــريعات وآليـــة عمـــل 
للتعامل بين الجهتين المنفذتين وهما 
األعلـــى  والمجلـــس  الداخليـــة  وزارة 

للبيئة.
السيســـي  محمـــد  النائـــب  وأفـــاد 
الشـــرطة  موضـــوع  بـــأن  البوعينيـــن 

الشـــؤون  لجنـــة  إلـــى  ل  حـــوِّ البيئيـــة 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني 
بمجلـــس النـــواب وتـــم دراســـته ورفع 
التقريـــر ليطـــرح فـــي الجلســـة المقبلة 
للمجلـــس يوم الثاثاء، فضا عن نص 
قانـــون البيئـــة الجديـــد علـــى إعطـــاء 
الصاحيـــات إلنشـــاء محميـــات بيئية 

للمجلس األعلى للبيئة.

الزميل راشد الغائب اللواء الركن بحري عالء سيادي محمد بن دينه 

قائد خفر السواحل: الشرطة البيئية لحماية الثروات الطبيعية
“الداخلية” إعداد هيكل مقترح مع  دينه:  الثالثاء... بن  يبحثها بجلسة  البرلمان  البوعينين: 

زراعة القرم في 
الجارم والقاعدة 

الجوية ونادي 
الضباط

مصانع “الكنكري” وورش النجارة باألحياء تسبب التلوث

محمية الهيرات تشكل 9 % من مساحة البحرين

الجميـــع يـــؤرق  هاجـــس  والبيئـــة  اإلنســـان  صحـــة  تأميـــن  الدوســـري: 

وكيـــل “البلديـــات”: إعـــادة تدويـــر المخلفـــات لطاقـــة عـــن طريـــق الحـــرق

بـــدر  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ^قـــال 
الدوســـري، خـــال مداخلته بمنتـــدى صحيفة 
“البـــاد”، إن الضغـــط المتزايـــد علـــى المرافـــق 
المستشـــفيات  مثـــل  المملكـــة  فـــي  العامـــة 
واألســـواق  والمـــدارس  الصحيـــة  والمراكـــز 
والمجمعـــات ومواقف الســـيارات، يـــؤدي إلى 
تزايـــد تلويـــث الهـــواء بالمعـــدالت المرتفعـــة 
للغازات الســـامة والخانقة من كثرة استخدام 
والبنـــاء  المختلفـــة،  المواصـــات  وســـائل 
العشـــوائي للمصانـــع والشـــركات والكراجـــات 
ومحطـــات توليـــد الكهربـــاء، وتشـــييد مصانع 
“الكنكري” والرمل وورش عمل النجارة داخل 
حـــدود المناطق الســـكنية يشـــكل عبئـــا ثقيا 
وتقليصا لمســـاحة الرقعة الســـكانية بالنســـبة 
إلـــى الفـــرد ومعـــدل نصابـــه مـــن مـــاء وهواء 

وأرض فـــي البيئـــة المحيطـــة وبالتالـــي مـــن 
الموارد والمرافـــق والخدمات العامة، ما يؤثر 

سلبا على صحة المواطن والمجتمع والبيئة.

التربيـــة  بأهميـــة  التعريـــف  “يجـــب  وأضـــاف 
والبيئـــي  الصحـــي  والتثقيـــف  والتوعيـــة 
للمواطنين في حماتنـــا االنتخابية التوعوية 

وتفعيـــل بنود قانـــون البلديـــات والدعوة إلى 
تبنيهـــا مـــن منطلق العمل بها على مســـتويات 

متنوعة”.
معالجـــة  اهميـــة  إدراك  ازديـــاد  “ومـــع  وتابـــع 
المشـــاكل البيئيـــة لمـــا لهـــا مـــن تأثيـــر مباشـــر 
الحكومـــات  تحركـــت  اإلنســـان،  حيـــاة  علـــى 
االهتمـــام  وامتـــد  الرســـمية،  والمؤسســـات 
بالمحافظة على صحة الفرد لسامة المجتمع 
والبيئـــة وحمايتها من األخطـــار التي تتعرض 
لها، إلـــى أعلى المســـتويات الدوليـــة، وأصبح 
ضمان ســـامة الصحة والبيئة والحرص على 
استثمار مواردها الطبيعية االستثمار األمثل، 
وتأمين صحة اإلنســـان والبيئة، هاجسا يؤرق 
جميع األمم والشعوب على جميع المستويات 

واألصعدة الدولية.

^أوضـــح وكيـــل شـــؤون البلديات 
البلديـــات  وشـــؤون  االشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني الشـــيخ محمد بن 
أحمد آل خليفة خال مداخلته بمنتدى 
صحيفـــة “البـــاد” أن هنـــاك تعاونا كبيرا 
بين شـــؤون البلديات والمجلس األعلى 
المشـــروعات  ضمـــن  مـــن  وأن  للبيئـــة، 
مشروع منظومة التخلص من النفايات 
وإعـــادة تدويـــر المخلفـــات إلـــى طاقـــة 
عن طريق الحرق، ومشـــروع التشـــجير 
والتجميـــل، وكانـــت أولـــى مبادراته في 
تقاطـــع الفـــاروق بحلتـــه الجديـــدة بعـــد 
عمـــل المســـوحات الحراريـــة المهمة من 

قبل المجلس األعلى للبيئة.
التـــي  األماكـــن  عـــن  الوكيـــل  وتســـاءل 
باإلمـــكان اســـتزراع أشـــجار القـــرم فيها 

كخلجان في البحرين.

وأفـــاد المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة 
محمـــد بن مبارك بن دينـــه بأن المجلس 
ينتج 10 آالف شـــتلة قـــرم، في حين أن 
مشتل شركة “بابكو” ينتج 2500 شتلة، 
مؤكدا أن المجلس يتجه إلنشاء مشتل 

جديد ينتح 4 آالف شتلة.
وبيـــن أنـــه يتـــم زراعـــة الشـــتات فـــي 
الجارم وقاعدة الشـــيخ عيســـى الجوية 
ونـــادي الضبـــاط وجزيـــرة أم النعســـان، 
مفيـــدا بأنه يمكن اقتـــراح أي مكان آخر 
لزراعـــة القرم للتوســـع في البـــذور التي 

يتم أخذها من قرم رأس سند.
تمتلـــك  البحريـــن  إن  دينـــه  بـــن  وقـــال 
مســـاحة محمية طبيعيـــة تعادل ضعف 
مساحة البحرين اليابسة وتقدر بـ 1366 
كيلومتـــرا مربعا وهي محميـــة الهيرات 
وتشـــكل 9 % من مساحة البحرين، في 
حين أن المعـــدالت العالمية المطلوبة ال 
تتجـــاوز 6 %، مفيـــدا بضـــرورة حمايـــة 

هذه المحميات.

بدر الدوسري

الشيخ محمد بن أحمد
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^استفسرت رئيســـة جمعية البحرين النسائية 
للتنميـــة اإلنســـانية منـــى العلـــوي خـــال مداخلتهـــا 
بصحيفة “الباد” عن المخلفات اإللكترونية وكيفية 
التخلـــص منها، وهـــل يوجد برنامـــج لتنفيذ برنامج 
لتخلـــص مـــن هـــذه المخلفـــات أم هـــو فـــي مرحلـــة 

اإلجراءات.
وقالت: حين نريد التخلص من األجهزة اإللكترونية 

ال نعرف إلى أين نتجه بها.
وبيـــن المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيـــس 
التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن مبارك بن 
دينه أنه أحال مسودة قرار إلى هيئة التشريع والرأي 
القانوني بشـــأن التخلص من المخلفات اإللكترونية، 

وهناك إشكال في كيفية التخلص منها.
وبالنســـبة إلنشـــاء مصنـــع إلعـــادة تدويـــر المخلفات 
اإللكترونيـــة، رد بـــأن الفكـــرة تواجـــه تحديـــا بشـــأن 
جدواهـــا االقتصاديـــة في بلد صغير مثـــل البحرين، 
وقـــد عملنـــا مبـــادرات مـــع شـــركة “زيـــن” بالمدارس 
وخصصنا جائـــزة 1000 دينار لتشـــجيع الناس على 
التخلـــص مـــن المخلفـــات اإللكترونية، وبعـــد أن تم 
جمعهـــا، جـــرى تصديرهـــا إلحـــدى دول الخليج؛ ألن 
لديهـــا مصنًعـــا لهذا الغرض، ونحن نســـعى لتشـــجيع 

القطاع الخاص على هذا االستثمار.

قرب صدور قرار لتنظيم التخلص 
من المخلفات اإللكترونية

منى العلوي

ألف دينار جائزة لتشجيع 
التخلص منها.. وتصديرها 

لمصنع خليجي

ال ارتفاع لمستوى اإلشعاعات من أي برج اتصال بالبحرين
ــة لالنبعاثـــات ــاوز المعـــدالت الدوليـ آل شـــهاب: حـــرص علـــى عـــدم تجـ

^تســـاءلت عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
مهـــا آل شـــهاب خال مداخلتهـــا بمنتدى صحيفة 

“الباد” عن انبعاثات من أبراج االتصاالت. 
وقالـــت إن المجلـــس األعلى للبيئة هو المســـؤول 
بيئيـــا عن مراقبـــة وتنظيم األشـــعة غيـــر المؤينة 
يحـــرص  والـــذي  األبـــراج،  هـــذه  عـــن  الصـــادرة 
بدوره علـــى مراقبة هذه االنبعاثـــات وأال تتجاوز 

المعدالت الدولية المسموح بها.
وأكملـــت “وعدنا بوجود شـــفافية في عرض هذه 
والنـــاس  لانبعاثـــات،  والمعـــدالت  المســـتويات 

يتوقون لاطاع على الحصة العامة وتأثير هذه 
األبراج”، متســـائلة عن شـــراكة ودور هيئة تنظيم 
االتصـــاالت وعـــن نيـــة التقليـــل مـــن عـــدد أبـــراج 

االتصاالت.
مـــن جانبه، أكـــد المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلـــى للبيئة محمد 
بـــن مبـــارك بـــن دينـــه أن المجلـــس يقوم بدراســـة 
جميـــع أبـــراج االتصـــاالت ومســـتوى اإلشـــعاعات 
الصـــادرة والناتجـــة عنهـــا، مطمئنـــا بأنـــه ال يوجد 
ارتفاع لمســـتوى اإلشـــعاعات مـــن أي برج اتصال 

في البحرين.
االشـــعاعات  ومســـتويات  بيانـــات  أن  وأوضـــح 
منشـــورة علـــى الموقـــع اإللكتروني لهيئـــة تنظيم 
االتصـــاالت لكل أبراج االتصـــاالت فضا عن قيام 
المجلـــس بقياس مســـتوى التـــرددات لـــكل أبراج 
االتصـــال الموجـــودة ســـواء كانـــت تابعـــة لهيئـــة 
اإلذاعـــة والتلفزيون أو أي أبراج أخرى للتأكد من 
أن مســـتواها طبيعي، وال يتم الترخيص ألي برج 
إال بعـــد التأكد من اســـتيفائه كل الشـــروط، ومنها 

مها آل شهابأال يزيد مستوى اإلشعاع الموجود في المنطقة.



^أكدت رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة انتصار 
عبدالعــال خــالل مداخلتهــا بمنتــدى صحيفــة “البالد” أن الــوزارة وبالتعاون والتنســيق مع المجلــس األعلى للبيئة لدراســة تفعيل 
في األيام المقبلة مجموعة من البرامج الرقابية على رأســها حظر اســتخدام األكياس البالســتيكية في المخابز الشــعبية وحظر 
اســتخدام قنانــي الميــاه بســعة أقــل مــن 200 ملليتــر وحظر اســتخدام األكياس البالســتيكية لالســتخدام الواحــد والرقابة على 

األكياس البالستيكية المتعددة االستخدام المعنية بالحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن الوزارة وإيمانا منها بالرؤية 
الملكيـــة والخطـــوة والمســـتقبلية الرائدة 
في ظل النهضة التنموية الشـــامل باعتبار 
الشـــأن البيئـــي والتغيـــر المناخـــي خيـــارا 
اســـتراتيجيا للتنمية المســـتدامة، تواصل 
القائمـــة مـــع المجلـــس األعلـــى  شـــراكتها 
للبيئة عبر مشروع الرقابة على المنتجات 
الصـــادرة  للتحلـــل  القابلـــة  البالســـتيكية 

بالقرار الوزاري رقم 11 لسنه 2009.
وتابعـــت أن هـــذا المشـــروع لقـــي نجاحـــا 
كبيرا خالل السنتين الماضيتين في قبل 
التجار الموردين في البحرين الســـتبدال 
أكياس البالســـتيك بأخرى قابلة للتحلل، 
خفـــض  علـــى  عملـــت  بدورهـــا  والتـــي 

منخطر المواد البالســـتيكية على التوازن 
الميكروبي للتربة وإعاقة تغذية النباتات 
والحيـــاة البحريـــة وكذلـــك تلـــوث الهواء 
بصحـــة  المضـــرة  المتصاعـــدة  بالغـــازات 

اإلنسان.
الخـــاص  المبعـــوث  أوضـــح  مـــن جانبـــه، 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة محمد بن دينه أن المجلس 
مـــع وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
شـــركاء بحكـــم وجـــود جميـــع مقاييـــس 
فـــي  المســـتخدمة  المـــواد  ومواصفـــات 
المملكة والتي تصدر بشـــأنها قرارات من 

الوزير.
وأفـــاد بـــن دينـــه بأنـــه تـــم االتفـــاق علـــى 

مبـــادرات عبـــر التوجه للقطاعـــات واحدا 
تلـــو اآلخـــر، ومنها مبادرة حظـــر األكياس 
البالســـتيكية تماما في المخابر الشـــعبية 

لتقليل من مخلفات قطاع المخابز.
وقـــال بـــن دينـــه: نتجـــه إلـــى التقنين من 
المخلفـــات البالســـتكية اليوميـــة، حيـــث 
تنتـــج البحريـــن 1.8 مليـــون طن ســـنويا، 
موضحا أن معـــدل إنتاج البحريني أعلى 
من المعدالت العالميـــة إلنتاج المخلفات، 
فالمتوسط العالمي هو كيلو ونصف يوميا 
للفرد بينما البحريني يفوق الكيلوين، في 
حيـــن أنه في اليابان ال يتعدى كيلوغراما 

واحدا من المخلفات.
وأوضـــح أن التقليـــل مـــن هذه النســـبة ال 

يكـــون إال بقـــرارات وزارية فـــي قطاعات 
معنية، مســـتدركا أنه إذا لم نتجه للتقليل 
مـــن هـــذه المخلفـــات يجـــب أن نفكر في 
مكب نفايـــات جديد عبر مشـــروع تقليل 

لمخلفـــات ومشـــروع إعـــادة تدويـــر أكبـــر 
كميـــة مـــن المخلفـــات، ومشـــروع إنتـــاج 
طاقة مـــن المخلفات هي اإلســـتراتيجية 

المقبلة للمجلس.

 انتصار عبدالعال 

حظر أكياس المخابز الشعبية و “غراش” الماء األقل من 200 ملليتر
العالمي ــمــعــدل  وال الــيــابــانــي  ــن  م أعــلــى  المخلفات  ــن  م البحريني  ــاج  ــت إن مــعــدل 

 وكيل “الخدمات البلدية”: 
برامج لتنظيف السواحل

5 مناطق صناعية بدائرة 
البوعينين.. ولتعلية المداخن

دور “مجلـــس البيئـــة” رقابـــي ودور البلديـــات تنفيـــذيشـــركتا النظافـــة مســـؤولتان عـــن تنظيـــف الشـــواطئ
^استفســـرت عضـــو مجلـــس 
الشـــورى منـــى المؤيـــد بمداخلتها 
فـــي منتـــدى صحيفة “البـــالد” عن 
وضـــع كثيـــر مـــن الشـــواطئ التـــي 
تحتـــاج للتنظيـــف، مبينـــة أن “مـــا 
نراه هو عبارة عن حمالت تنظيف 

يقوم بها المتطوعون”.
وتســـاءلت: لمـــاذا ال تقـــوم البلدية 
بعملية التنظيف أســـوة بما نشهده 
في عدد من دول الخليج بالنســـبة 

لالهتمام بالشواطئ؟
وفـــي مداخلـــة منفصلـــة، أشـــارت 
الوكيل المساعد للخدمات البلدية 
المشتركة بوزارة األشغال وشؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
شـــوقية حميـــدان بمداخلتهـــا في 
إلـــى  “البـــالد”  صحيفـــة  منتـــدى 
تنظيـــف  عـــن  الـــوزارة  مســـؤولية 
الســـواحل واختصـــاص البلديـــات 

بها.

هنـــاك  أن  حميـــدان  وأوضحـــت 
شـــركتين تقومان بأعمال النظافة 
للمملكـــة، إحداهمـــا تشـــرف علـــى 
والمحـــرق  العاصمـــة  محافظتـــي 
الجنوبيـــة  للمنطقـــة  والثانيـــة 
والشمالية ويتضمن نطاق أعمالهما 

تنظيـــف الســـواحل، فـــي حيـــن أن 
الفعاليـــات التي تقـــوم بها الجهات 
األخـــرى هـــي فعاليـــات مجتمعيـــة 
لتعزيزالشـــراكة وتثقيـــف الشـــباب 
بالـــدور المجتمعـــي، مشـــيرة إلـــى 

وجود برامج لتنظيف السواحل.

^أشار رئيس لجنة الخارجية 
والدفـــاع الوطنـــي بمجلس النواب 
بمداخلتـــه  البوعينيـــن  محمـــد 
“البـــالد”  صحيفـــة  منتـــدى  فـــي 
الصناعيـــة  المشـــروعات  إلـــى 
الثامنـــة  الدائـــرة  تتضمنهـــا  التـــي 
حيـــث  الجنوبيـــة،  بالمحافظـــة 
تحـــوي أكثر من 5 مناطق صناعية 
منهـــا مدفـــن نفايـــات منزلية صلبة 
وســـائلة ومدفن النفايات الخطرة 
عليهـــا  التركيـــز  تســـتدعي  وكلهـــا 

وتشديد الرقابة البيئية عليها.
وطالـــب بتعليـــة مداخـــن المصانع 
الواقعة في المناطق الســـكنية، ما 
مـــن شـــأنه إبعاد آثـــار التلـــوث عن 

المناطق السكنية.
نقـــل  البوعينيـــن  واقتـــرح 
علـــى  واإلشـــراف  الصالحيـــات 
إلـــى  البلديـــات  مـــن  المدافـــن 
المجلس األعلـــى للبيئة باعتبار أن 

االشتراطات فيها بيئة بحتة وهي 
موضوعـــات بيئيـــة بامتياز تحتاج 

الى رقابة أكثر.
واعتبـــر المبعوث الخاص لشـــؤون 
المنـــاخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة محمـــد بن مبارك بن 
دينـــه أن البلديـــات تقـــوم بواجبها 

بشأنه المدافن، مستشهدا بتعاونها 
مـــع المجلـــس األعلـــى للبيئـــة فـــي 
إنشـــاء محطـــة لرصـــد الهـــواء في 
تأثيراتـــه علـــى  المدفـــن ودراســـة 
جـــودة المياه الجوفيـــة، مؤكدا أن 
دور المجلـــس رقابـــي مقابـــل دور 

البلديات التنفيذي.

شوقية حميدان

محمد البوعينين

local@albiladpress.com األحد 7 مارس 2021 - 23 رجب 1442 - العدد 084527

المشاركون بمنتدى “^” 
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د. شبر الوداعي

رئيس لجنة الشؤون 
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الوطني بمجلس النواب 

محمد البوعينين

عضو مجلس الشورى 
السابق زهوة الكواري

عضو مجلس أمانة 
العاصمة 

د. عبدالواحد النكال

رئيس لجنة المرافق 
العامة والبيئة بمجلس 

النواب محمد بوحمود

عضو مجلس المفوضين 
بالمؤسسة الوطنية لحقوق 

االنسان د. فوزية الصالح

رئيس مجلس أمانة 
العاصمة صالح طرادة

العضو بالمجلس البلدي 
للمنطقة الجنوبية 

إيمان القالف

النائب 
د. علي ماجد النعيمي

مدير إدارة التنوع الحيوي 
بالمجلس األعلى للبيئة 

نوف الوسمي

رئيس تطبيق المواصفات 
وضمان الجودة بإدارة 

الفحص والمقاييس بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة 

انتصار عبدالعال

عضو مجلس الشورى 
منى المؤيد

عضو مجلس أمانة 
العاصمة د. مها آل شهاب

الوكيل المساعد للخدمات البلدية 
المشتركة بوزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني 
شوقية حميدان

النائب 
عمار آل عباس

مدير إدارة التقويم والرقابة 
البيئية بالمجلس األعلى 

للبيئة 
لمى عباس المحروس
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علي محمد القصير

النائب
 بدر الدوسري

مدير إدارة الحماية والسالمة باإلدارة 
العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية 

رئيس المكتب التنفيذي للجنة 
الوطنية لمواجهة الكوارث العقيد ركن 

د. محمد خليفة البنغدير

رئيسة قسم صحة البيئة 
بوزارة الصحة رجاء السلوم

مدير إدارة العالقات 
الدولية واالعالم بالمجلس 

األعلى للبيئة 
آمنة حمد الرميحي

رئيسة جمعية البحرين 
النسائية – للتنمية 

االنسانية منى العلوي



البحرينيـــة  “البـــاد”  صحيفـــة  تنظـــم 
طريـــق  عـــن  يعقـــد  خليجيـــا  منتـــدى 
واســـعة  بمشـــاركة  المرئـــي  االتصـــال 
الصحـــف  تحريـــر  رؤســـاء  مـــن 
الخليجية ومســـؤولي الصف األمامي 
بالمؤسسات اإلعامية وقامات عربية 
مـــن حملـــة األقـــام والـــرأي وقيادات 
وشـــخصيات  المدنـــي  بالمجتمـــع 

أكاديمية وبرلمانية.
ويلتئـــم يوم األحـــد الموافق 7 مارس 
2021 من الســـاعة 11 صباحا لغاية 1 

ظهرا بتوقيت المنامة.

الوسم والمشاركة

وســـم  إلطـــاق  الصحيفـــة  وتســـتعد 
لكبير  ا _ ب لعر ا _ بيت _ ية د لســـعو ا #

للتغريد عن أعمال المنتدى.
ويمكـــن متابعة المنتـــدى عبر منصات 
صحيفـــة “البـــاد” وشـــركاء الصحيفة 
مـــن  الفعاليـــة  وقائـــع  تغطيـــة  فـــي 

مؤسسات إعامية وصحافية.

 هدف المنتدى

والهـــدف مـــن المنتدى إعـــاء الصوت 
مـــع  للتضامـــن  الشـــعبي  الخليجـــي 
المملكة العربية السعودية استنكارا لما 

تتعرض له المملكة العربية السعودية 
مـــن حملة معادية تمس ســـيادتها بعد 
التقريـــر األميركي المجافـــي للحقيقة 
مـــن وكالـــة االســـتخبارات األميركيـــة 
والذي خا من أي معطيات أو أدلة أو 
براهين تذكر. ويحمل المنتدى عنوان 

“السعودية.. بيت العرب الكبير”. 
المنتـــدى  وقائـــع  بـــث  المقـــرر  ومـــن 
عبـــر قنـــاة “البـــاد” علـــى “اليوتيـــوب” 
ومنصة “زووم” وحســـاب الصحيفة بـ 

“اإلنستغرام اليف”.

رؤساء تحرير

وأكد 11 قياديـــا بمراكز رئيس تحرير 
ونائـــب رئيس تحرير صحف خليجية 

مشاركتهم بأعمال المنتدى، وهم:
- رئيـــس اتحـــاد الصحافـــة الخليجية 
رئيس هيئـــة الصحفيين الســـعوديين 
الجزيـــرة  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس 

السعودية خالد المالك.
- رئيـــس تحريـــر صحيفـــة السياســـة 

الكويتية أحمد الجار هللا.
الرؤيـــة  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -

العمانية حاتم الطائي.
- رئيـــس التحرير المســـؤول بصحيفة 

البيان اإلماراتية منى بوسمرة.

الوطـــن  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -
السعودية د. عثمان الصيني.

- رئيس جمعية الصحفيين اإلماراتية 
رئيـــس تحرير ســـابق لصحيفة الرؤية 

اإلماراتية محمد الحمادي.
عـــكاظ  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -

السعودية جميل الذيابي.
االتحـــاد  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -

اإلماراتية حمد الكعبي.
اليـــوم  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -

السعودية عمر الشدي.
- رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز 

اإلماراتية مصطفى الزرعوني.
- نائـــب رئيس تحرير صحيفـــة النهار 

الكويتية سامي النصف.
إلـــى جانـــب مشـــاركة رئيـــس تحريـــر 
مؤنـــس  البحرينيـــة  البـــاد  صحيفـــة 

المردي.

برلمانيون

الســـلطة  مـــن  أعضـــاء  وسيشـــارك 
التشـــريعية البحرينيـــة، وهـــم رئيـــس 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
الشـــورى  بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن 
يوســـف الغتم، ورئيس لجنة الشؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطني 
بمجلـــس النـــواب محمـــد البوعينيـــن، 

الدائمـــة  النوعيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 
مجلـــس  عضـــو  اإلنســـان  لحقـــوق 
مفوضـــي المؤسســـة الوطنية لحقوق 

اإلنسان النائب عمار البناي.

اب ومنظمات مدنية كتَّ

المشـــاركين  ضمـــن  مـــن  وســـيكون 
بالمنتـــدى األول مـــن نوعـــه خليجيـــا 
عـــدد مـــن الكتـــاب العـــرب وقيـــادات 
مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، 

ومن أبرزهم: 
- رئيـــس جمعية الصحفييـــن العمانية 

محمد العريمي.

- رئيس جمعية الصحفيين البحرينية 
عهدية أحمد.

- مؤســـس ورئيـــس المبـــادرة األهلية 
د.  األميركيـــة  الخليجيـــة  للعاقـــات 

إبراهيم المطرف.
- رئيـــس اتحـــاد اإلعامييـــن العـــرب 

والمبدعين د. أحمد نور. 
اإلعامييـــن  اتحـــاد  رئيـــس  نائـــب   -
جاســـم  العـــرب  والمبدعيـــن  العـــرب 

الياقوت.
الصحفييـــن  رئيـــس جمعيـــة  نائـــب   -
العمانيـــة نائـــب رئيـــس تحرير ســـابق 

بصحيفة عمان سالم الجهوري.
- الكاتب عبدالوهاب بدرخان.

- الكاتبة سوسن الشاعر.
اإلعامـــي  للملتقـــى  العـــام  األميـــن   -

العربي الكاتب ماضي الخميس.
- اإلعامي الكويتي محمد الما.

الجزيـــرة  صحيفـــة  مكتـــب  مديـــر   -
الســـعودية لدى مملكة البحرين جمال 

الياقوت.
اإلعامـــي  للملتقـــى  العـــام  األميـــن   -

العربي الكاتب ماضي الخميس. 
الوحـــدة  تجمـــع  جمعيـــة  رئيـــس   -
آل  عبداللطيـــف  الشـــيخ  الوطنيـــة 

محمود.

منتدى “^” الخليجي ينطلق اليوم بمشاركة واسعة
ــر ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــك ــ ــ ــرب_ال ــ ــ ــع ــ ــ ــت_ال ــ ــ ــي ــ ــ ــة_ب ــ ــ ــودي ــ ــ ــع ــ ــ ــس ــ ــ بــــــعــــــنــــــوان #ال

هاش تاق #محمد-بن-سلمان  و # السعودية-العظمى تتصدران ترند “تويتر”
ــول واالبـــتـــكـــار ــحـ ــتـ ــة مـــن الـــتـــقـــدم والـ ــك ــل ــم ــم ــع ال ــن ــم ــاوالت يــائــســة ل ــ ــح ــ مــــغــــردون: م

تصدر هـــاش تاق محمد بن ســـلمان 
والســـعودية العظمـــى ترنـــد تويتـــر 
في الســـعودية ودول أخـــرى باأليام 
المســـيء  التقريـــر  بعـــد  الماضيـــة 
لوكالة االســـتخبارات األميركية عن 
مقتل المواطن جمال خاشـــقجي، إذ 
أكد المغـــردون جميعا بأنـــه محاولة 
لمنـــع المملكة من التقـــدم واالزدهار 
شـــخص  اســـتهداف  عبـــر  والبنـــاء 
األميـــر محمد بن ســـلمان الذي يقود 

زمام النهضة.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد 
الخطيـــب “في هذا الوطن الشـــامخ 
نمضـــي نحـــو العلـــو؛ مـــن أجـــل بناء 
حاضرنـــا ومســـتقبلنا، كلنا محمد بن 

سلمان”.
وغرد الشـــيخ عائـــض القرنـــي قائا 
ال  العظمـــى،  الســـعودية  “أعـــداء 
يعرفـــون من هـــو محمد بن ســـلمان 
عنـــد الشـــعب الســـعودي، إنـــه رمـــز 
اإلنجاز ومضرب المثل في الطموح 
والتجديد والريادة، وأي اســـتهداف 
لـــكل  اســـتهداف  هـــو  لشـــخصه 
الســـعوديين، فنقول بـــكل قوة وثقة 
وشـــجاعة كلنا محمد بن سلمان، فا 

نامت أعين الجبناء”.
وقال مدير مكتب صحيفة الجزيرة 
“لســـان الشـــعب يردد: كلنا محمد بن 

سلمان”.
وغرد الفنان أصيل أبو بكر”يا محمد 
يـــا عســـى عمرك يـــزود، بك نشـــوف 
أفراحنـــا وأمجادنـــا، شـــعبك يحبـــك 
إلـــى أبعـــد الحـــدود، وفيـــك دايم ما 

تخيب آمالنا”.
وقالـــت ســـوار العوينـــان “وش هيبة 
الغربان لو تنعق حشـــود، دام األســـد 

صامت وكل يهابه”.
إلـــى ذلك، غرد وائـــل طميحي بقوله 
“أنت قدوتنا يا محمد، ســـر بنا فكلنا 

ثقة فيك”.
وقال نايف العتيبي” شبهتنا بطويق 
يـــا وافـــي الخصال، وأبشـــر بشـــعب 

دونك مثل الجبال”.
وغرد فيصـــل المنصور”ياللي خلقت 

جبالها، احفظ عظيم رجالها”.
وقـــال الكاتب الصحافـــي علي فايع 
“لهم الظنون ولنا محمد بن سلمان”.

الخطـــوط  عمليـــات  مديـــر  وغـــرد 
الســـعودية بـــدر الفـــوزان “ســـر بنا يا 
محمـــد، وعزك يدوم، ومعك حنا من 

مسار إلى مسار”.
كمـــا قـــال مشـــعل بـــن عبـــدهللا بـــن 
عـــون “محمد بـــن ســـلمان يمناه في 
وقت الرخاء خير وإحســـان، ووقت 

القسى تصبح منصة صواريخ”.

وقـــال عبدالرحمـــن العجاني “وقت 
الرخـــا شـــعبه يحبـــه ويغليـــه، وعند 

الشدايد كلهم سيوفه”.
بـــدوره، غـــرد إبراهيـــم أحمـــد ســـعد 
قائـــا “عندمـــا تكـــون فـــي المملكـــة 
العربية الســـعودية، وقائدك ســـلمان 
بن عبدالعزيز وولي عهدك محمد بن 
ســـلمان، فإنك ستشـــعر بقيمة الفخر 
واالعتزاز وتحمد هللا عز وجل على 

هذه النعمة العظيمة”.
وهـــو  الفـــوزان،  عبدالمجيـــد  وقـــال 
مرفق بالتغريده صورة لسمو األمير 

محمد بن سلمان “جبل”.
عـــن  “ندافـــع  حربـــي  صالـــح  وقـــال 
حـــق وطنا وديـــن وقبلة المســـلمين، 
واللـــي عنده مشـــكلة يتفضـــل يزور 
ويعـــرف  والعـــراق  وســـوريا  لبنـــان 
معنـــى التدخل الخارجي وماذا فعل 
وسلب المال واألمان وبعده يتفضل 

يزور السعودية”.
مـــن جهتها، غـــردت رئيســـة مجلس 
إدارة جمعيـــة االقتصاد الســـعودية، 

اســـتهداف  أي  “إن  اليوســـف  نـــورة 
لولي العهد األمير محمد بن ســـلمان 
هـــو مســـاس بأمـــن وطننـــا وتنميته، 
ومحاولة لمنع السعودية من التقدم 
حديثـــة  مدنيـــة  لدولـــة  والتحـــول 
قادرة على االبتكار والتصنيع وبناء 
اقتصـــاد مســـتدام ومتنـــوع تحـــت 
قيـــادة حكومتنـــا الرشـــيدة حفظهـــا 

هللا”.
وقالت منيرة المشخص “كلنا محمد 
بن سلمان وتظل السعودية العظمى 
وحكامهـــا آل ســـعود مشـــغلة العالم 
في كل األوقات، اللهم زدهم شموخ 

وعز وعلو إلى قيام الساعة”.
وقـــال محمـــد الهاجري “كلنـــا محمد 
بـــن ســـلمان وأفتخـــر بأني مـــن هذا 
الوطـــن العظيـــم، وكلي ثقـــة وإيمان 

في قيادته الحكيمة”.
وقال المغـــرد العماني محمد العلوي 
“ال يكثران الكام، ولكنهما يحســـنان 
القول، محمد بن سلمان، ومحمد بن 

زايد”.
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شركة ا
ثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

 IƒYO .Ü.Ω.¢T á°†HÉ≤dG QÉªKE’G ácöT IQGOEG ¢ù∏› öùj

 ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ("ÚªgÉ°ùŸG") ácöûdG »ªgÉ°ùe

 ("´ÉªàL’G"`H ó©H Éª«a ¬«dEG QÉ°ûjh) ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G

 øe kGAóH ,Ω٢٠٢١ ¢SQÉe ٢٨ óMC’G Ωƒj ‘ √ó≤Y Qô≤J …òdG

 Zoom ≥«Ñ£J ÈY ó©H øY kÉ«fhÎµdG kGô¡X ١:٣٠ áYÉ°ùdG

 ∂dPh ,√ÉfOCG IQƒcòŸG (d) á¶MÓŸG ≥ah äÉYÉªàLÓd

 ádÉM ‘h .√ÉfOCG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ áæ«ÑŸG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ

 ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,´ÉªàLÓd ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY

 ,ó©H øY kÉ«fhÎµdG Ω٢٠٢١ πjôHCG ٤ ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ÊÉãdG

 ‘ ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ádÉM ‘h .â«bƒàdG ¢ùØf ‘

 Ωƒj ‘ ådÉãdG ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,ÊÉãdG ´ÉªàL’G

 ¢ùØf ‘ ,ó©H øY kÉ«fhÎµdG Ω٢٠٢١ πjôHCG ١١ ≥aGƒŸG óMC’G

.øjöVÉ◊G ÚªgÉ°ùŸG OóY øY ô¶ædG ¢†¨H â«bƒàdG

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المالحظات:

 áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ö† ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ΩÓà°SG  (١
.Ω٢٠٢٠ ¢SQÉe ٣٠ ïjQÉàH ó≤©æŸG ≥HÉ°ùdG ájOÉ©dG

 ∫ÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üŸGh á°ûbÉæe  (٢
 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ‹ÉŸG Égõcôeh ácöûdG

.Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١

 ∫ÉªYCG øY á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g ôjô≤J ¤EG ´Éªà°S’G  (٣
.Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöûdG

 äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤J ¤EG ´Éªà°S’G  (٤
 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöû∏d IóMƒŸG á«dÉŸG

.Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١

 ácöû∏d IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh á°ûbÉæe  (٥
.Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d

 äÉ¡÷G á≤aGƒe òNCG ó©H IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ OÉªàYG  (٦
 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ôFÉ°ùN πjƒëàH á°üàîŸG

 »µjôeCG Q’hO ٠٠٠^٧١٩^٤١ ≠∏ÑÃ Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١
.áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG ¤EG

 ≈∏Y ,kÉ≤Ñ£æe ¿ƒµj ÉªÑ°ùM ,¢ü«NÎdGh ábOÉ°üŸG  (٧
 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN äôL »àdG äÉ«∏ª©dG

 ™e hCG ábÓY äGP ±GôWCG …CG ™e ,Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١
 ٣٧ ºbQ ìÉ°†jE’G ‘ ÚÑe ƒg Éªc Ú«°ù«FôdG ÚªgÉ°ùŸG

 ¿ƒfÉb øe ١٨٩ IOÉª∏d k’ÉãàeG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe

 ¬JÓjó©Jh ٢٠٠١ áæ°ùd ٢١ ºbQ ájQÉéàdG äÉcöûdG

.("ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb")

 øY IQGOE’G ¢ù∏› ôjô≤J ≈∏Y ábOÉ°üŸGh á°ûbÉæe  (٨
٢٠٢٠Èª°ùjO ٣١ ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ù∏d ácöûdG áªcƒM

 …õcôŸG øjôëÑdG ±öüe äÉÑ∏£àÃ ácöûdG ΩGõàdGh Ω

.ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉbh

 áŒÉædG äÉ«dhDƒ°ùŸG øe IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG áeP AGôHEG  (٩
 á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN º¡JÉaöüàH ≥∏©àj Ée πc øY

.Ω٢٠٢٠ Èª°ùjO ٣١ ‘

 á«dÉªLE’G äBÉaÉµŸGh ÉjGõŸG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ´ÓW’G  (١٠
 »àdG á«dÉŸG IÎØ∏d á«YöûdG áHÉbôdG áÄ«g AÉ°†YC’

.Ω٢٠٢١ Èª°ùjO ٣١ ‘ »¡àæà°S

 Qƒ°†M ≥M – ¬ª¡°SCG OóY ¿Éc ÉjCG – ºgÉ°ùe πµd  (  CG  )

 …hÉ°ùj äGƒ°UC’G øe OóY ¬d ¿ƒµjh ,´ÉªàL’G

 ∞dÉîj QGôb hCG •öT πc kÓWÉH ™≤jh ,¬ª¡°SCG OóY

.(ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٢٠٣ IOÉŸG) ∂dP

 øe hCG ÚªgÉ°ùŸG øe √ÒZ πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj   (Ü)

 π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¬æY áHÉ«f Qƒ°†◊G ‘ ºgÒZ

 »ØXƒeh IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ ÒZ øe

 øe ÜQÉbCÓd π«cƒàdG ≥ëH ∂dP πîj ’h ,ácöûdG

 ¢UÉN π«cƒJ ≈°†à≤Ã ∂dP ¿ƒµjh .¤hC’G áLQódG

 πãÁh .¢Vô¨dG Gò¡d ácöûdG √ó©J áHÉàµdÉH âHÉK

 º¡æY ¿ƒÑFÉædG Qƒ°†◊G ‘ É¡jóbÉah á«∏gC’G »°übÉf

.(ájQÉéàdG äÉcöûdG ¿ƒfÉb øe ٢٠٣ IOÉŸG) kÉ«fƒfÉb

 Ú«©J ¿ƒeõà©j øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj  (`L)

 ábÉ£H Ëó≤J ´ÉªàL’G ‘ º¡∏«ãªàd π«ch

 »∏é°ùŸ hCG ácöû∏d π«cƒàdG hCG áHÉfE’G/OÉªàY’G

 Ü.Ω.¢T á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT IOÉ°ùdG º¡°SC’G

 πÑb ∂dPh ,("á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT") (á∏Ø≤e)

 .πbC’G ≈∏Y áYÉ°S ¿höûYh ™HQCÉH ´ÉªàL’G óYƒe

 πÑb Ée ¤EG ó©H øY Qƒ°†◊G äÉÑ∏W ∫ƒÑb ºà«°Sh

 ∫ƒ°ü◊G øµÁ .´ÉªàL’G âbh øe §≤a á≤«bO ١٥
 ´ÉªàL’G Qƒ°†ëH á°UÉÿG äÓ«cƒàdG êPÉ‰ ≈∏Y

  ácöû∏d ÊhÎµd’G ™`bƒ`ŸG ø``e kÉ«fhÎµdG

 ™bƒŸG øe hCG www.ithmaarholding.com
 ÊhÎµd’G ™bƒŸG hCG øjôëÑdG á°UQƒÑd ÊhÎµd’G

.‹ÉŸG »HO ¥ƒ°ùd

 ó©H øY ´ÉªàL’G Qƒ°†M ‘ ÚÑZGôdG ÚªgÉ°ùª∏d   ( O )

 Ëó≤J ≈Lôj ,äÉYÉªàLÓd Zoom ≥«Ñ£J ÈY

 º¡°SC’G »∏é°ùŸ π«cƒàdG hCG áHÉfE’G/OÉªàY’G ábÉ£H

 ¥ÉaQEG ™e ,á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT IOÉ°ùdG

 §HGQ Ö∏Wh ,º¡°SC’G πeÉ◊ á«JƒÑãdG ≥FÉKƒdG
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

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

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

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 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

Meisei Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17720016  or  H.ALJAD@NASSERPHAMRACY.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

WAHEED RASHID MOHAMMED ALDOSERI /  CRUZER 8495 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17323380  or  ZAFAR2676@GMAIL.COM 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  GYPSUM CARVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

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

Lilac Hygiene S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17000023  or  INFO@Q1BAHRAIN.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN (BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

Mohad immam coustrucion 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33263042  or  WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

ALZAHRAA CARGO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17141162  or  HR@ALZAHRACARGO.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 16161618  or  altakatuf.bh@gmail.com 

MALKA MANSOOR MOHAMMED ALSITRI 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39464442  or  eid69111@gmail.com 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

HAPPY HOUSE TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33334405  or  HAPPYHOUSE.T.S@GMAIL.COM 

VALENCIA OFFICE PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 36434314  or  valencia_printing@yahoo.com 

GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39939958  or  LBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17341852  or  ALQANDEEL.BH@GMAIL.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Dream World Construction Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34111999  or  sharef.works@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

GHAREEB HOUSE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36777229  or  a.s.ghareeb60@hotmail.com 

MOHAMMAD OMER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39776763  or  MOHAMMEDOMER1990@GMAIL.COM 

Al Adil Super Market Co Wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  HASSAN@ARABASIAN.COM 

Al Rabeea Dental Center Isa Town WLL 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

AL HASEEB A/C WORK SHOPE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33572848  or  M.BILALHAFEEZ@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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 

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 

Capital security services s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66646662  or  ABDULLA_ALASOOMI@HOTMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

KANDURAT ALASEEL FOR TAILORING GENTES 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33381003  or  AAAZAR703@GMAIL.COM 

Blue Corner Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39991203  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.COM 

KASHIF LINE BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34438588  or  KLBUILDER@YAHOO.COM 

SAMRA DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523132  or  GUJJARG1614@YAHOO.COM 

AL IMTIAZ MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39919980  or  MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM 

CRYSTAL LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17214915  or  DODU.5@HOTMAIL.COM 

Bashir And Nader Construction Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36401218  or  YSMN.KHAN@HOTMAIL.COM 

ZEALOT DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33906629  or  zealot.contracting@gmail.com 

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

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33497708  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

ZAINAB ISMAEEL ALI ABDULLA (105909) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33497708  or  ZAINABISMAEELBH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

AZARA  PROPERTIES S.P.C. Owned by Chandra Bose Savari Muthu Thev 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35096931  or  BOSEBH@GMAIL.COM 

Perfect condenser for air conditioning services company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33108724  or  PERFECTSERVICES110085@GMAIL.COM 

City Vision Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38847202  or  marwan3390@gmail.com 

Vertex car washing 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17253953  or  NAMLITY@GMAIL.COM 

CITY MAX FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

SAOOD SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39570953  or  SHOUHDY11@GMAIL.COM 

SAOOD SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39570953  or  SHOUHDY11@GMAIL.COM 

FRESH TECH AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33948809  or  Bilalwaheedahmed@yahoo.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

Anwar Al Deira Real Estate Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36666415  or  alkaati1983@gmail.com 

SHA AMANAT GLASS &  ALUMINIUM WORKSHOP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39377090  or  MD.12RASEL@GMAIL.COM 

Shimmer and Shine Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39737733  or  ZAINABMJASSIM50@GMAIL.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17270052  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17270052  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

ISS Global Forwarding Bahrain W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TENDERS TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17820100  or  jjraenz@YAHOO.co.nz 

AL-TARADHI TRADING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39667174  or  ALTARADHI@HOTMAIL.COM 

SMART CIRCLE CONSULTANCY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

Thai Corner Ladies Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

STRATEGIC PIONEERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600506  or  fahdanbc@GMAIL.COM 

HERMOSA PUBLICITY AND ADVERTISING S.P.C OWNED BY VARGHESE CHIRAY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 38407479  or  HERMOSAADS@GMAIL.COM 

Mazaya International 1 Furniture w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33639941  or  LIFELONG.BH@GMIAL.COM 

Elegant Touch Contracting Co. S.P.C. Owned by NAYEF AWADH ALI OB 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17326688  or  INFINITYSHADEWORK@GMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

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

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17295455  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

MACDONALD 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17713177  or  arunvarma54@gmail.com 

AL GANNAS CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600895  or  AHMADI100@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

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

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

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 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

Samz star hair and beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33719225  or  MS.MANAGEMENTSPC@GMAIL.COM 

SMART CIRCLE INTERIOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

Al Sorouh Hospitality Development Real Estate S.P.C. (owned by A 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17431606  or  MARIYAASHRAT90@GMAIL.COM 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

SHIRAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

SHIRAZ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

ALMARZOOK BAKERY Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77003755  or  ANIL.R.NATH@GMAIL.COM 

35 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39966465  or  WASH.SQUARE.LAUNDRY@GMAIL.COM 

Hightop Management W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39930494  or  HIGHTOPBH@GMAIL.COM 

Diamond Deluxe Repair of Electronics Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33240774  or  BLBILAL112233@GMAIL.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35113085  or  SUPERPAGE434@GMAIL.COM 

ALNIDA ALAKEER GRILLS - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17682561  or  RED_FLOWER848@HOTMAIL.COM 

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

  ENGINEER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

 37762727  or  AHMED@CALO.APP 

RONG KHUN CONSTRUCTION OF BUILDINGS CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 33652010  or  J44J55J44@GMAIL.COM 

S T TECHNOLOGY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

Lite world marketing and promotion W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33984439  or  MANGA29051987@GMAIL.COM 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

MOHAMAD MUHANA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  MUHANAJASIM1@GMAIL.COM 

GLOBAL MAX  GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39449309  or  GLOBALMAX.WLL@GMAIL.COM 

Kauffee World Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36658280  or  KAUFFEE.CAFE@GMAIL.COM 

K M SHANID PHONE Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33798326  or  NIYAS839@GMAIL.COM 

M S D INTERIOR DESIGN BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33506093  or  ABBASTARIQ464@GMAIL.COM 

BAB AL JAWAD SUPER MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33230102  or  LATHEEFABDULLATHEEKUNI@GMAIL.COM 

WALAEEM NUMER ZERO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33711886  or  MHAMDI2030@GMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

FLORA CONTRACTING MAINTENCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623882  or  accounts@florabh.com 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHRAIN POLYMERS & STEEL FACTORY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786348  or  BPOLYMER@BATELCO.COM.BH 

ASEERI CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17744122  or  ASEERICO@BATELCO.COM.BH 

ALEDRISI UNITED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17231213  or  EDRISIGROUP@HOTMAIL.COM 

German quality co wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  GERMANQUALITY.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

M R A CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 38421882  or  MASIF80@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

MIRA PACKAGING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17580197  or  INFO@MIRACONSULTANCY.COM 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366615  or  WAEL@V-MARINE.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 

Excellence Gate Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17621185  or  RASH_119@YAHOO.COM 

ALFAWATIM FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36000995  or  ALIMOSA8983@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38849134  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

SKYWALL SOLUTIONS S.P.C OWNED BY ANITTA THAIKKATTIL JOHNSON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36298726  or  SUSANTHVAZHAPPILLY@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77992828  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

ISA ABDULLA ISA CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

ISA ALSHEALA MANAGEMENT CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

FINE CUTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33315010  or  SAMSON_LOBO@OUTLOOK.COM 

STREAM DECORATION Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34050152  or  Buayaan75@gmail.com 

Pentium Tower Construction Of Buildings W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 34489258  or  NITHINGLIDER@GMAIL.COM 

VICKY NELLAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39013222  or  KHAILD.BN.NASER@GMAIL.COM 

VICKY NELLAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39013222  or  KHAILD.BN.NASER@GMAIL.COM 

FRONT LINE AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660326  or  FRONTLINE.BH@HOTMAIL.COM 

EMPEROR INTERNATIONAL NETWORK CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 35924277  or  ROSE.CLEANFIX@GMAIL.COM 

ULTIMATE VENATION GATE  CAR POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39300265  or  NAEEMABHR2018@ICLOUD.COM 

A M T TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33750112  or  UA.SATTAR87@GMAIL.COM 

SWISSTECH CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34368944  or  BASHIRMIAHBD@GMAIL.COM 

M M P G  CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  UAE.WLL999@GMAIL.COM 

S N INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

AQUASOL CORPORATION BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500150 

S A AND N I W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 66633465  or  SAANDNIBH@GMAIL.COM

DISCOVER ISLAM SOCIETY 
has a vacancy for the occupation of

  PREACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 39441716  or  aqeelnaji28@gmail.com 

MOHAMMED HASAN A.RAHIM MOHD(HURALASHQAR5553) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39197169  or  BUHASSAN5553@GMAIL.COM 

FADHEL HASAN AHMED ALAARIS(MERSHAL ALAARIS/6581) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39979779  or  MA_889_MA@HOTMAIL.COM 

GHAZI ABDULLA ABDULRAHMAN BUALI / ADLEEN 6052 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 32222266  or  MAHMOODBUALI@HOTMAIL.COM 

BHASKAR DEVJI CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17229824  or  ARJUN@DEVJI.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

MASTFA JUMA KADHIM ALKHUNAIZI S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

M R K TELECOM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17663539  or  RASAK@TECHORBIT.NET 

MOHAMMED IBRAHIM FOR MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36192645  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

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

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

BAHRAIN ASPHALT ESTABLISHMENT B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17551111  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of
  GENERAL MANAGER(BUSINESS) 

 suitably qualified applicants can contact
 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  FABRICATOR(FIBERGLASS PRODUCTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

HASAN LARI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17292760  or  MOHD@HHLARI.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

BALAD BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34002020  or  AM9009MA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

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

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  S.RADHI@EAMCO.BH 

YOUNG JIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700711  or  JEONG.DONGJIN.0102@GMAIL.COM 

Nariman furniture upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17678852  or  ALQAISIBM@YAHOO.COM 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

RAOUF BLACKSMITH AND WELDING WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784497  or  RAOUF@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MOBILE-CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

ARAB BANKING CORPORATION B S C 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  HO.HR@bank-abc.com 

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

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17815444  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

ALAHLIYA ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33255299  or  ALHABIB26@HOTMAIL.COM 

NOWAIR SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714147  or  CARAWANALSAAD@HOTMAIL.COM 

AALI ELECTRICAL & MAINTENANCE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17640195  or  alihussain.aziz@gmail.com 

MIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39826818  or  HAITHAMBANDI@GMAIL.COM 

Pearl Elevator International Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  zahra.almarkhi@gulfmarketsintl.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

WIRES INTERNATIONAL CO WLL. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

MIRZA DALAL BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17595954  or  M595954@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of
  HEAD OF FINANCIAL PLANNING 

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

ALMEDAF Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000949  or  AE.ALMANNAI@GMAIL.COM 

MUHAMMED AMEEN CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33313114  or  MOHAMEDM436@GMAIL.COM 

JENEN HAIRDRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39522261  or  adel33155@hotmail.com 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  AL_RAEDA_CONTRACTING@HOTMAIL.COM 

ALRAEDA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17274847  or  AL_RAEDA_CONTRACTING@HOTMAIL.COM 

Seven Days Fish 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17259458  or  ALIXYZ101@GMAIL.COM 

Al Durazi COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39833499  or  ALIDURAZI6249@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALASHOOR EXPRESS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666588  or  ashoorexepress@yahoo.com 

Alshaya trading co w l l 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556555  or  ayman.jafar@alshaya.com 

AMMAR TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36330225  or  BOURSHAID_l_c@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

MR.SHINE AUTO CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

Best care document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33516157  or  bestcarerealestate100@GMAIL.COM 

TEXSAS MECHANICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33623443  or  JAM19733@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.com.bh 

GULF CITY CLEANING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

ABDULLA ALI ABDULLA FAREA WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

I SMART FIX SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17044144  or  HUSSAIN@ADEXGROUPS.COM 

KARMASTAJI MARKAT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36777703  or  ZAN131@ALAYAM.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

SIDRAT AL MUNTAHA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

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

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

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

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

Sitra Meat Factory. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

Sitra Meat Factory. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BASSMAN CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297345  or  BASSMANCONSTRUCTION@YAHOO.COM 

AL SABER COLD STORE EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39365454  or  BADERMOHD795@GMAIL.COM 

VICTORY FLAG TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 36175737  or  JAMALALTHAWADIZALLAQ@GMAIL.COM 

TRUST VALUE SERVICES PACKAGING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39915510  or  NADER39915510@GMAIL.COM 

SAQR AL JANOOB CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17630858  or  ABDULLA.ALTENAIB@OUTLOOK.COM 

COLUMBS FOR PAINTING AND DYING CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36216016  or  ALMRFAWYS20@GMAIL.COM 

Green Corner Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  info@awtadi.com 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

BUDAIYA LINE BUILDING TOOL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36499957  or  FIVE_STAR_CENTER@HOTMAIL.COM 

BOSS SPA AND SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66661666  or  M.66661666@GMAIL.COM 

Shafiq Glass and Art Frames Centre 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17732091  or  bahrainframes@gmail.com 

Nass Foods B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

HIGH QUALITY LOGISTICS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401771  or  MJDURAZI@HQLBAHRAIN.COM 

GRACE WELDING SMITHERY AND FEBRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33220455  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

ABRAJ AL HUDA BUILDING COSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 37331877  or  BNT.HAJAIRI@HOTMAIL.COM 

KENZ PALCE DECOR CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17840088  or  sameer@kenzfurnishing.com 

AL SARRAJ PEARL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17613111  or  ALSARRAJ@BATELCO.COM.BH 

Times Square Property Development W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

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

Terratest Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39442002  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Al Kaabi International food and beverage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36444620  or  madeforyou.bahrain@HOTMAIL.COM 

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

WORKER 
suitably qualified applicants can contact 

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM

ECO SHINE SERVICES
has a vacancy for the occupation of

COMPUTER PROGRAMMER 
suitably qualified applicants can contact 

36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM
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اندلعــت على 6 جبهــات والقوات الحكومية تصــد الحوثيين

90 قتيال على األقل بمعارك عنيفة في مأرب

أوقعـــت معارك عنيفـــة بين القوات 
الحكوميـــة والمتمردين الحوثيين 
فـــي مـــأرب فـــي شـــمال اليمـــن 90 
قتيال من الطرفين في 24 ســـاعة، 
وفـــق مصـــادر عســـكرية حكومية، 
الحوثيـــون  يواصـــل  وقـــت  فـــي 
هجومهـــم النتـــزاع الســـيطرة على 
النفطيـــة  االســـتراتيجية  المدينـــة 

منذ حوالى شهر.
وبـــدأ الحوثيـــون المدعومـــون من 
إيران هجوما في بداية فبراير في 

اتجاه مأرب.
وقالت مصادر عسكرية إن المعارك 
اندلعـــت علـــى ســـت جبهـــات، وإن 
القـــوات الحكومية تمكنت من صد 
الهجمات، مشـــيرة إلـــى أن المعارك 
ترافقت مع غارات نفذها التحالف 

الجمعة وأمس السبت.
وكان الجيـــش اليمنـــي قـــد أكد أن 
قواته ورجـــال القبائل تحولوا في 
العديـــد من الجبهات في مأرب من 
الدفـــاع إلـــى الهجـــوم، األمـــر الذي 
وضـــع عناصـــر الحوثيين بين فكي 
كماشـــة، مؤكـــدا أن المنطقـــة باتت 
عصية على الميليشيات االنقالبية 
ووضعهـــا  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة 

مطمئن 100 %.
مجلـــي  عبـــده  العميـــد  وأوضـــح 
اليمنـــي  الجيـــش  باســـم  الناطـــق 
عمليـــات  اســـتخدمت  قواتـــه  أن 
تكتيكيـــة منها االلتفاف والتطويق 
واألعمـــال  والمباغتـــة  والمفاجـــأة 
التعرضية، واستطاعت من خاللها 

دحر الحوثيين.
باســـم  الناطـــق  حـــذر  ذلـــك،  إلـــى 
الجيش جميع المواطنين اليمنيين 
في مناطق ســـيطرة الحوثيين إلى 
منع الميليشـــيات من الزج بأبنائهم 
في محارق الموت والدمار وطريق 

الالعودة.
يذكـــر أن إحصائية حكومية يمنية 

كانـــت قـــد كشـــفت قبـــل يوميـــن، 
ألـــف   14 مـــن  أكثـــر  نـــزوح  عـــن 
شـــخص جراء تصاعـــد المعارك مع 
الحوثيين في محافظة مأرب منذ 

مطلع فبراير الماضي.
المتحـــدة  األمم  دعـــت  كمـــا 
والمجتمـــع الدولـــي إلـــى ممارســـة 
لوقف  الحوثيين  على  الضغط 
هجماتهم المستمرة على محافظة 
مأرب، وعـــدم استهداف مخيمـــات 
وتجمعات النازحين في المحافظة 
من  جديدة  مراحل  وتجنيبهم 

النزوح.
ومنـــذ 2014، يشـــهد اليمـــن حرًبـــا 
بين المتمردين الحوثيين والقوات 
الموالية لحكومة الرئيس المعترف 
بـــه دولًيـــا عبـــد ربه منصـــور هادي، 
بـــدأت مع شـــن الحوثييـــن هجوما 
ســـيطروا على إثره علـــى العاصمة 
صنعـــاء. كما ســـيطروا على أجزاء 

واسعة من شمال اليمن.

تجريف القطاع التعليمي باليمن

ميليشـــيا  تواصـــل  حيـــن  وفـــي 
الحوثـــي تجريف القطاع التعليمي 
باليمـــن وتعبئ الصغار لتحشـــدهم 
لجبهـــات القتال، كشـــف المســـؤول 
اإلعالمي لنقابة المعلمين اليمنيين 

يحيى اليناعي عن وجود إيرانيين 
فـــي صنعاء يشـــرفون على تعديل 
المناهـــج الدراســـية ونقـــل تجارب 
التربويـــة  السياســـة  فـــي  إيـــران 

والمحتوى العلمي.
وأضـــاف أن مصـــادر مطلعة أكدت 
كمستشـــارين  اإليرانييـــن  وجـــود 
ليحيـــى بـــدر الدين الحوثـــي، األخ 
الشقيق لزعيم الميليشيا عبدالملك 
القطـــاع  يديـــر  الـــذي  الحوثـــي، 

التعليمي في 9 محافظات يمنية.
كما اتهم اليناعـــي جماعة الحوثي 
المســـلحة بتأجيـــر التعليـــم إليران 
بغـــرض  الختراقـــه  تكافـــح  التـــي 
البلـــدان  جغرافيـــا  إنتـــاج  إعـــادة 

المذهبية في المنطقة.
وقـــال إن الحوثـــي ســـمح إليـــران 
بالتدخـــل في التعليم والتغيير في 
مضاميـــن الهوية الثقافيـــة والبنية 
المعرفيـــة اليمنيـــة، مؤكـــًدا أن هذا 
شكل احتاللي خطير، ألنه ينطوي 
على تدمير لهوية اإلنســـان اليمني 

وتاريخه ووعيه الكامل.
وأشـــار المســـؤول النقابـــي إلى أن 
فـــي  تتمثـــل  إيـــران  اســـتراتيجية 
اســـتخدام المؤسســـات التعليميـــة 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  والثقافيـــة 
الطائفيـــة  األيديولوجيـــة  تغلغـــل 

لنظام إيران فـــي المنطقة، وتوفير 
غطـــاء مدنـــي ألذرعهـــا العســـكرية 
التـــي تعمـــل علـــى إشـــعال حروب 
أهليـــة وتنفيـــذ أنشـــطة تخريبيـــة 
اليمنـــي  االســـتقرار  علـــى حســـاب 

واإلقليمي.

100 منظمة تدين خفض 

مساعدات بريطانيا لليمن

أدانت نحو مئة منظمة بريطانية، 
رئيـــس  إلـــى  رســـالة  فـــي  أمـــس 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء 
خفـــض  لنـــدن  قـــرار  جونســـون، 
مســـاعداتها لليمن بمقدار النصف 
والـــذي تـــم انتقـــاده كذلـــك داخل 

المعسكر المحافظ.
وقالـــت المنظمات الــــ 101، ومنها 
أوكسفام وكريستيان إيد وسيف 
ذا تشـــيلدرن وكير أنترناشيونال، 
إن الحكومـــة ارتكبـــت خطـــأ في 
حكم االبتعاد عن البلدان الفقيرة 
أو المتضررة من الحروب، مشيرة 
إلـــى أن ســـمعة المملكـــة المتحدة 

ستتأذى.
ورأى الموقعـــون أن “التاريـــخ لن 
ينصـــف هـــذه األمـــة إذا اختـــارت 
عـــن  بنفســـها  النـــأي  الحكومـــة 
الشـــعب اليمني وبالتالي ستتأذى 
ســـمعة المملكـــة المتحـــدة عالميا 
كدولـــة ملتزمـــة بمســـاعدة األكثر 

احتياجا”.
بريطانيـــا  وعـــدت  واالثنيـــن، 
بتقديـــم مســـاعدة لليمـــن بقيمـــة 
87 مليون ســـترليني )100 مليون 
يـــورو( مقابل وعـــود بصرف 160 
مليونـــا فـــي 2020 و200 مليـــون 
تعـــرض  قـــرار  وهـــو   2019 فـــي 
النتقـــادات بمـــا فـــي ذلـــك داخـــل 
المؤيـــدة  المحافظـــة  الغالبيـــة 

لحكومة جونسون.

عواصم - وكاالت

قوات من الجيش اليمني في مأرب

برلين - أف ب

حـــّذرت المستشـــارة األلمانية أنغيال 
تراجـــع  خطـــر  مـــن  أمـــس  ميـــركل 
التقـــّدم الذي تـــم تحقيقه في مجال 
المســـاواة بين الجنســـين جّراء وباء 
“كوفيد 19”، إذ تتولى النساء الجزء 
األكبر من مســـؤولية رعاية األطفال 
في اإلغالق وتعملن بشـــكل أكبر في 

الوظائف األخطر.
عبـــر  رســـالة  فـــي  ميـــركل  وقالـــت 
الفيديو تســـبق اليوم العالمي للمرأة 
فـــي الثامن من مـــارس “علينا التأكد 
للســـقوط  الوبـــاء  يقودنـــا  أال  مـــن 
مجددا في األنماط القديمة المتعلقة 
أننـــا  اعتقدنـــا  التـــي  بالجنســـين 
تجاوزناها”. وأشـــارت إلى أن النساء 
تأّثرن بشـــكل غير متناســـب باألزمة 
الصحيـــة بينما يعـــد تمثيلهن ضئيال 

في مناصب صنع القرار.
“مـــن جديـــد، يتعّيـــن علـــى  وقالـــت 
النســـاء بشـــكل أكبـــر الموازنـــة بيـــن 
التعليـــم المنزلـــي ورعايـــة األطفـــال 

ووظائفهن”.
كمـــا أن عـــدد النســـاء العامـــالت في 

مهـــن الرعاية الصحيـــة يتجاوز عدد 
الرجال في وقت تعد هذه الوظائف 

“صعبة على وجه الخصوص”.
وقالـــت ميـــركل “إن أكثـــر من 75 % 
مـــن العامليـــن فـــي قطـــاع الصحـــة 
األطبـــاء  مكاتـــب  مـــن  نســـاء،  هـــن 
إلـــى  وصـــوال  والمستشـــفيات 
المختبرات والصيدليات”، في وقت 
ال تتولى النساء إال 30 % أو أقل من 
المناصب اإلدارية في هذه الهيئات. 
تحمـــل  أن  يمكـــن  “ال  وتابعـــت 
مجتمعنـــا  كبيـــر  حـــد  إلـــى  النســـاء 
بينمـــا ال تنخرطن بشـــكل عـــادل في 
القـــرارات السياســـية واالقتصاديـــة 

واالجتماعية المهمة”.

تحذير من خطر “كورونا” على حقوق المرأة

بغداد - وكاالت

فـــي  أمـــس  البابـــا فرنســـيس  التقـــى 
النجف فـــي اليوم الثاني مـــن زيارته 
المرجـــع  العـــراق،  إلـــى  التاريخيـــة 
الشـــيعي األعلـــى علـــي السيســـتاني، 
وســـالم  أمـــن  أهميـــة  أكـــد  الـــذي 
المســـيحيين العراقييـــن وحقوقهـــم. 
وبعـــد النجف، حيث شـــّكل اللقاء مع 
السيستاني أبرز محطات زيارة الحبر 
األعظم، حّط البابا فرنسيس في أور، 
الموقـــع الرمزي من الناحية الروحية، 
حيـــث نـــدد فـــي خطـــاب بــــ “اإلرهاب 

الذي يسيء إلى الدين”. 
وقـــال البابـــا فـــي خطابـــه “ال يصـــدر 
العـــداء والتطـــرف والعنـــف من نفس 

متدينة: بل هذه كلها خيانة للدين”.
وأضـــاف “نحن المؤمنين، ال يمكن أن 
نصمت عندما يسيء اإلرهاب للدين. 
بـــل واجب علينـــا إزالة ســـوء الفهم”، 

وذلـــك بعـــد حوالـــي 4 ســـنوات مـــن 
دحر تنظيـــم الدولة اإلســـالمية الذي 
سيطر بين 2014 و2017 على أجزاء 

واسعة من العراق.
وشـــّكلت زيـــارة أور، الموقـــع األثـــري 

فـــي جنـــوب العـــراق الـــذي يعتقد أنه 
مكان مولد النبي إبراهيم، حلما للبابا 
األسبق يوحنا بولس الثاني في العام 
2000، قبـــل أن يمنـــع الرئيـــس حينها 

صدام حسين الزيارة.

للعــراق التاريخيــة  زيارتــه  مــن  الثانــي  اليــوم  فــي 
البابا والسيستاني يدعوان للسالم والتسامح

الخرطوم - وكاالت

أكـــد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، ورئيس المجلس 
الســـيادي الســـوداني عبدالفتـــاح البرهـــان، أمـــس، رفـــض أي 
إجـــراءات أحاديـــة بشـــأن ســـد النهضة تهـــدف لفـــرض األمر 

الواقع واالستئثار بموارد النيل األزرق.
جـــاء ذلـــك في زيـــارة رســـمية للسيســـي إلى الخرطـــوم، هي 
األولى بعد االطاحة بنظام عمر البشـــير، ولبحث ملفات ســـد 

النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك، عبر الرئيس المصري عن دعمه 
للمرحلـــة االنتقاليـــة التي يشـــهدها الســـودان. وأكد مســـاندة 
بـــالده لجميع جهود تعزيز الســـالم واالســـتقرار والتنمية في 
الســـودان؛ انطالًقـــا مـــن قناعـــة راســـخة بـــأن أمن واســـتقرار 

السودان ُيعد جزًءا ال يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
وشـــدد علـــى أن ملـــف ســـد النهضـــة يتطلـــب أعلـــى درجـــات 
التنســـيق بيـــن البلديـــن، بوصفهمـــا دولتـــي المصـــب اللتيـــن 

ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.
كمـــا لفت إلـــى التوافق بين الطرفين على رفض أي إجراءات 
أحادية، مشـــدًدا على أن هذا الملف يمس المصالح السيادية 

للبلدين.

وأكـــد ضـــرورة العودة إلى التفـــاوض؛ من أجـــل التوصل إلى 
توافـــق مشـــترك، واتفـــاق قانونـــي ملـــزم، قبل بدايـــة مرحلة 

الملء الثانية، رافًضا سياسة “األمر الواقع”.
مـــن جهتـــه، شـــدد البرهـــان علـــى أن بـــالده تمـــر اآلن بمرحلة 
انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب، شاكرا مصر على دعمها 
ومشاركتها في الجهود الدولية لرفع اسم السودان عن قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.

البرهان مستقبال السيسي في الخرطوم

أول زيــارة للسيســي إلــى الخرطــوم منذ ســقوط البشــير
مصر والسودان يرفضان الحلول األحادية لـ ”النهضة”

طهران - وكاالت

تصاعـــدت الخالفات خالل الســـاعات 
النظـــام  أجنحـــة  داخـــل  الماضيـــة 
اإليرانـــي بخصوصا إمـــكان التفاوض 
مع الواليـــات المتحدة بشـــأن االتفاق 
بيـــن  التجـــادل  واســـتمر  النـــووي، 
ســـكرتير تشـــخيص مصلحـــة النظام، 
محســـن رضائـــي، ووزيـــر الخارجيـــة 
جـــواد ظريف، بعد أن أكـــد األخير أنه 
الوحيد المخول باإلعالن عن مواقف 
السياســـة الخارجيـــة للدولة؛ ردا على 
مواقـــف أطلقها رضائـــي خالل مقابلة 

صحافية.
مصلحـــة  تشـــخيص  ســـكرتير  أن  إال 
النظام عاد ورد على الرد، في تغريدة 
لصحيفـــة  حديثـــه  موضحـــًا  أمـــس، 
فاينانشـــيل تايمز. وكتب “لقد حذرت 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة خالل 
مقابلتي بأننا ســـنحبط آثار العقوبات، 
لن نعـــود إلى أي مفاوضـــات قبل رفع 

العقوبات في إطار مجموعة 5+1”.
تغريـــدة  علـــى  ردا  ذلـــك،  جـــاء 
لظريـــف انتقـــد فيهـــا إطـــالق مواقف 
وتصريحات مختلفة واعتبرها مجرد 

وجهات نظر.
كما أشار إلى أنه سيعلن بصفته وزيرًا 
للخارجية وكبير المفاوضين النوويين 
وملموســـة  بنـــاءة  عمـــل  خطـــة  عـــن 
إليـــران، عبـــر القنـــوات الدبلوماســـية. 
وأضاف “الســـاحة السياسية اإليرانية 
ديناميكيـــة، لكـــن يجب عـــدم الخلط 
بين هذه اآلراء الشخصية والسياسة 

الرسمية للحكومة”.

اشتعال الخالفات بين الحكومة والمتشددين بإيران
اسالم اباد - وكاالت

نجا رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خـــان أمس من تصويت على ســـحب 
الثقـــة مـــن حكومتـــه فـــي البرلمـــان، 
بعـــد أيـــام مـــن خســـارة حزبـــه مقعدا 
رئيســـيا فـــي مجلـــس الشـــيوخ أمـــام 
مرشـــح معارض. ووقعـــت مواجهات 
بين نشـــطاء مؤيدين للحزب الحاكم 
والمعارضـــة أمـــام مقر البرلمـــان قبل 
تّلفـــزة  قنـــوات  ونقلـــت  التصويـــت، 
محليـــة مشـــاهد تظهـــر إلقـــاء حـــذاء 
على وزير الداخلية الســـابق إحســـان 

إقبال.
فـــي  178 صوتـــا  علـــى  وحـــاز خـــان 
الجمعيـــة الوطنية المكّونـــة من 340 
مقعـــدا فـــي تصويت مفتـــوح قاطعه 
رابطـــة  الرئيســـان  المعارضـــة  حزبـــا 
الشـــعب  وحـــزب  باكســـتان  مســـلمي 

الباكستاني.
وجـــاء التصويت بعد النتائج المثيرة 

للجـــدل النتخابـــات مجلس الشـــيوخ 
البرلمانـــات  أعضـــاءه  يختـــار  الـــذي 

اإلقليمية ومجلس النواب.
وفي إشارة للتصدعات المتزايدة في 
حركة اإلنصاف الحاكمة، خســـر وزير 
المالية في حكومة خان أمام مرشـــح 
المعارضـــة، مـــا يشـــير إلـــى أن بعـــض 
أعضـــاء الحزب غيـــروا والءاتهم ولم 
يصوتـــوا له. واتهم خـــان، الذي وصل 
إلـــى الســـلطة فـــي 2018 بعـــد حملـــة 
حماسية متعهدا القضاء على الفساد، 
بشراء بعض نواب حزبه في محاولة 

لوقف التحقيقات في الفساد.

رئيس وزراء باكستان ينجو من سحب الثقة

4 قتلى باطالق 
صواريخ شمال سورية

عــلــى مصاف  إطـــاق صـــواريـــخ  أدى 
للنفط في شمال سوريا إلى سقوط 4 
قتلى على األقــل وجــرح أكثر من 20 
آخرين، ما أدى إلى اندالع أكبر حريق 
الــمــنــشــأت، حسب  هـــذه  مــثــل  يصيب 
الــمــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنــســان. 
أطلقتها  صــواريــخ  إن  المرصد  وقــال 
سفن حربية روسية وقوات متحالفة 
مصافي  أصابت  الــســوري  النظام  مع 
لــلــنــفــط فـــي مــحــافــظــة حــلــب مسببة 

حريقا كبيرا بالمنطقة.

بيروت - وكاالت

 أنغيال ميركل

أنقرة - العربية.نت

أكـــدت المعارضة التركية أن الهدف 
من مشـــروع الدســـتور المقترح في 
البـــالد هـــو تثبيـــت حكـــم الرئيـــس 
رجب طيب أردوغـــان، اذ أن نصف 
األتـــراك يرفضـــون هـــذا المشـــروع 
وفق اســـتطالع جديد للرأي. ويرى 
الرئيـــس أردوغـــان أن حزبه العدالة 
والتنميـــة ســـُيعّد دســـتوًرا جديـــًدا 
شـــاماًل وديمقراطًيا، يكون مرشـــًدا 

لتركيا في مسيرتها مستقباًل
الشـــعوب  حـــزب  نائـــب  واعتبـــر 
الديمقراطـــي عضـــو لجنـــة حقـــوق 
فـــاروق  عمـــر  بالبرلمـــان  اإلنســـان 
اقتـــراح  أن  أوغلـــو،  جرجرلـــي 
الدســـتور الجديـــد ال يبـــدو مطلًبـــا 
يؤســـس  أنـــه  يعتقـــد  وال  واقعًيـــا، 
لوجهة نظـــٍر ليبرالية، كونه يســـعى 
إلى فـــرض رؤية متخلفـــة أكثر من 
الدســـتور المعمـــول به حالًيـــا، وكل 

مـــا فـــي األمـــر أن أردوغان يســـعى 
من خـــالل مثل هـــذا االقتـــراح إلى 
لفت األنظار إلى ما يريد أن يخفيه، 
ســـبيل  علـــى  التوســـعية  كأحالمـــه 
بهـــا  تمـــّر  أخـــرى  المثـــال، وأزمـــات 

البالد. 
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطالع  وكشـــف 
فـــي  التركيـــة  “متروبـــول”  شـــركة 
أواخـــر فبراير، عن رفـــض 47.8 % 
مـــن المشـــاركين لطريقـــة أردوغان، 
فـــي إدارة البـــالد، مقابـــل تأييد 46 

% لها.

المعارضة التركية ترفض مشروع الدستور
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

22 عاما على رحيل باني نهضة البحرين الحديثة.. عيسى بن سلمان
صـــادف يـــوم أمس الســـبت 6 مـــارس الذكـــرى الســـنوية الـ 22 لرحيـــل أمير 
اإلنســـانية والكـــرم والتواضع وباني نهضة البحريـــن الحديثة األمير الراحل 
المغفـــور لـــه بإذن هللا صاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثـــراه الذي كان والـــدا للصغير وأخا للكبير، وارتبط اســـمه بالكرم 
والتواضـــع والمنزلـــة العالية والمكانـــة الخاصة في قلوب شـــعبه الذي حقق 
لـــه بالصبـــر والجهد والتضحية والعطاء.. الرخاء واألمن واالســـتقرار بمعية 
عضيده وشـــقيقه صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيب هللا ثراه، فقد اتصلت حياتهما واقترنت سيرتهما العطرة رحمهما هللا 

بمختلف جوانب النهضة والبناء والتقدم والرخاء واالزدهار.
لقد زرع األمير الراحل المغفور له بإذن هللا صاحب الســـمو الشـــيخ عيســـى 
بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه البذرة األولى على هذه األرض، وعمل 
بجهد متواصل لبناء البحرين الحديثة مختصرا المسافات بحكمته ورؤيته 
الثاقبـــة وتحليلـــه العميـــق وإرادتـــه القويـــة، وشـــهدت البحريـــن فـــي عهده 
طيب هللا ثراه مشـــاريع ضخمة حيويـــة ذات هوية وصبغة بحرينية مميزة 
متكاملـــة، مكنـــت هـــذا الوطـــن العزيز من الولـــوج إلى المســـتقبل الزاهر من 

أوسع األبواب وتحقيق الريادة في خطط التنمية الشاملة.
في أول خطاب لألمير الراحل بعد اضطالعه بمسؤولية الحكم خلفا لوالده 
قال طيب هللا ثراه: “نود هنا أن نوجز بعض األهداف التي نسعى لتحقيقها 
بعـــون هللا: أوالها المحافظة على كيان هذا البلد العربي اآلمن ورفع شـــأنه، 
وتثبيت دعائمه والســـير بالحكم بما يرضي هللا ويحفظ شرائعه، ومواصلة 
الســـعي في سياســـة التطور والسير الحثيث في شتى المجاالت التي وضع 
أسســـها الفقيد الراحل مع بذل الجهد إليجاد مزيد من الموارد والعوائد بما 
يحقق االزدهار المأمول، ثم تثبيت وتدعيم الصالت التي تربطنا وأشقاءنا 
دول وشـــعوب البـــالد العربيـــة وآخرين مـــن أصدقائنـــا وحلفائنـــا بما يحقق 
التعـــاون المتكافئ ويوفر للجميع الطمأنينة والرخاء، وســـتجدوننا كما كان 
آباؤنا من قبل، عونا لكم في السراء والضراء، وما توفيقنا بعد ذلك إال بالله 

عليه توكلنا ومنه جل وعال نستمد القوة ونستوحي السداد والتوفيق”.
واليوم يتابع مســـيرة الخير والبناء ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وســـتبقى البحرين وطنا قويا 

وشعبا متماسكا في ظل حكم “آل خليفة” الكرام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

المواطن و “التقدير”
تمثل مشـــاركة المواطن برأيـــه عبر منصات اإلعالم الحديثة،  «

وعبـــر الصفحات المتخصصة بالصحف اليوميـــة كـ “بريد القراء” 
عامالً مهمًا في تشـــكيل الرأي العام، وفي بناء الفكرة الصحيحة 

وإيصال الصوت النابض في الشارع، عما يريد، وعما يعانيه. 
هذا الفكر المســـؤول، أوجد اليوم ما يسمى بـ “صحافة المواطن” 
التي تقوم على األخالقيات والقيم كاحترام الخصوصيات ونقل 
المعلومـــة الصحيحـــة، والتحري مـــن مصداقية المصـــادر، واللغة 
األخالقيـــة بالطـــرح، والتي تقطع “كلها” الطريـــق على المزايدين، 
وعلى من يســـعون لتكســـب الشـــهرة وزيادة عدد المتابعين على 

حساب غيرهم.
مســـاهمة المواطن في بناء بلده ولو بـ “بكلمة” مهمة ال يعول بها 
كثيرًا على الشهادات والمسميات ومحطات الخبرة، بقدر ما هي 
مســـؤولية داخليـــة، تقوم علـــى “المبدأ” وعلـــى المصارحة، وعلى 
روح المســـؤولية والشـــعور تجاه اآلخرين، والنظر بأن مشـــاكلهم 

هي مشاكل الفرد نفسه، أيا كان.

التقدير من أهم مســـببات النجاح، خصوصًا في بيئات العمل  «
المختلفة، ومتى ما غاب “التقدير” انهارت معه الكثير من األسس 
والمبـــادئ والعوامل المفضية إلـــى تحقيق األهداف التي وجدت 

هذه المؤسسة أو تلك ألجلها.
التقدير يدفع الموظف ألن يعمل بشكل إضافي بدون مقابل ومن 
تلقاء نفســـه، ويدفعه أيضا ألن يتشارك معه زمالئه في المهمات 
التـــي يعجـــزون عـــن أدائهـــا، ويدفعه إلـــى أن يقـــدم المصارحات 
واالستشـــارات التي تســـاعد في تحســـين مناخ بيئة العمل، دون 

أن يطلب منه أحد ذلك، فال تنسوا التقدير.

مقترحـــات نافعـــة كثيـــرة يطرحهـــا الناشـــطون فـــي منصات  «
“السوشـــيال ميديا” دون أن تتلقى تجاوبـــًا من النواب أو ممثلي 
الجهات الحكومية المختلفة والتي تعج الكثير من القروبات في 

تطبيق “الواتساب” وغيره بهم، فلماذا؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ترند جديد
أصبحنـــا في عصـــر الترند بكل ما تحمله الكلمـــة من معنى، فبات 
األهم أن تكون األكثر مشـــاهدة ومطالعة وحديث الناس، وغابت 
القيم واألخالق، بل إن الذوق العام بأسره تغير وتبدل وإن كانت 
قلـــة قليلة تتبع المســـلك األول فـــي االهتمام باألخـــالق أوال، لكن 

الموجة العامة تتبع وبقوة الترند.
انتشـــر فـــي اآلونة األخيرة عـــدد كبير من البرامـــج في المحطات 
التلفزيونيـــة المختلفـــة جميعهـــا تتقصـــد وبتعمد شـــديد أن تثير 
زوبعـــة عـــن طريق إثارة الضيف أو الضغـــط عليه أو حتى توجيه 
اتهامـــات لـــه أو الحديـــث معه بطريقـــة غير الئقة فقـــط من أجل 
تســـليط الضوء على هذه المقابلة والمســـاهمة في انتشـــارها بأي 
شـــكل كان، متناســـين قيمـــة االحتـــرام والنزاهة فـــي التعامل مع 

الضيف والجمهور وتقديم ما هو مفيد وله قيمة حقيقية.
أشـــدد من خالل مقالي هذا على أهمية االلتزام التام بأخالقيات 
العمـــل اإلعالمـــي ســـواء مـــن حيـــث النزاهـــة أو المصداقيـــة أو 
الوضـــوح والشـــفافية والعديـــد مـــن األمـــور التي يطول شـــرحها، 
لكنهـــا بالتأكيد تدرس لجميـــع طلبة وطالبات اإلعالم في الكليات 
والمعاهـــد الدولية الكبرى، فال قيمـــة للترند دون معلومة حقيقية 
يســـتقيها الجمهور من مقابلة ما، ســـواء في الصحافة أو اإلذاعة 
والتلفزيـــون، ذلك أن األســـاس فـــي اإلعالم هو الرســـالة الموجهة 

للجمهور وما تحتويه من قيمة حقيقية.

أنا أحلم بترند حقيقي يتيح الفرص لتداول أكبر كم من المعلومات  «
المرجوة والمفيدة في جميع المجاالت والعلوم، فاإلعالم رسالة 

كبيرة من الممكن تطويعها واالستفادة منها، بل صناعة جيل 
كامل بمواصفات رائعة إذا ما خدم اإلعالم توجهات الدول ورسائلها، 

ومازلنا في انتظار الترند.

سمر األبيوكي

تجمع إيران في محاوالتها لتوسيع نفوذها في المنطقة بين القوة الخشنة عبر 
وكالئها من حزب هللا والحوثيين والحشـــد الشـــعبي وما يقومون به من عنف 
وإرهاب، وبين القوة الناعمة كاإلعالم من خالل القنوات الناطقة باســـم إيران 

والمروجة لمشروعها التوسعي ومطامعها الدينية والسياسية والجغرافية.
إذا كان الرئيـــس األميركـــي الجديـــد جـــو بايـــدن يســـعى إلـــى إعـــادة الـــدفء 
لعالقـــات بـــالده مع طهـــران وإعادة وصـــل ما قطعـــه الرئيس الســـابق ترامب، 
ويصـــر على تجاهل كل الرســـائل العربية واإلقليميـــة التي تؤكد مخاطر إيران 
وأذرعهـــا اإلرهابيـــة، فإنه ربما قـــد يتوقف ولو قليال عنـــد التقرير الذي أصدره 
معهد واشـــنطن لدراســـات الشـــرق األدنى مؤخًرا، وحذر فيه من استراتيجية 
طهران اإلعالمية في الشـــرق األوســـط، كونها جزًءا مهًما فـــي جهودها لتبرير 
مشـــروعها التوسعي اإلقليمي ونشر المشـــاعر المعادية ألميركا، حاًثا واشنطن 
علـــى ضـــرورة توســـيع نطـــاق مواجهـــة هـــذه االســـتراتيجية وعـــدم االقتصار 
علـــى إدراج بعـــض الكيانات تحت قائمة العقوبات كما تـــم مع اتحاد اإلذاعات 
والتلفزيونات اإلســـالمية التابعة إليران، الذي تأســـس عام 2007 كهيئة تابعة 
لوزارة الثقافة واإلرشـــاد اإلســـالمي، ويعد األداة الدعائية األهم لفيلق القدس 

التابـــع للحرس الثوري اإليراني، حيث يقوم بمهمة خاصة هي دعم وتأســـيس 
قنـــوات تلفزيونيـــة وغيرها من وســـائل اإلعالم التي يديرهـــا وكالء إيران في 
المنطقـــة والخـــارج، ويوفـــر لها الدعـــم المالي واللوجســـتي، ويمتلـــك حاليا ما 
يزيد عن 200 شركة حليفة في 35 دولة، معظمها في الشرق األوسط وتشمل 

قنوات فضائية ومحطات إذاعية ومواقع إخبارية ووكاالت أنباء وغيرها.
التقريـــر األميركـــي أكد وجـــود تدخل لهـــذه األذرع اإلعالمية فـــي االنتخابات 
الرئاســـية األميركية األخيرة، وأنها قامت كذلك بالتحريض على االضطرابات 
التـــي شـــهدتها أميركا بالتزامـــن مع هذه االنتخابات وما ترتـــب عنها من نتائج 
وفوضـــى، حيـــث أشـــار إلـــى أن عمـــالء إيرانييـــن أرســـلوا رســـائل تهديـــد إلى 
الناخبيـــن الديمقراطييـــن، منتحليـــن صفـــة أعضـــاء فـــي جماعة “بـــراود بويز” 
القوميـــة البيضـــاء المؤيـــدة لترامب الذي اتبع سياســـة الضغـــط األقصى التي 
أثـــرت ســـلًبا على نشـــاط هـــذه القنـــوات التابعة إليـــران وخنقها ماليـــا وتوقف 

بعضها عن العمل. 
هذه هي إيران التي ال تتوانى عن تصدير القالقل والعنف والفوضى للخارج بشتى  «

السبل واألدوات.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

المواجهة األميركية لالستراتيجية اإلعالمية اإليرانية

تبحـــث اإلدارة األميركيـــة الجديدة برئاســـة جـــو بايدن عن “الالشـــيء!” في قضية 
مقتل الصحافي جمال خاشـــقجي رحمه هللا... هذا ما قاله األمير بندر بن ســـلطان 
رئيس االســـتخبارات العامة وسفير المملكة العربية السعودية بواشنطن سابقًا، في 
حديثـــه مـــع موقع “أســـاس ميديا” الذي نشـــرته صحيفة الجزيرة الســـعودية تعليقًا 
على تقرير االســـتخبارات المركزية األميركية، كاشـــفًا أن مضمون التقرير لم يحمل 
أي جديـــد عما تم تســـريبه من معلومات في الســـابق، وأنه ال يوجـــد أي دليل يثبت 

ادعاءات االستخبارات األميركية في قضية مقتل الصحافي خاشقجي.
مـــا قاله السياســـي المخضـــرم والدبلوماســـي المحنك بندر بن ســـلطان هو تلخيص 
للمحـــاوالت البائســـة واليائســـة من جانـــب الحـــزب الديمقراطي للضغـــط على بالد 
الحرمين الشريفين وتشويه المملكة بأية صورة ممكنة تحقيقا لرغباتهم الشيطانية 
التـــي هدفهـــا ضـــرب حالة النمـــاء والتحديـــث الجديدة التـــي تشـــهدها المملكة في 
الوقت الحالي، وإضعاف الســـعودية في عمقها العربي واإلســـالمي تحقيقا لمصالح 
خفيـــة لهـــذه اإلدارة وفرض أجندتها على الشـــرق األوســـط من خـــالل الضغط على 
دولة بقيمة ومكانة المملكة العربية السعودية. إن المتابع ألجهزة اإلعالم والصحف 
األميركيـــة يجـــد أنها تعاملت مع ملف مقتل خاشـــقجي بســـقف عال جـــدًا وأوحت 
للجميـــع أن تقريـــر الــــ )CIA( يحمل في طياتـــه الكثير من الحقائـــق المخفية التي ال 

يعرفها الرأي العام الدولي، وهذا على غير الحقيقة، فجميعها تخلو من أية حقيقة، 
لـــذا يأتي الســـؤال لماذا هذا الزخم الكبير في تلك القضيـــة دون غيرها من الجرائم 

التي تحدث في عالمنا وفي داخل المجتمع األميركي تحديدا؟!
تأتـــي الرغبـــة لـــدى الديمقراطييـــن الجـــدد فـــي التســـويق لهـــذه التقاريـــر واألخبار 
المغلوطـــة التـــي تـــدل بمـــا ال يدع مجاال للشـــك علـــى النوايا الســـيئة داخلهم بهدف 
ابتزاز السعودية وهذا األمر واضح وضوح الشمس من خالل الهالة اإلعالمية التي 
انتهجتهـــا اإلدارة األميركيـــة خالل إعالنها عن نشـــر التقرير االســـتخباراتي، والتي 
تحاول أن تســـتثمره استثمارًا سياســـيًا لمصالحها الخاصة. ومن هنا أقولها صارخًا 
عفوًا أميركا، إنها الســـعودية بالد الحرمين الشـــريفين التي وقفت مع العالم العربي 
واإلسالمي في السراء والضراء، إنها السعودية قلب الخليج النابض، إنها السعودية 
شـــقيقتنا الكبـــرى أفراحها تفرحنـــا وأوجاعها تؤلمنا، موقفنـــا تجاهها واضح وثابت 
بعدم المســـاس بســـيادتها ورموزها الكرام، إنها السعودية صاحبة الثقل االقتصادي 
علـــى مســـتوى العالـــم، إنها الســـعودية صاحبـــة الحكمـــة والهدوء فـــي مواجهة كل 
مـــن يعمـــل للنيل منها ومن قيادتها وضـــرب اللحمة الوطنية، إنها الســـعودية العمق 
االســـتراتيجي لـــدول الخليج العربي والمكانـــة الرفيعة للدول العربية واإلســـالمية 

والهيبة الشامخة للعالم.

عفوا أميركا إنها السعودية

د. خالد زايد



مهمـــا  فـــوزا  الخالديـــة  حقـــق 
ومســـتحقا علـــى حســـاب االتحـــاد 
بثالثـــة أهـــداف دون مقابـــل، فـــي 
المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفيـــن، 
السبت، على استاد النادي األهلي، 
ضمن ختام منافســـات الجولة 11 
لدوري الدرجـــة الثانية لكرة القدم 

للموسم الرياضي 2020-2021.
ولـــم يجـــد الخالديـــة صعوبـــة في 
إنهـــاء المبـــاراة لصالحه، إذ ســـجل 
تياغـــو هدفـــا بعـــد مـــرور 35 ثانية 
فقـــط على صافرة البداية، قبل أن 
يســـجل اثنين في الشـــوط الثاني 
محققا الهاتريك في المباراة، فيما 
أضاع العب االتحاد فورتشن ركلة 
جزاء في الشوط األول تصدى لها 

الحـــارس إبراهيم لطـــف هللا. أدار 
المبـــاراة الحكـــم راشـــد الخشـــرم، 
وعاونـــه نـــواف شـــاهين وجاســـم 

حسن، والحكم الرابع خالد علي.
وفـــي لقاء أقيم على ملعب مدينة 
حمد، قلب مدينة عيســـى النتيجة 
الفـــوز  محققـــا  التضامـــن  علـــى 
بنتيجـــة )2-3(. ســـجل للفائز:فهـــد 
عبداللطيـــف، بريتو وســـيد محمد 
الديـــن  وللتضامن:زهـــر  عبـــاس، 

محمـــد ومحمـــد آدم. أدار المباراة 
الحكم خليل فارس، وعاونه أحمد 
ســـيف وبـــدر عبدالبـــاري، والحكم 

الرابع محمد دالور.
وفي لقاء احتضنه ملعب الرفاع، 
فـــاز الحالة علـــى التضامن بأربعة 

ســـجل  اثنيـــن.  مقابـــل  أهـــداف 
للفائز:العب ســـترة حسين العطار 
)هدفيـــن(،  مرمـــاه  فـــي  بالخطـــأ 
برونو ســـيزار وعبدالفتاح بشـــير، 
وعلـــي  ســـيف  وللخاســـر:عبدهللا 
الحكـــم  المبـــاراة  أدار  العصفـــور. 

علـــي  وعاونـــه  عبـــدهللا،  عيســـى 
ســـعد وأحمـــد الغريـــب، والحكـــم 

الرابع عبدهللا قاسم.
وبناء علـــى ذلك، يكـــون الترتيب 
نقطـــة،   25 كاآلتي:االتفـــاق 
الخالديـــة والحالـــة 22 نقطة لكل 

واحـــد منهمـــا، الشـــباب 21 نقطة، 
مدينة عيسى 19 نقطة، سترة 15 
نقطـــة، قاللي 11 نقطـــة، البحرين 
نقـــاط،   7 االتحـــاد  نقـــاط،   10
التضامن في المركز األخير بنقطة 

واحدة.

“هاتريك” تياغو يقود الخالدية لتخطي االتحاد

لقاء الخالدية واالتحاد لقاء مدينة عيسى والتضامن لقاء الحالة وسترة

تأهـــل فريـــق ســـماهيج إلـــى مربع 
فـــي  مـــرة  ألول  اليـــد  كـــرة  دوري 
تاريـــخ مشـــاركاته بعدما فـــاز على 
نظيـــره االتحـــاد بنتيجـــة )28/30( 
فـــي المباراة التي جمعتهما مســـاء 
الســـبت لحســـاب الجولة الخامسة 

من المجموعة الثانية.
انتهـــى  قـــد  األول  الشـــوط  وكان 
لصالح ســـماهيج بنتيجة )10/14(، 
للمركـــز  ارتقـــى ســـماهيج  وبذلـــك 
الثانـــي برصيد )11 نقطـــة( متفوًقا 
بفـــارق  والشـــباب  الديـــر  علـــى 
األهداف ليرافـــق األهلي إلى مربع 
الكبار، فيما ُمني االتحاد بالخسارة 

الرابعـــة ليصبـــح رصيـــده )7 نقاط( 
في المركز قبل األخير.

معظـــم  فـــإن  للمبـــاراة،  وبالعـــودة 
جائـــت  األول  الشـــوط  دقائـــق 
الفريقيـــن  بيـــن  تماًمـــا  متكافئـــة 
الفنـــي واألهـــداف فضـــاًل  بـــاألداء 
الكـــرات الضائعـــة مـــن جهـــة  عـــن 
التـــي تصـــدى لهـــا حـــارس االتحاد 
علـــي الطويـــل، ومحمـــد عقيل في 
ســـماهيج مـــن جهـــة أخـــرى، إلـــى 
أن تمكـــن ســـماهيج فـــي الدقائـــق 
األفضليـــة  خطـــف  مـــن  األخيـــرة 
عبـــر  أهـــداف   4 بفـــارق  بالنتيجـــة 

دفاعه الجاد وهجومه السريع.
وعمـــد ســـماهيج علـــى التصويـــب 
للتســـجيل  واالختـــراق  المباغـــت 

جـــزاء  رميـــات  علـــى  والحصـــول 
كثيـــرة، واالتحـــاد عمـــد هـــو اآلخر 
لالختراق بصـــورة كبيـــرة وتفعيل 
الجنـــاح إال أنـــه القـــى صعوبة في 
فترات عدة؛ بسبب النقص العددي 

الذي كان يحدث له.
وجـــاء الشـــوط الثانـــي أكثـــر إثارة 
وجنوًنـــا، إذ حافظ ســـماهيج على 
تقدمـــه بالنتيجـــة حتـــى منتصـــف 
الشـــوط ولكـــن بمســـتوى متفاوت 
وبأخطـــاء واســـتعجال، واالتحـــاد 
كان أكثر قوة من ســـابقة بحراســـة 
الفعـــال  وهجومـــه  غســـان  علـــي 
الســـريع؛ ليقلـــص الفـــارق أكثر من 
إلـــى أن تمكـــن مـــن معادلـــة  مـــرة 

النتيجة والتقدم أيًضا.

اشـــتدت األعصـــاب فـــي الدقائـــق 
متقاربـــة  والنتيجـــة  المتبقيـــة 
الثوانـــي  حتـــى  بينهمـــا  ومتقلبـــة 
األخيـــرة التي ســـجّل فيها هدفين 

مستغاًل أخطاء االتحاد.

مباراة اليوم

يترقب الشارع الرياضي عموًما وكرة 
اليـــد خصوًصـــا لقـــاء منتظـــرا يجمـــع 
لحســـاب  والنجمـــة  االتفـــاق  فريقـــّي 
المجموعـــة  مـــن  الخامســـة  الجولـــة 

األولى.
لقـــاء ال يقبل القســـمة على اثنين أبًدا؛ 
كـــون أن هنـــاك مقعـــدا واحـــدا متبقيا 
عليـــه  يتنافـــس  ذاتهـــا  للمجموعـــة 
االتفـــاق والنجمة بعدمـــا خطف باربار 
البطاقـــة األولـــى. الفريقـــان يدخـــالن 
هـــذه الموقعـــة برصيـــد )7 نقـــاط( لكل 
منهما، وكالهما خســـر مبـــاراة وانتصر 
في اثنتان. االتفاق ينشـــد الفوز فقط 
من أجـــل الصعود للمربع، فيما النجمة 
يلعـــب بفرصتّي الفـــوز والتعـــادل من 

أجل ذلك.
كل المؤشـــرات تفيـــد برؤيـــة مبـــاراة 
قويـــة لما لها مـــن أهمية قصـــوى لدى 
الفريقين، وأيًضا لإلمكانات الموجودة 

في صفوف االتفاق والنجمة.

لقاء سماهيج واالتحاد

االتفاق والنجمة... من يخطف بطاقة الصعود للمربع؟

سمــاهيــج يتـــأهــــل إلى مـــربـــع دوري اليــــد

“ساليوت ذا سولجر” يتأهل إلى كأس دبي العالمي بفوزه ببطولة آل مكتوم للتحدي للخيل

وضعت رياضة الفروســـية البحرينية 
أســـمها علـــى إحـــدى أكبـــر بطـــوالت 
وحفـــرت  الخيـــل  ســـباقات  تحـــدي 
أناملها بأحرف ذهبيـــة بإنجاز جديد، 
إذ تأهـــل ســـاليوت ذا ســـولجر ملـــك 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة لفريق “فيكتوريوس” 
إلـــى الشـــوط الرئيـــس لبطولـــة كأس 
دبـــي العالمـــي الـــذي ســـيقام فـــي 27 
مـــارس الحالـــي، عندمـــا فـــاز بالمركز 
األول في بطولة آل مكتوم للتحدي - 
الجولـــة الثالثة التي أقيمت في دولة 
االمـــارات العربيـــة المتحـــدة برعايـــة 
طيـــران اإلمارات لمســـافة 2000 متر 
علـــى مضمـــار “ميـــدان العالمـــي” في 

أمسية “السبت السوبر”.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن الفوز بالمركز األول يجسد 
الدعـــم واالهتمام الـــذي يقدمه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وهـــو ترجمة 

لمتابعة صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
يعتبـــر  إذ  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
وضـــع  مواصلـــة  فـــي  كبيـــًرا  حافـــًزا 
اســـم مملكـــة البحريـــن فـــي مختلف 

البطوالت العالمية الكبرى.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
الفروســـية  رياضـــة  أن  خليفـــة  آل 
البحرينيـــة لهـــا مكانتهـــا الكبيـــرة في 
البطـــوالت العالميـــة ودائًما مـــا تقدم 
أفضل المســـتويات وتكســـب المراكز 

األولـــى لتؤكد مكانـــة مملكة البحرين 
مـــا  وهـــو  الكبـــرى  البطـــوالت  فـــي 
يعطينـــا الحافز الكبيـــر لمواصلة دعم 
الفروســـية عمومـــا وســـباقات الخيل 

خصوصا.
وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة اعتزازه بحصول ســـاليوت ذا 
ســـولجر علـــى المركـــز األول والتأهل 
إلـــى كأس دبي العالمـــي المقبل، وهو 
مـــا ســـيجعل فريـــق “فيكتوريـــوس” 
أمام اختبار جديد سيؤكد فيه مكانة 

البطـــوالت  فـــي  البحرينيـــة  الخيـــل 
بجهـــود  ســـموه  مشـــيًدا  العالميـــة، 
عبـــدهللا  فـــوزي  البحرينـــي  المـــدرب 

ناس والفارس أدري دي فرايس. 
وتمكن ساليوت ذا سولجر من تحقيق 
المركز األول بجدارة واستحقاق في 
الشـــوط الســـادس الذي يعتبـــر أقوى 
وأكبر األشواط من حيث اإلثارة على 
المضمـــار الرملي، إذ تفوق على نخبة 
من الجياد لمســـافة 2000 متر “الفئة 
األولى”، وتأهل إلى الشـــوط الرئيس 

من بطولة كأس دبي العالمي المقبل.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس مجلـــس 
الخيـــل  شـــؤون  رعايـــة  هيئـــة  إدارة 
الشـــيخ دعيج بـــن ســـلمان آل خليفة 
عن تهانيه إلى ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة بمناسبة فوز ساليوت 
ذا ســـولجر الذي يؤكد حرص ســـموه 
علـــى تقديـــم كامـــل الدعـــم لرياضـــة 
خصوًصـــا  البحرينيـــة  الفروســـية 

سباقات الخيل.
وأشـــار الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 

خليفـــة إلى أن فـــوز البحرين بالمركز 
األول فـــي التحـــدي يؤكـــد ما وصلت 
البحرينيـــة  الفروســـية  إليـــه رياضـــة 
اإلنجـــازات  تحقيـــق  مواصلـــة  فـــي 

الخارجية.
وأوضـــح الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة أن هـــذا االنتصـــار يأتـــي 
بفضـــل ما يوليه ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــن دعـــم كبير 
للفريق لتقديم الصورة المشـــرفة في 
الســـباقات العالميـــة الكبـــرى، متمنًيـــا 
لســـموه كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي 

مشاركات الفريق المقبلة.

تغطية - المكتب اإلعالمي )تصوير: عبداهلل خليفة - دبي (

Sports@albiladpress.com 14

ناصــر بــن حمــد: كســب المركــز األول يجســد رعايــة جاللــة الملــك لرياضــة الفروســية

األحد 7 مارس 2021 - 23 رجب 1442 - العدد 4527

دعيج بن سلماندعيج بن سلمانسمو الشيخ ناصر بن حمد

علي مجيد

طابع عالمي لـ 
“فيكتوريوس” واإلنجاز 

الذهبي دافع لمزيد 
من الحصاد 

أحمد مهدي
الحالة والمدينة 
يتخطيان سترة 
والتضامن في 
دوري “الثانية”



 11 الجولـــة  منافســـات  األحـــد  تنطلـــق 
لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموســـم الرياضي 2020 - 2021، وذلك 
بإقامة مباراتين عند 6.30 مساًء. يلعب 
البديـــع مع المحـــرق على اســـتاد مدينة 
خليفـــة الرياضيـــة، فيما يلعـــب المالكية 
مع البسيتين على استاد الشيخ علي بن 

محمد آل خليفة.
اإلثنيـــن  الجولـــة  مباريـــات  وتســـتكمل 
بإقامـــة 3 مباريـــات: الرفـــاع مـــع الرفاع 
الشـــرقي، النجمـــة مع المنامـــة، واألهلي 

مع الحد.
ويشير ترتيب الدوري حالًيا إلى صدارة 
الرفاع برصيد 28 نقطة وبفارق 9 نقاط 
عن أقـــرب المنافســـين الرفاع الشـــرقي 
الـــذي يحتـــل مركـــز الوصافـــة برصيـــد 
نقطـــة   17 والحـــد  المنامـــة  نقطـــة،   19

لـــكل واحـــد منهمـــا، النجمـــة والمحـــرق 
12 نقطـــة لـــكل واحد منهمـــا، األهلي 11 
نقطة، البديع 9 نقاط، البسيتين 7 نقاط، 

والمالكية في المركز األخير بـ 6 نقاط.
فـــإن  األحـــد،  مباريـــات  إلـــى  وبالعـــودة 
البديع والمحرق سيلتقيان في مواجهة 
رصيـــد  فـــي  يتقاربـــان  كونهمـــا  مهمـــة؛ 
النقاط، ويســـعى كالهمـــا لتحقيق مزيد 

للتقدم إلى األمام على سلم الترتيب. 
يقود الفريقين مدربان وطنيان: هشـــام 
الماحوزي مع البديع وعيســـى السعدون 
مـــع المحـــرق. وكان لقـــاء الذهـــاب قـــد 
انتهـــى بالتعادل الســـلبي بيـــن الطرفين 
المـــدرب  المحـــرق  يقـــود  كان  ويومهـــا 
البرازيلـــي باكيتـــا. أمـــا المبـــاراة الثانية، 
فهي من ضمـــن األبرز هذه الجولة؛ ألنها 
تجمع صاحبـــي المركزين األخيرين في 
ســـلم الترتيب. ويقود الفريقين مدربان 
وطنيـــان: موســـى مبـــارك مـــع المالكيـــة 
ويأمـــل  البســـيتين،  مـــع  تـــاج  وخالـــد 
الفريقـــان تحقيق الفـــوز؛ كونه مهما في 
سباق االبتعاد عن صراع الهبوط، وسبق 
للفريقيـــن أن حققـــا الفـــوز مـــرة واحدة 
فقـــط خـــالل الـــدوري هـــذا الموســـم، إذ 
فاز المالكية على الحد والبســـيتين على 

المالكية.

الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   11 الجولــة  انطــاق 
البديع أمام المحرق.. والمالكية يالقي البسيتين

أحمد مهديسبورت

علي مجيد

حسن علي

Sports@albiladpress.com
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أعلن النادي األهلي بشكل مفاجيء عن تأجيل انتخابات مجلس إدارة 
النــادي األهلــي للــدورة االنتخابيــة الجديــدة التــي تمتــد ألربــع ســنوات 
2021 – 2024 بعدما كان مقررا لها أن تقام اليوم األحد ليحدد لها موعد 

جديد بتاريخ 14 مارس الجاري.

وكان منصب رئاسة مجلس اإلدارة 
الـــذي  كانـــو  خالـــد  لصالـــح  حســـم 
احتفظ بمنصبه لوالية جديدة نظرا 

لعدم تقدم أي مرشح لخالفته.
وتضـــم قائمـــة المرشـــحين لعضوية 
بعـــد  مرشـــحا   13 اإلدارة  مجلـــس 
عبدالعزيـــز  مـــن  كال  انســـحاب 
حيـــث  أحمـــد،  وعلـــي  بوخمســـين 
تتكـــون القائمة النهائية من حســـين 
عمـــاد  محمـــد  مـــدن،  علـــي  حســـن 
يوســـف حمزة، حسين مهدي رجب، 
ياســـر حبيب علي الحـــداد، عبدهللا 
فيصـــل آل رحمـــة، باســـم صالح آل 
شهاب، علي جاســـم أحمد معيوف، 
أحمـــد  نـــادر  هيـــات،  حميـــد  نـــزار 
الحاجي، فاضل راشد أحمد الشكر، 
ســـيد جـــالل حســـن ابراهيـــم، نـــادر 

يوسف زليخ، محمد جمعة بشير.
ويتنافـــس المرشـــحون الــــ 13 للفوز 
مجلـــس  لعضويـــة  مقاعـــد  بعشـــرة 
اإلدارة، األمـــر الـــذي يعنـــي ســـقوط 
ثالثة مرشحين، ويغيب عن القائمة 
اعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  الحاليـــة 
اإلدارة الحالية وهم فريد طه، عالء 
الحلواجـــي، عبدالعزيـــز بوخمســـين 

وأحمد عبدالرحمن.
انتخابـــات  ســـتجرى  مـــرة  وألول 
التصويـــت  طريـــق  عـــن  األهلـــي 
اإللكترونـــي بقرار من وزارة شـــئون 
الشباب والرياضة تنفيذا لتوصيات 

الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لجائحة 
بســـبب   ”19  – كوفيـــد   “ كورونـــا 
بالوبـــاء  اإلصابـــة  حـــاالت  تزايـــد 
بعـــد اكتشـــاف الفايـــروس المتحور 
ســـالمة  علـــى  وحفاظـــا  الجديـــد 
المشـــاركين فـــي االنتخابـــات، كمـــا 
تـــم توزيع ملف اإلرشـــادات الخاص 
بالتصويت اإللكترونية على أعضاء 

الجمعية العمومية.
وكان اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة 
عقد يوم األربعاء 24 فبراير الجاري 
وتـــم خالله اعتمـــاد التقريـــر المالي 

.Teams واإلداري عبر برنامج الـ

تأجيل انتخابات األهلي إلى 14 مارس

صابر يسجل رقما بحرينيا جديدا في “حاجز القوة والمقدرة”
عيسى بن عبداهلل يشيد بما وصلت إليه رياضة قفز الحواجز ويهنئ الفائز

هنأ رئيس االتحاد الملكي للفروســـية وسباقات القدرة 
سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة، فارس فريق 
قوة دفاع البحرين صابر سلمان فرج مع الجواد ألتيكا 
دو فـــورت الـــذي حقـــق إنجـــازا فريدا مـــن نوعه ضمن 
بطولـــة عز الخيل البطولة الثامنة من موســـم بطوالت 
قفـــز الحواجـــز، عندمـــا تعـــدى بنجـــاح وعـــن جـــدارة 
واســـتحقاق ارتفـــاع متـــر و85 ســـنتمترا فـــي مســـابقة 

“حاجز القوة والمقدرة”.
وأكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة أن 
رياضـــة الخيـــل عموما ورياضـــة قفـــز الحواجز تعيش 
تطورا كبيرا بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشـــباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، واهتمـــام االســـطبالت المحلية والفرســـان 
ورغـــم الظـــروف التي نعيشـــها بســـبب تفشـــي حائجة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، إال أن ذلـــك لـــم يوقـــف 
عـــزم الفرســـان الذين بذلـــوا ومازالـــوا يبذلـــون جهودا 
لتطويـــر مســـتوياتهم وتطويـــر مســـتويات  مشـــكورة 
جيادهـــم.. تطـــور هائل يســـتحق الشـــكر والتقدير في 
موســـم اســـتثنائي ومغايـــر عن بقيـــة المواســـم.. ألول 
مـــرة فـــي رياضـــة قفـــز الحواجـــز البحرينيـــة نصل في 
المســـابقات الكبرى إلى ارتفاعات الحواجز التي بلغت 
145 ســـنتمترا، واليوم نسجل رقما جديدا في مملكتنا 
الحبيبـــة بتعدي الفـــارس المتميز صابر ســـلمان لحاجز 

القوة والمقدرة والذي بلغ ارتفاعه 185 سنتمترا”.
وبين ســـموه أن “ما تحقق في مسابقة القوة والمقدرة 
من خالل الفارس الصاعد ســـلمان فـــرج يترجم الكثير 
من المعاني، أولها أن رياضة القفز البحرينية في تطور 
مســـتمر، ومســـتوى الفرســـان فـــي تصاعـــد، والفـــارس 
البحرينـــي يمتلـــك كل اإلمكانـــات مـــن أجـــل تحقيـــق 

اإلنجازات والقدرة العالية من أجل تحدي المســـتحيل 
وتحقيق الطموح، والعزم واالرادة موجودة في قلوب 
الفرســـان، كلهـــا أمـــور تشـــجعنا علـــى مواصلـــة العمـــل 
الجماعـــي وبروح الفريـــق الواحد مع اإلخوة المنظمين 
وفـــي لجنة قفـــز الحواجـــز؛ من أجـــل مواصلـــة طريق 

التطور لالرتقاء أكثر برياضة القفز”.
وأشـــاد ســـموه بجميـــع الفرســـان الذيـــن شـــاركوا فـــي 
مســـابقة حاجـــز القـــوة والمقـــدرة، إذ أكـــد ســـموه أنهم 
أبهـــروا الجميـــع بمـــا يمتلكونـــه مـــن مســـتويات فنيـــة 
عالية، كما أثنى ســـموه على جهودهـــم الكبير من أجل 
الوصـــول ألعلـــى المســـتويات وتمثيـــل الوطـــن خيـــر 
تمثيـــل في مختلف المشـــاركات، مهنئا ســـموه الفارس 
أحمد الجهرمي الذي شـــارك مطلع شهر فبراير الماضي 
فـــي بطولـــة الشـــارقة الدوليـــة لقفـــز الحواجـــز وحقق 
فيهـــا المركـــز الســـادس ضمن مشـــاركة دولية واســـعة، 
وكان أيضـــا الفـــارس خالـــد الخاطري قد حقـــق المركز 
الثالـــث في هـــذه البطولـــة، مؤكدا أن هـــذا اإلنجاز إنما 
يؤكد جهوزية فرســـان البحرين للمشاركات الخارجية 
الدائـــم لتحقيـــق اإلنجـــازات المشـــرفة  واســـتعدادهم 

لوطنهم الحبيب.

فخور بإنجازي 

مـــن جهته أعرب فارس فريق قوة دفاع البحرين 
صابـــر ســـلمان فـــرج بطـــل مســـابقة حاجـــز القوة 
والمقـــدرة عن بالغ ســـعادته بهذا اإلنجـــاز، إذ كان 
صابـــر صاحب الرقم القياســـي قبل عامين عندما 
وصل الرتفاع 180 ســـنتمترا الذي ســـجل باســـمه 
في ذلك العام؛ ليكسر رقمه ويسجل رقما جديدا 
باســـمه هذا العام، وقال “فـــي بداية الحديث أود 
أن أوجه شكري وامتناني  رئيس االتحاد الملكي 
للفروســـية وسباقات القدرة ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة علـــى تشـــجيعه ودعمـــه 
الدائـــم لجميـــع الفرســـان، ورئيـــس لجنـــة القفـــز 
الشيخ خالد بن محمد آل خليفة وجميع الحضور 
والفريـــق الـــذي حقـــق العديد من اإلنجـــازات هذا 
الموســـم.. كانت مسابقة رائعة ولله الحمد وفقت 

فيها وتمكنت من تحقيق هذا االرتفاع”.

متابعة وتشجيع

وحظيت مســـابقة حاجز القوة والمقدرة بمتابعة 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس 
القدرة ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا، ورئيس 
لجنـــة قفـــز الحواجـــز الشـــيخ خالد بـــن محمد آل 
خليفة ونائبه الشيخ عبدهللا بن محمد آل خليفة، 
وصاحبة شـــركة عز الخيل لمستلزمات الفروسية 
هـــدى جناحي، وعـــدد من الفرســـان والفارســـات 
الذيـــن صفقـــوا بحـــرارة لجميـــع الفرســـان الذيـــن 
شـــاركوا في هذه المســـابقة بعد يوم شيق ومثير 

في جميع مسابقات بطولة عز الخيل.
وشارك في مسابقة حاجز القوة والمقدرة كل من 
الفرســـان صابر سلمان فرج، سلمان فرج، محمود 
عبدالقـــادر، هيثـــم البســـتكي، باســـل الدوســـري، 
الفارس الناشـــئ فارس يحيى أحمد، وكان أصغر 
الفرســـان الذيـــن يشـــاركون في هـــذه المســـابقة، 

والفارس أحمد أكبر.

من تتويج صابر سلمان

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

شعار النادي األهلي

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله يتابع مسابقات بطولة عز الخيل

تغطية - اللجنة االعالمية

تتواصـــل إبداعـــات الطاقـــات الشـــبابية اإلعالميـــة بنادي 
المالكية بعدما أطلق النادي رســـميا موقعه الرســـمي على 

.”www.malkiyaclub.com“ شبكة اإلنترنت
وتأتـــي تلـــك المبادرة في إطار حـــرص مجلس إدارة نادي 
المالكية واللجنة اإلعالمية لبناء جســـر قوي من التواصل 
بين النادي وجمهوره وليشـــكل الموقع اإللكتروني واجهة 
رســـمية ومرجعـــا أساســـا للبحـــث عـــن أي معلومة تخص 
النـــادي. ويحتـــوي الموقع الذي أشـــرف عليـــه أمين هادي 
علـــى أبـــواب عدة مثل نبـــذة عن النـــادي وأعضاء مجلس 
اإلدارة وأكاديميـــة النـــادي والجوالـــة ورابطـــة الجماهيـــر 
وأخيرا المتجر الذي سيتم افتتاحه قريبا بحسب الموقع.

وصمـــم الموقـــع اإللكتروني بطريقـــة ســـهلة للوصول إلى 
المعلومـــة بطريقة سلســـلة ومنظمة، وتأتي تلـــك المبادرة 
فـــي الوقـــت الـــذي أهملـــت فيـــه معظـــم األنديـــة المحلية 
اعتمـــاد موقـــع إلكترونـــي خـــاص بهـــا رغـــم أن الكثير من 

األندية قاموا بهذه الخطوة، ولكنهم لم يستمروا فيها.
وأقـــام نـــادي المالكيـــة مؤتمرا صحافيـــا عبـــر “اليوتيوب” 

ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي لتدشـــين الموقع بحضور 
نائـــب رئيس النادي عمران عبدهللا، كما تم تنظيم ورشـــة 

عمل تدريبية على كيفية استخدام الموقع اإللكتروني.
وكان لمجموعـــة عشـــاق المالكيـــة دور كبيـــر فـــي تكويـــن 
وإنشـــاء الموقع اإللكتروني المتكامـــل، الذي يمثل مرجعا 
مهما لـــكل محبي النادي؛ ليواصل مجلـــس اإلدارة الحالي 
برئاســـة جاســـم عبدالعـــال تحقيـــق مزيـــد مـــن النجاحات 

اإلدارية.

الموقع اإللكتروني لنادي المالكية

ــة لــلــنــادي ومــرجــعــا لــلــمــعــلــومــات ــهـ يــمــثــل واجـ
مــوقـــع إلكتــــروني لـ “المـــالكيــــة”

المجلس البحريني لأللعاب القتالية - المركز اإلعالمي

على  حيان  محمد  إيثار  اإلمبراطور  أكاديمية  العبة  حصلت 
النسخة  منافسات  في  مشاركتها  خالل  البرونزية،  الميدالية 
الثالثة من بطولة النتس الدولية االفتراضية للتيكواندو التي 

أقيمت في الدنمارك عن طريق تقنية االتصال المرئي. 
من  أكثر  وبمشاركة  عاما   17 فوق  فئة  البطولة  واستهدفت 
940 العبا والعبة من مختلف دول العالم، إذ تعتبر البطولة من 

أقوى بطوالت التيكواندو في ظل شعبيتها وحرص العديد 
من الدول على مشاركة العبيها في البطولة. 

وقدم رئيس االتحاد البحريني للتيكواندو عبدهللا عيسى 
إلـــى أكــاديــمــيــة اإلمــبــراطــور الــــــــــــدوي الـــتـــهـــانـــي 

ــهــــذه الــمــنــاســبــة،  ــ ــاد ب االتـــحـ أن  إلــــى  مـــشـــيـــًرا 
دعم  على  جــمــيــع األكــاديــمــيــات حريص 

المنضوية  تـــحـــت مــظــلــة واالندية 
ــن أجـــل  ــ االتــــــحــــــاد؛ مـ

مواصلة االرتقاء برياضة 
الــتــيــكــوانــدو، فــي ظــل الدعم 

ــــذي يــحــظــى بــه االتـــحـــاد مــن رئــيــس المجلس  واالهــتــمــام ال
آل  بن محمد  الشيخ سلمان  القتالية سمو  لأللعاب  البحريني 
تحقيق  في  ماضية  التيكواندو  رياضة  أن  موضحا  خليفة، 
تواجدها  وتسجيل  الغالية،  لمملكتنا  ــجــازات  اإلن مــن  مزيد 
التوفيق  كافة، متمنيا  الدولية  المشاركات  المميز في 

لكل األكاديميات في المشاركات المقبلة. 
من جانبها، أعربت الالعبة إيثار محمد حيان 
الميدالية  على  بحصولها  سعادتها  بالغ  عن 
الــبــرونــزيــة فــي الــبــطــولــة، مــؤكــدة أن هــذه 
البطوالت  في  لها  دافعا  ستكون  الميدالية 
ــازات،  ــجـ االنـ مــن  مــزيــد  لتحقيق  الــمــقــبــلــة 
مشيرة إلى أن البطولة شهدت منافسة 
قــويــة بــيــن الــمــشــاركــيــن كــافــة، وأن 
البرونزية  الميدالية  على  حصولها 
ثمرة التدريب المتواصل واالهتمام 

من أكاديمية االمبراطور. إيثار حيان

ــدو ــوان ــك ــي ــت ــل ــة ل ــيـ ــراضـ ــتـ ــة افـ ــ ــي ــ بـــطـــولـــة دول
إيثــــار تحــــرز بـــرونــزيــــة “النتس”

حقق فريق ســـترة نتيجة االنتصار على نظيره سماهيج 
)62/69( في المباراة التي جمعتهما مســـاء السبت ضمن 
الـــدور التمهيـــدي لمســـابقة كأس خليفة بن ســـلمان لكرة 

السلة. 
 12/14( كاآلتـــي:  األربعـــة  األشـــواط  نتائـــج  وجائـــت 
ســـماهيج، 16/19 ســـترة، 13/16 ســـترة، 19/22 سترة(، 
وبذلك تأهل ســـترة للدور ربع النهائي وينتظر الفائز من 

لقاء النجمة واالتحاد لمالقاته.
وبرز في ســـترة حسين صفر وعلي عيد بتسجيلهما )19 
نقطة( لكل منهما، وفي سماهيج أحمد فتيل )22 نقطة(، 

أحند جعفر )12 نقطة(.

وفي مباراة أخرى، كســـب البحريـــن مواجهة النويدرات 
بنتيجـــة )55/59( وبواقـــع األشـــواط للبحريـــن )16/25، 
13/24، 11/23، 15/23(. وبذلـــك ينتظـــر البحريـــن الفائز 

مـــن لقـــاء الحالـــة ومدينـــة عيســـى لمالقاته بالـــدور ربع 
النهائي.

وبـــرز فـــي البحريـــن باقـــر عيســـى بتســـجيله )16 نقطة( 
ابراهيـــم البصـــري )13 نقطـــة(، وفي النويدرات يوســـف 

ميرزا )17 نقطة(، محمد سلمان )11 نقطة(.

لقاء سترة وسماهيج

الــدور التمهيــدي لــكأس خليفــة بــن ســلمان للســلة
سترة والبحرين يهزمان سماهيج والنويدرات

تغيير مفاجيء 
بعدما كان مقررا 

لها أن تقام اليوم
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“المرور”: إنجاز مليوني معاملة في العام 2020
اإللكترونية الــخــدمــات  اســتــخــدام  نسبة   %  43

أفـــاد المدير العام لـــإدارة العامة للمرور 
العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب 
آل خليفة بأن تقديم الخدمات المرورية 
الظـــروف  رغـــم  تعطيـــل  دون  اســـتمر 
الصحيـــة، في ظـــل الجهود التـــي يبذلها 
جميع منتسبي اإلدارة من ضباط وأفراد 
ومدنيين سواء في مبنى اإلدارة العامة 
للمـــرور أو المراكـــز الخارجية المنتشـــرة 
في جميع المحافظات ومكاتب مباشرة 
الحوادث المرورية، مع تكثيف الحمالت 
بشـــأن الخدمـــات اإللكترونيـــة التـــي زاد 
اســـتخدامها بنسبة 43 % ضمن مليوني 
معاملة أنجزتها اإلدارة في العام 2020؛ 
ليزيد االعتماد عليها من قبل المراجعين 

معامالتهـــم  إنجـــاز  يفضلـــون  الذيـــن 
بسهولة ويسر من خالل األجهزة الذكية 

والمنصات اإللكترونية المختلفة.
وأضاف أن أســـبوع المـــرور 2021 يأتي 
فـــي ظـــروف صحيـــة عالميـــة وضعـــت 
تحديـــات أمـــام كثيـــر من المجـــاالت، إال 
أنها كانـــت دافًعا إضافًيا لـــإدارة العامة 
للمـــرور لبذل مزيـــد من الجهـــود؛ بفضل 
دعـــم ورعايـــة وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، إذ تمكنت 
اإلدارة مـــن تحقيق نتائـــج إيجابية على 
مستوى الخدمات وتطويرها إلكترونًيا، 
وزيادة وعي الجمهور من خالل حمالت 
ومبـــادرات إعالمية، إضافـــة إلى خفض 
معـــدالت الحـــوادث المروريـــة خصوصا 
البســـيطة وانخفـــاض كبيـــر فـــي بعـــض 

الجمهـــور  وعـــي  نتيجـــة  المخالفـــات 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  مـــع  وتعاونـــه 
وتحقيق شـــراكة حقيقية؛ كون الســـائق 
عنصرا أساسا في السالمة على الطريق.
علـــى  اإلدارة حرصـــت  أن  إلـــى  وأشـــار 
إطـــالق حملـــة إعالميـــة واســـعة خـــالل 
أسبوع المرور؛ استمراًرا لما يتم تقديمه 
طـــوال أكثـــر مـــن 30 عاًما في األســـابيع 
المروريـــة، وكانـــت تحمـــل فـــي كل عام 
طابًعـــا مختلًفـــا وموضوًعـــا محـــدًدا إال 
فـــي  آخـــذه  المروريـــة  التحديـــات  إن 
التغييـــر مع التطـــور التكنولوجي والنمو 

االقتصادي والسكاني.
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأعـــرب 
للمـــرور عـــن تقديـــره لجميـــع الســـائقين 
مثـــااًل  اإلدارة  تعتبرهـــم  إذ  الملتزميـــن، 

لباقـــي الســـائقين وعنصـــرا أساســـا على 
الطريـــق لرفع معدالت الســـالمة، كما أن 
الشـــراكة التـــي حققتهـــا اإلدارة العامـــة 
ذات  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  للمـــرور 
العالقـــة والقطـــاع الخـــاص كان لها األثر 

البالغ في الدفع نحو التطوير.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

المنامة - وزارة الداخلية

األحد 7 مارس 2021 - 23 رجب 1442 - العدد 4527

بدور المالكي

أم جعفر لـ “^”: “نار وشرار معابيج بحرينية”... و12 ألف متابع
تتحدث زينب حسن بفخر عن تجربتها التي امتدت 
لســـنين طويلة، ولكنها اســـتطاعت بالصبـــر وبالعمل 

الجاد، أن تكون ضمن عائلة األسر المنتجة.
وتـــروي أم جعفـــر ذات 37 عامـــا لـ “البـــالد” تجربتها 
فتقـــول: لم تكـــن الحياة التي مررت بها ســـهلة، فقد 
واجهـــت العديد من الصعوبات، وعلى رأســـها مرض 
الكلية الذي الزمني لمدة ١٤ عاما، وحتى أهرب من 
نوبـــات الكليـــة التي كنـــت ألجأ إلـــى المهدئات حتى 
يئست من الحياة بل ومن كل شيء، ولكني وخالل 
صحوة وبدعم من عائلتي وزوجي قررت أن أعيش 
الحياة وأن أحقق شـــيئا من أجـــل عائلتي وأطفالي، 
وقـــررت أن أنتصـــر علـــى المـــرض، وأن أغير حياتي 
ولـــم يكن هذا ســـهالً فـــي البداية، لكـــن اإلصرار كان 

وسيلتي للنجاح.
وتـــردف قائلـــة: هنـــا تبـــدأ حكايتـــي مـــع “المعابيـــج 
والفلفل”، فبدأت أوالً بعمل نوع واحد وكان “معبوج 
الباذنجـــان” كنـــت أعمل في البيـــت لألهل والجيران 
الذيـــن أعجبوا بـــه جدا، فنصحوني بتوســـيع عملي، 
فاتجهت لعمل انواع جديدة من المعابيج والتحقت 
باألســـر المنتجة، ألجد الدعم بأوسع أشكاله، وهنا ال 
أنســـى فضل األســـتاذة فضيلة لرفع مستوى عملي، 

فانضمامـــي لبرنامج خطوة، وانطالق مشـــروع “نار 
وشرار”.

وتضيـــف: بعدها شـــاركت بالمعـــارض والمهرجانات 
وحظيت بإقبال واستحســـان الزبائن، ألنضم بعدها 
الـــى حاضنات االســـر المنتجة، فتوســـع نطاق عملي 
وزاد اإلقبال الواســـع على منتجاتـــي ليكون لي مقر 

في سوق المزارعين.
وتكمل أم جعفر قصة مشروعها “نار وشرار” بالقول: 
علـــى الرغـــم مـــن مواجهتـــي للعديد مـــن الصعوبات 
واإلخفاقـــات، إال أن معنى االستســـالم ال يوجد في 
قاموســـي حياتـــي، انتصـــرت علـــى ألمـــي ومرضـــي 
وأصبحت منتجة وفعالـــة في المجتمع، ولله الحمد 
اتسعت شريحة زبائني وأحبوا منتجاتي التي تنتج 
ضمـــن أفضـــل المواصفـــات المطلوبة، وهنـــاك زبائن 
يحضـــرون من دول الخليج، مســـتدركًة: ثقتي بالله 
كبيـــرة، كنت أطمح بزبـــون واآلن لدي 12000 متابع 
علـــى منصتي في االنســـتغرام، وأنـــا أعمل ألكثر من 

16 ساعة ليال ونهارا، ومعي زوجي وأبنائي األربعة، 
مردفة: زوجي داعم لكل خطوات النجاح في رحلة 

العمل العائلية.
وختاما، تقول أم جعفر: أطمح بتوســـيع مشـــروعي 
ليكـــون لـــي فـــروع ومحـــالت خاصـــة فـــي الخليـــج 

والعالـــم، هنـــاك إقبـــال واســـع علـــى منتجاتـــي التي 
ترضـــي جميـــع األذواق، وأصبحـــت تشـــكل صنفـــا 
مهمـــا على طاولة الطعام، لدي “ســـر” الخلطة الحارة 
وأســـرار المعابيـــج اللذيـــذة ونكهـــات متنوعـــة مـــن 

الرمان والسماق والدقوس والليمون وغيرها.

أطمح للوصول إلى 
الخليج والعالم

أسر
منتجة

الضـــوء  تســـلط  زاويـــة 
على مشروعات ونشاط 
األســـر المنتجة بمختلف 

المناطق

حمد بن محمد: مكافحة “كورونا” مسؤولية الفرد بالدرجة األولى
ــه ــوجـ الـ ــة  ــامـ ــمـ كـ ــس  ــبـ لـ ــدم  ــ ــ ع مـــخـــالـــفـــة   55753 ــد  ــ ــ رص

أكد مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
العمليـــات والتدريـــب العميـــد الركـــن 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة أن 
مكافحـــة جائحـــة كورونـــا مســـئولية 
الفرد بالدرجة األولى من خالل تقيده 
باإلجـــراءات االحترازيـــة التـــي تعـــد 
حجـــر الزاويـــة في منظومـــة الوقاية، 
مشـــيرا إلـــى أن وقايـــة الفـــرد لنفســـه 
هـــي وقايـــة للمجتمـــع بجميـــع فئاته، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب وعيا ذاتيـــا يبدأ 
من الفرد وصوال لجميع أفراد أســـرته 
والمحيطيـــن، الفتـــا في الوقـــت ذاته 
إلـــى أن وزارة الداخليـــة تقوم بجهود 
لمكافحـــة  متواصـــل  وعمـــل  حثيثـــة 
الفيـــروس والحد من انتشـــاره، إذ إن 
الحمـــالت التوعويـــة وحمـــالت إنفاذ 
مكثـــف  وبشـــكل  مســـتمرة  القانـــون 
ضمن منظومة متكاملة، ويتم تنظيم 
حمـــالت توعوية في جميـــع المناطق 
وبمختلـــف اللغـــات، إضافـــة لمواصلة 
المخالفـــات  رصـــد  حمـــالت  تنفيـــذ 
واتخـــاذ اإلجراءات القانونية المقررة 
بحـــق مرتكبيهـــا، والقيـــام بالحمـــالت 
التفتيشـــية علـــى المطاعـــم والفنادق 
فريـــق  عبـــر  التجاريـــة  والمحـــالت 

مختص مع الجهات ذات العالقة.
وأشـــار مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
إلـــى  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
تعمـــل  الداخليـــة  وزارة  إدارات  أن 
مـــن  للحـــد  اختصاصهـــا  حســـب  كاًل 
انتشـــار هذا الفيـــروس، إذ قـــام مركز 
اإلســـعاف الوطني منذ بـــدء الجائحة 
إلى اآلن بمباشـــرة 6123 بالغا خاصا 
بفيـــروس كورونـــا، والـــذي يشـــكل ما 
نســـبته 16 % من مجمـــوع البالغات 
الفتـــرة،  هـــذه  خـــالل  تلقاهـــا  التـــي 
لجميـــع  باالســـتجابة  المركـــز  قـــام  إذ 
هـــذه البالغـــات واتخـــاذ اإلجـــراءات 
الالزمـــة ونقـــل المصابيـــن بالفيروس 

إلـــى األماكـــن المخصصة عـــن طريق 
فريـــق متخصص ومؤهـــل تم تدريبه 
وتزويـــده بالتجهيزات كافـــة للتعامل 
مـــع هـــذه الحـــاالت، لضمـــان ســـالمة 

الشخص المصاب والمسعفين.
الشـــرطة  مديريـــات  أن  وأضـــاف 
المعنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
بتنفيـــذ  قامـــت  الداخليـــة  بـــوزارة 
6386 حملـــة توعويـــة، كمـــا قامت 
برصـــد 55753 مخالفـــة عدم لبس 
كمامـــة الوجـــه في األماكـــن العامة 
واتخـــاذ  التجاريـــة،  والمحـــالت 
8364 إجـــراء للحفاظ على معايير 
التباعـــد االجتماعـــي، وذلـــك حتى 
تاريـــخ 4 مـــارس الجـــاري، كما بلغ 

مجموع حركة اآلليات التي قامت 
بهـــا إدارة النقل بالوزارة منذ بداية 
الجائحة إلى اآلن 24709، شـــملت 

نقل 76102 حالة.
األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  وأوضـــح 
العام لشـــؤون العمليات والتدريب 
أن اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
مـــارس   4 تاريـــخ  حتـــى  نفـــذت 
تطهيـــر  199073عمليـــة  الجـــاري 
وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت 
الحكوميـــة والشـــوارع والطرقـــات 
وغيرها، كما أنها مستمرة في عقد 
الـــدورات التدريبيـــة حـــول الطرق 
الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 
والتعقيـــم االحتـــرازي فـــي المباني 

وأماكـــن  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
العمـــل، وبلـــغ عـــدد من شـــارك في 
الدورات التي نظمها الدفاع المدني 
المؤسســـات  مـــن  شـــخًصا   1168
و1051  الخاصـــة،  والشـــركات 
مـــن مختلـــف الجهـــات الحكومية، 
فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ 
 6062 يقـــارب  مـــا   2020 مـــارس 
متطوًعـــا، واإلشـــراف علـــى 1413 
عمليـــة تطهير وتعقيم شـــارك فيها 
المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
شـــخًصا من الكـــوادر والمتطوعين 
 107 وتنفيـــذ  المســـاجد،  لتعقيـــم 
عمليـــات تطهير وتعقيـــم بالتعاون 

مع شركات التنظيف.

المنامة - وزارة الداخلية

في رحاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
Û  لــم يكــن اللقــاء الــذي أجــراه ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مع رؤســاء تحريــر الصحف 
المحليــة لقــاء عاديــا بالتأكيــد، بل جــاء كما عودنا ســموه نوعيا، ويحمل 
فــي طياتــه الكثير مــن المعاني والــدالالت العميقة التي تتناول المشــهد 
المختلفــة؛ محليــا وإقليميــا ودوليــا؛ سياســيا  العــام بجوانبــه وأبعــاده 
واقتصاديــا، واجتماعيــا وتنمويــا، وقانونيــا وحقوقيــا. وجــاء أيضــا - 
كعــادة ســموه - واضحــا ودقيقــا وعميقــا في رســائله، وفــي الرؤية التي 
انطلق منها. كما أن لتوقيته دالالت مهمة كذلك؛ إذ تزامن مع احتفاالت 

البحرين بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني. 
Û  نعــم، جــاء هــذا اللقــاء المبــارك ليحــدد بوضــوح التوجهــات الحكوميــة

فــي المرحلــة القادمــة مــن العمل الوطنــي، برؤية واضحــة، وروح قوية، 
وتطلعــات كبيــرة لصالــح الوطــن وشــعبه الوفي، اتصــاال بالنهج الرشــيد 
الــذي أرســاه عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، وتنفيــذا للرؤيــة الســامية لجاللتــه المتمثلــة فــي ميثــاق العمــل 

الوطني.
Û  ،وال يســعفني المقام أن أتناول جميع تلك األبعاد والجوانب والمســارات

ولكنــي ســأركز علــى جانبين مهميــن بينهما ترابط وثيق، أوالهما ســموه 
عناية خاصة، يعبران عن نظرة قائد خبير، وروح رجل شهم نبيل.

Û  أمــا الجانــب األول فهــو الجانب االجتماعي، فقد أكد ســموه أن النســيج
االجتماعــي فــي مملكــة البحريــن ومــا يمتــاز بــه مــن التعدديــة والتنوع 
مرتكــز مهــم من مرتكزات العمل الوطني، بحيث من الضروري أن يكون 
“مصــدر قــوة لنــا”، وتكون للحفاظ عليــه “أولوية دائمة لدينــا”، وذلك من 
خــالل “تعزيــز العدالة كمرتكز أساســي لالســتقرار االجتماعــي”، واعتماد 
“الكفــاءة والــوالء للوطن” في المناصب اإلداريــة والتعيينات الحكومية 
الجديدة بما يعكس في الوقت نفسه “نسيج مجتمعنا المتنوع”؛ “ليدرك 
الجميــع أن الفــرص متاحــة لــكل مــن يريــد أن يســاهم فــي بنــاء وطننــا 
وازدهــاره”. وأرى شــخصيا أن ســموه فــي هذا الجانب قــد المس وعالج 
أحد أهم اإلشكاالت والتحديات التي تواجهها دولنا في العصر الراهن. 

Û  أمــا الجانــب اآلخر فهــو الجانب الحقوقي، وقد جدد فيه ســموه التأكيد
علــى أهميــة “تعزيز العدالة” مرة أخرى، محددا رؤيته في هذا الجانب بـ 
“تطوير نظامنا القانوني، وتعزيز العدالة والحريات الفردية، ومنظومتنا 
المتكاملــة لحقــوق اإلنســان” التي تصون الحقوق وتحمــي األفراد بعيدا 

عن التسييس. 
Û  ولــم يتركهــا ســموه عناويــن عامــة فقــط، بــل أعلــن بعضــا مــن الخطــط

التنفيذية لتلك الرؤية الحكيمة عبر 3 مسارات حقوقية: األول: “التوسع 
فــي برنامــج العقوبات البديلــة”، والثاني: “تبني برنامــج لمراكز اإلصالح 
والسجون المفتوحة لحماية النسيج االجتماعي وفق ضوابط”، والثالث: 
“تجــاوز أســلوب االعتماد على االعتــراف أمام المحكمــة، واالعتماد بدال 
عن ذلك على األدلة المادية القاطعة لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة”. 

Û  وألننــا عرفنــا ســمو ولي العهــد بالصراحة والمباشــرة والدقة فــي انتقاء
العبــارات، فإننــا نقــرأ بوضــوح أن مفهــوم “العدالة” ســيكون شــعار العمل 
الحكومــي بقيــادة ســموه وعنوانــه الرئيــس. وهــي تنــم عن نظــرة ثاقبة 
متيــن  أســاس  فالعدالــة  والعبــاد،  البــالد  خيــر  لتحقيــق  صلبــة  وإرادة 
لتأميــن االســتقرار النفســي لــدى النــاس، وإرســاء األمــن االجتماعي في 
المجتمعــات، وتعزيــز قيم المواطنة الصالحة والحكم الرشــيد، وتحقيق 

االزدهار والنماء المنشودين لألوطان. 
Û  فنحــن إذن يــا ســادة - وبــكل فخــر واعتــزاز - علــى أبــواب صناعة حلقة

جديــدة مــن تاريخنــا الوطني المجيد تقــوم على تعزيــز العدالة، وتعزيز 
الحريات، وحفظ النســيج االجتماعي، وصون الحقوق وحماية األفراد. 
وإنهــا لرؤيــة ســديدة تبعــث علــى التفــاؤل، وترفــع مســتويات الطمــوح 
نحــو مســتقبل أكثر إشــراقا وازدهــارا بعون هللا تعالــى، وبحكمة القيادة 

وإخالص الشعب. 

صاحب السمو 

Û  تقدمــوا ســموكم رعاكم هللا، واحملوا رايــة التطوير والتحديث في ظل
العهــد الزاهــر لوالدكــم صاحــب الجاللــة الملــك، وثقوا يا صاحب الســمو 
أن فريــق البحريــن الذي منحتمــوه الثقة، وأعطيتموه الفرصة، ســيكون 
خلفكــم، وعنــد حســن ظنكــم، وستكســب البحريــن الرهــان بعــون هللا، 

وتكتب تاريخ فريقها الذي يحب التحدي، ويعشق اإلنجاز.

سهيل غازي القصيبي
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البحرينية المنصة  المصارف يعقدان منتدى عن  “المركزي” وجمعية 

“FinHub 973” إطارا مرجعيا لتطوير التكنولوجيا المالية

المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  عقـــد 
بالتعـــاون مع جمعية مصارف البحرين 
منتدى للبنوك وشـــركات التأمين حول 
منصة “FinHub973” وأبرز التطورات 
المتعلقـــة بالمنصـــة منـــذ إطالقهـــا في 
شـــهر أكتوبر 2020 بالتعاون مع شركة 
فنتك جاالكســـي.  وقـــد حضر المنتدى 
االفتراضي محافظ مصـــرف البحرين 
والرئيـــس  المعـــراج  رشـــيد  المركـــزي 
التنفيـــذي لجمعيـــة مصـــارف البحرين 
التنفيـــذي  والرئيـــس  القاســـم  وحيـــد 
خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة  لمجلـــس 

حميدان إضافة الى كبار المسؤولين.
 ”FinHub973“ منصـــة  أن  يذكـــر 
شـــاملة  رقميـــة  منصـــة  أول  تعتبـــر 
للتكنولوجيا المالية في المنطقة تتيح 
الفرصة للمؤسســـات المالية وشـــركات 
التكنولوجيـــا الماليـــة للتعـــاون تحـــت 

إشراف مصرف البحرين المركزي. 
وتم خالل المنتـــدى االطالع على آخر 

مســـتجدات العمل في المنصة، أبرزها 
البيئـــة االفتراضيـــة المفتوحة لبرمجة 
)API( المصرفيـــة، والتـــي  التطبيقـــات 
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك  تمكـــن 
التكنولوجيـــا  شـــركات  مـــع  للتعـــاون 
الماليـــة؛ لتعزيـــز التحـــول الرقمي لدى 
هذه المؤسســـات. كما تـــم اإلعالن عن 
خدمة جديدة سيتم طرحها من خالل 
المنصة، وهي خدمة االلتزام باألنظمة 
فيمـــا  الرقابيـــة  والقوانيـــن  واللوائـــح 
يتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة 
للبنوك والمؤسســـات المالية الشـــريكة 
فـــي المنصـــة. وقـــال  المعـــراج “تعتبـــر 
هـــذه المبـــادرة فرصـــة؛ لتحفيـــز فرص 
االبتـــكار ورفـــع مســـتوى التعـــاون بين 
المصـــرف والقطـــاع المالـــي وشـــركات 
التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة 
إليجـــاد حلـــول جديـــدة ومبتكـــرة من 
خـــالل بيئـــة افتراضيـــة مركزيـــة كمـــا 
نأمل بأنها ســـتعزز من التحول السريع 

نحـــو الصيرفـــة الرقميـــة فـــي المملكة 
المصـــرف  إســـتراتيجية  مـــن  كجـــزء 
المســـتمرة للتحول الرقمي في القطاع 
المالي والمصرفـــي”. كما دعا المحافظ 
اختـــالف  علـــى  الماليـــة  المؤسســـات 
أنواعهـــا بأهميـــة المشـــاركة فـــي هـــذه 
المنصة واالســـتفادة مـــن الفرص التي 
تتيحها من خالل التعاون مع شـــركات 
جهتـــه،  مـــن  الماليـــة.  التكنولوجيـــا 
قـــال وحيد القاســـم “نحن اليـــوم أمام 

إنجـــاز جديد في هذا المجال يتجســـد 
والتـــي   ،FinHub 973 منصـــة  فـــي 
باتـــت إطـــارا مرجعيـــا شـــامال لتطوير 
البحريـــن،  فـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
بمـــا يتمتـــع القائمون عليهـــا من موهبة 
وتركيـــز وقـــدرة علـــى االبتـــكار، فضال 
عمـــا تحظـــى بـــه المنصة من شـــراكات 
مثمرة مع عدد من المؤسســـات المالية 

وأصحاب المصلحة”.

المنامة - المصرف المركزي

”FinHub973“ المنتدى االفتراضي بشأن منصة

سيول - أف ب

الورادات النفطية لكوريا 
الشمالية تجاوزت “العقوبات”

ــعــام  ــا الــشــمــالــيــة ال ــوردت كـــوريـ ــتــ اســ
منتجات  شرعي  غير  بشكل  الماضي 
إلى  تــجــاوزت  بكميات  مكررة  نفطية 
الذي حددته  السنوي  السقف  كبر  حد 
يانغ  لبيونغ  ويمكن  المتحدة.  األمـــم 
ألــف   500 إلـــى  تــصــل  كمية  اســتــيــراد 
لــكــّنــهــا تسلمت  بــرمــيــل نــفــط ســنــويــا، 
الحد  هــذا  تجاوزت  بترولية  منتجات 
“بمرات عدة” من يناير وحتى سبتمبر، 
حسب تقرير من لجنة خبراء تم رفعه 

إلى مجلس األمن الدولّي. 

أخبار متفرقة

تجــاوزت الميزانيــة الموحدة لمكاتب الصرافة العاملــة في البحرين بنهاية 
الربــع الثالــث مــن العــام الماضي 109.959 مليــون دينار، بزيــادة بنحو 4.88 
مليون دينار، أي ما نسبته 4.6 %، قياًسا بنحو 105.02 مليون دينار بنهاية 
الربع الثاني من العام الماضي، في حين تراجعت على أساس سنوي بنسبة 

3.9 % قياًسا بالربع الثالث من العام 2019.

رســـمية  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
نشـــرها مصـــرف البحريـــن المركزي، أن 
الموجودات في مكاتب الصرافة بنهاية 
الربـــع الثالث من العام الماضي توزعت 
ما بين محلية للمكاتب المرخصة بنحو 
94.6 مليون دينار، وقرابة 15.4 مليون 

دينار للموجودات األجنبية.
وارتفعت الموجودات المحلية للمكاتب 
المرخصة بنهاية الربع الثالث بنحو 1.3 

مليـــون دينـــار، أي مـــا نســـبته 1.4 %، 
مقارنـــة بنحـــو 93.2 مليـــون دينـــار في 
الربـــع الثاني، كما ارتفعـــت الموجودات 
األجنبيـــة بنحو 3.5 مليون دينار، أي ما 
نســـبته 29.99 %، إذ بلغـــت نحو 11.8 

مليون دينار بالربع الثاني.
وتضمنت الموجودات المحلية لمكاتب 
الصرافة علـــى اآلتي: النقـــد نحو 62.7 
مليون دينار، بتراجع 2.3 مليون دينار، 

بنحـــو  قياًســـا   ،% 3.6 نســـبته  مـــا  أي 
65 مليـــون دينـــار بالربـــع الثانـــي، كمـــا 
بلـــغ حجـــم ودائـــع المكاتـــب المرخصة 
لـــدى المصارف نحـــو 10 ماليين دينار، 
بزيـــادة بنحـــو 1.7 مليون دينـــار، أي ما 
نسبته 19.8 % قياًسا بنحو 8.4 مليون 

دينار بالربع الثاني.
وارتفعت الموجودات المحلية األخرى 
للمكاتـــب بنســـبة 7.4 % من نحو 19.8 
مليـــون دينـــار بالربـــع الثاني إلـــى 21.3 
مليـــون دينـــار تقريًبا بالربـــع الثالث، أما 
المستحقات المحلية من الغير لمكاتب 
الصرافـــة، فارتفعت بمقدار 512.8 ألف 
دينـــار، مـــن 85.3 ألـــف دينار فـــي الربع 
الثانـــي لتصـــل إلـــى 598.1 ألـــف دينـــار 
بالربـــع الثالـــث. وتوزعـــت المطلوبـــات 
علـــى مكاتـــب الصرافـــة بالربـــع الثالـــث 

مـــن العـــام الماضـــي، ما بيـــن مطلوبات 
محلية بنحـــو 92.4 مليون دينار )قرابة 
88.6 مليـــون دينار بالربع الربع الثاني(، 
والمطلوبات األجنبية نحو 17.6 مليون 
دينـــار )نحـــو 16.5 مليون دينـــار بالربع 

الثاني(. 
واتضـــح مـــن البيانـــات أن المطلوبـــات 
المحلية على مكاتب الصرافة اشتملت 
علـــى: قرابـــة 59.4 مليـــون دينـــار قيمة 
للمكاتـــب  واالحتياطـــي  المـــال  رأس 
المرخصـــة، و16.7 مليـــون دينـــار قيمة 
القـــروض المحليـــة لمكاتـــب الصرافـــة 
دينـــار  ألـــف  و125.2  المصـــارف،  مـــن 
قيمة المســـتحقات المحلية من مكاتب 
الصرافـــة إلى الغير، ونحو 16.2 مليون 
دينـــار للمطلوبات المحلية األخرى على 

المكاتب.

2020 الـــثـــالـــث  الـــربـــع  ــة  ــاي ــه ــن ب  %  4.6 ــة  ــســب ــن ب ارتـــفـــعـــت 

ميزانية مكاتب الصرافة في البحرين

ميرزا يستعرض مع “BNP Paribas” مشروعات الطاقة المتجددة
ــارات ــ اإلم ــي  ف ــرة”  ــف ــظ ال “مــحــطــة  بمناقصة  ــوزه  ــف ب الــبــنــك  هــنــأ 

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميرزا وفدا رفيع المستوى 
مـــن بنـــك BNP Paribas برئاســـة رئيس 
مجلس إدارة الشـــرق األوســـط وإفريقيا 
جاك ميشـــيل، ويرافقه الرئيس التنفيذي 
بـــن  أميـــن  وإفريقيـــا  األوســـط  للشـــرق 
الحاج الســـلمي ورئيس قسم االرتباطات 
والعالقات في الشـــرق األوسط وإفريقيا 

جيروم بونروش. 
ورحب ميرزا بالوفد، مشيدا باإلسهامات 
BNP Pa�  والتوســـع االســـتثماري لبنـــك

ribas فـــي مجـــاالت الطاقـــة المتجـــددة 
كبـــرى  فـــي  المســـتدامة  والطاقـــة 
مـــن  التـــي  المنطقـــة،  فـــي  المشـــروعات 
أبرزهـــا فـــوز البنـــك بالمناقصـــة لـــإدارة 
الحصريـــة وطرح وتوثيق مشـــروع أكبر 
محطة الظفرة للطاقة الشمسية في دولة 
اإلمـــارات، والتـــي تعـــد األكبر فـــي العالم 
بقـــدرة إنتاجيـــة تبلـــغ 2GWp مـــن موقع 
واحد، كما تولـــى البنك بفوزه بالمناقصة 

دور المنظـــم الرئيـــس المفـــوض ومـــزود 
االحتياطات المالية األســـاس للمشـــروع، 
إضافة إلى دور الُمقرض الوحيد لقروض 
الـ “Equity Bridge Loans ”EBL لشركة 
 Jinko وشـــركة   EDF Renouvelables

Power الفائزتين بالمشروع.
وقـــدم ميـــرزا عرضـــا مرئيـــا للوفد ســـلط 
من خاللـــه الضـــوء على أبـــرز اإلنجازات 
والمســـتجدات التـــي تـــم تحقيقهـــا فـــي 
مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 
إضافة إلى أبرز المبادرات والمشـــروعات 
التـــي تعتـــزم الهيئة علـــى التركيـــز عليها 
خـــالل العـــام 2021 فـــي ســـبيل تحقيـــق 
اعتمدتهـــا  التـــي  الوطنيـــة  األهـــداف 
وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة  الحكومـــة 

الطاقة. 
التعـــاون  إمكانـــات  ميـــرزا  ناقـــش  كمـــا 
المشـــترك مـــع البنك في دعـــم التوجهات 
الطاقـــة  مشـــروعات  فـــي  لالســـتثمار 
الشمســـية العائمة للتغلـــب على محدودة 

المســـاحة فـــي مملكـــة البحريـــن، إضافة 
الى إمكان االســـتفادة من الخبرة الرائدة 
الحلـــول  تصميـــم  فـــي  للبنـــك  عالميـــا 
والحزم ماليـــة الفريدة والمعّدة خصيصا 
فـــي  االســـتثمارات  ودعـــم  لتشـــجيع 
مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة للنهوض 
بقطـــاع الطاقة المســـتدامة ككل وقطاع 
الطاقـــة المتجـــددة خصوصـــا وتشـــجيع 

االستثمارات فيه.

مـــن جانبـــه، أشـــاد الوفد بالشـــوط الكبير 
الـــذي قطعته الهيئة برئاســـة ميـــرزا، في 
تحقيـــق األهـــداف المرجوة مـــن الخطط 
وكفـــاءة  المتجـــددة  للطاقـــة  الوطنيـــة 
الطاقة، مســـتعرضا في النقاش األهداف 
والـــرؤى التي وضعتهـــا إدارة البنك لدعم 
جهـــود التنميـــة المســـتدامة علـــى جميع 
األصعدة الســـيما تمكيـــن وتمويل قطاع 

الطاقة المتجددة.

 ”BNP Paribas“ ميرزا مستقبال وفد بنك

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

تعرضـــت عشـــرات آالف الشـــركات 
المحليـــة  والبلديـــات والمؤسســـات 
لهجـــوم  المتحـــدة  الواليـــات  فـــي 
مجموعـــة  بـــه  قامـــت  إلكترونـــي 
قراصنـــة تدعمهم الدولـــة الصينية، 
األمـــن  فـــي  لمتخصـــص  وفًقـــا 
الســـيبراني الـــذي عـــرض تفاصيـــل 
البريـــد  خدمـــة  باختـــراق  تتعلـــق 

األلكتروني لشـــركة مايكروسوفت. 
وكتب بريـــان كريبس فـــي مدونته 
“تـــم  أنـــه  “كريبســـون ســـيكوريتي” 
اختـــراق مـــا ال يقـــل عـــن 30 ألـــف 
مؤسسة )...( في األيام األخيرة من 
قبـــل وحـــدة التجســـس الســـيبراني 
الصينية بقوة غير اعتيادية، وتركز 

على سرقة البريد اإللكتروني”.

قراصنة صينيون يختروقون 30 ألف مؤسسة أميركية

علـــى  تغريـــدة  أول  ُعرضـــت 
اإلطـــالق علـــى “تويتـــر” للبيـــع 
 Twitter بعـــد أن أدرج رئيـــس
جاك دورسي منشوره الشهير، 
علـــى موقـــع “Valuables” لبيع 
تذكاريـــة  كرمـــوز  التغريـــدات 
.)NFTs( غير قابلة لالستبدال

المنشـــورة  التغريـــدة،  وتلقـــت 

فـــي   ”Dorsey“ حســـاب  مـــن 
 ،2006 العـــام  مـــن  مـــارس 
 88.8 إلـــى  وصلـــت  عروضـــًا 
ألـــف دوالر في غضـــون دقائق 
Valu� ”مـــن عرضها في موقـــع 
ables” الســـوق الرقميـــة لبيـــع 
وكالـــة  بحســـب  التغريـــدات، 

“رويترز” لألنباء.

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع قيمتها 100 ألف دوالر

أبرمـــت الحكومة األلمانيـــة اتفاقا 
لدفـــع تعويضات بقيمـــة 2,4 مليار 
الطاقـــة  مجموعـــات  مـــع  يـــورو 
تســـريع  عمليـــة  مـــن  المتضـــررة 
التخلص من الطاقة النووية الذي 
قررته المستشـــارة أنغيـــال ميركل 
فـــي 2011 بعد كارثة فوكوشـــيما. 

الحكومـــة  أن  برليـــن  وأعلنـــت 
إلـــى  تصـــل  تعويضـــات  ســـتدفع 
لمجموعـــات  يـــورو  مليـــار   2,428
“ايون” و ”ار دبليو اي” و ”فاتنفول” 
و ”اي ان بـــي دبليـــو” التـــي كانـــت 
تشغل المحطات النووية األلمانية 

وسيغلق معظمها نهاية 2022.

ألمانيا: 2.4 مليار يورو لمتضرري التخلص من “النووي”

أظهرت بيانات أن أحجام تداول 
العمـــالت المشـــفرة ارتفعـــت 17 
% الشـــهر الماضـــي، فـــي أعقاب 
اســـتثمار تيســـال 1.5 مليار دوالر 
فـــي بيتكويـــن، فيما اســـتحوذت 
البورصـــات األكبـــر حجمـــا علـــى 
نصيـــب آخـــذ فـــي التنامـــي مـــن 

إجمالي حجم التداوالت.
وقالت كريبتـــو كومبير لألبحاث 
إن أحجـــام التداوالت قفزت إلى 
2.7 تريليـــون دوالر فـــي فبراير، 
وزادت األحجام فـــي البورصات 
الرئيسية ما يزيد عن 35 % إلى 

2.4 تريليون دوالر.

أحجام تداول العمالت المشفرة تقفز لـ2.7 تريليون دوالر

أعلنـــت وزيـــرة التعـــاون الدولي 
في مصر رانيا المشـــاط، موافقة 
التنفيذييـــن  المديريـــن  مجلـــس 
للبنك الدولي على تمويل تنموي 
بقيمـــة 440 مليـــون دوالر، يتـــم 

توجيهـــه لتطوير قطاع الســـكك 
مشـــروع  وتمويـــل  الحديديـــة 
تحســـين عامـــل األمـــان وكفاءة 
الســـكك  بخدمـــات  التشـــغيل 

الحديدية في مصر.

البنك الدولي يمول مصر بـ 440 مليون دوالر للسكك الحديدية

قالت هاليفاكس لإقراض العقاري، 
إن نمو أســـعار المنـــازل البريطانية 
تباطأ للشـــهر الثالث علـــى التوالي 
في فبراير، في مؤشـــر جديد على 
بالجائحـــة  المدفوعـــة  الطفـــرة  أن 

في ســـوق اإلســـكان فـــي بريطانيا 
تتبـــدد. وأفـــادت هاليفاكـــس بـــأن 
أســـعار المنـــازل زادت 5.2 % على 
أســـاس ســـنوي، عقب ارتفـــاع 5.4 

% في يناير.

تباطؤ نمو أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثالث

 أضـــاف اقتصـــاد الواليـــات المتحدة 
األميركية وظائف بأكثر من توقعات 
المحلليـــن خالل الشـــهر الماضي، مع 
تراجـــع معـــدل البطالة إلـــى 6.2 %. 
وكشـــفت بيانـــات صادرة عـــن وزارة 

االقتصـــاد  أن  األميركيـــة  العمـــل 
األميركـــي أضاف 379 ألـــف وظيفة 
لســـوق العمل خـــالل فبرايـــر، مقابل 
166 ألف وظيفة مضافة في الشـــهر 

السابق له.

االقتصاد األميركي يضيف 379 ألف وظيفة خالل فبراير

110
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أمل الحامد

ــانـــب ــة يـــديـــرهـــا أجـ ــصـ ــرخـ ــر مـ ــيـ ــق عـــربـــة غـ ــلـ غـ

تواصل الحمالت التفتيشية والتوعوية لـ “األطعمة المتنقلة”

اســـتمرارا  المختصـــة؛  الحكوميـــة  الجهـــات  نفـــذت 
للحمـــالت التوعويـــة واإلرشـــادية الواســـعة لعربـــات 
األطعمة والمشروبات مساء الجمعة الماضي، حملتها 
المـــرة فـــي محافظتـــي الجنوبيـــة والشـــمالية  هـــذه 
بالتعـــاون والتنســـيق بيـــن وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة، ووزارة الداخلية ممثلة بمديرتي شرطة 
محافظة الجنوبية والشمالية، واإلدارة العامة للدفاع 
الصحـــة،  للمـــرور، ووزارة  العامـــة  المدنـــي، واإلدارة 
وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشـــمالية، 

وهيئة تنظيم سوق العمل.
وتعبر الحملة امتدادا لحملة األســـبوع الماضي، التي 
تم تنفيذها مســـاء الجمعـــة 26 فبراير 2021 بتغطية 
محافظتـــي العاصمـــة المحـــرق، واســـتكماال لجهـــود 
الجهات لضمان سالمة ممارسة نشاط عربات الطعام 
المتنقلـــة من حيث حصولها على التراخيص الخاصة 

بها. 
وتمكنت الفرق المشاركة في الحملة من تغطية عدد 
62 عربـــة في كال المحافظتين، وســـيتم تغطية بقية 

العربات في الحمالت المقبلة.
وأكـــد الوكيل المســـاعد للرقابـــة والمـــوارد عبدالعزيز 

األشـــراف أن الحمـــالت ال شـــك أنهـــا ســـاهمت فـــي 
لتكـــون  المتنقلـــة  الطعـــام  عربـــات  وضـــع  تصحيـــح 
وفقـــا لالشـــتراطات الخاصـــة بهـــا، ووجـــود الجهـــات 
المختصة في الحملة يسّهل علمية اإلرشاد والتوعية 

بالمتطلبات.
وأضـــاف أنـــه تم غلـــق عربة واحدة حيـــث كانت غير 
مرخصـــة وتدار مـــن قبل أجانب، فيما تـــم منح فترة 
ألصحـــاب المخالفـــات األخـــرى لتصحيـــح أوضاعهم 
فيما يخـــص عدم تطبيقهم للضوابط واالشـــتراطات 
أو حصولهم على التراخيص المطلوبة، وفي حال لم 

يتم االستجابة سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية.

المنامة - الصناعة والتجارة
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت “HUAWEI Video”، خدمـــة االشـــتراك بمحتـــوى الفيديـــو عند الطلب 
التـــي تحقـــق نمـــًوا متســـارًعا فـــي المنطقـــة، مؤخًرا عـــن تجديد شـــراكتها مع 
STARZPLAY، المزود الرائد إقليمًيا لخدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب؛ 
وذلـــك لتوفيـــر خصم يصل لغايـــة 63 % على باقـــات STARZPLAY المتاحة 
علـــى تطبيـــق HUAWEI Video لجميـــع المســـتهلكين فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة والكويت وعمـــان. وتوفر هذه 
الباقـــات، المتاحـــة للمشـــتركين الجدد والحالييـــن خالل الفترة مـــن 1 مارس 
2021 ولغايـــة 31 مايـــو 2021، أكثـــر مـــن 100 قناة من قنوات البث المباشـــر 
التلفزيونية وأشهر أفالم هوليوود والمسلسالت العربية والتركية، إضافة إلى 
أفالم STARZPLAY األصلية والمزيد غيرها. وعلى غرار النجاح الكبير الذي 
حققتـــه الشـــراكة بيـــن HUAWEI Video وSTARZPLAY والتـــي تم اإلعالن 
عنهـــا فـــي العـــام الماضـــي والقت اســـتجابة غامرة مـــن قبل العمالء، ســـتوفر 
هـــذه الشـــراكة الجديدة للمســـتخدمين العديد من العـــروض والمزايا المذهلة 
والصفقـــات القّيمـــة. ومـــن األشـــياء الجديـــدة التـــي ســـتنال إعجـــاب وتقدير 
المســـتخدمين هـــي أنهـــم لن يعـــودوا بحاجة إلـــى التبديل بيـــن منصات البث 
المباشـــر، إذ سيتمكنون من الدخول الفوري إلى المكتبة دائمة التوسع والنمو 
لمحتـــوى STARZPLAY المتميز علـــى تطبيق HUAWEI Video المثّبت على 

أجهزتهم بقيمة استثنائية.

”STARZPLAY“ تجدد شراكتها مع ”HUAWEI Video“

أعلنـــت شـــركة رينـــرز الشـــرق 
األوروبـــي  المـــزود  األوســـط، 
األلمنيـــوم  لحلـــول  الرائـــد 
المعمارية المســـتدامة ومقرها 
أخيـــرا،  بالبحريـــن،  اإلقليمـــي 
عن إطالقهـــا لمنتجها الجديد 
Element Fa� ”والعصـــري 
cade 7”، وهـــو نظام واجهات 
المباني ذو األداء االستثنائي، 
والذي يدفع بحدود البناء إلى 

آفاق جديدة.
ويسمح التصميم الذكي لنظام 
المبتكـــر  األلمنيـــوم  واجهـــات 
بالتجميـــع والتركيب بســـهولة 
وكفـــاءة عالية، وهـــو متوافق 
النوافـــذ  أنظمـــة  جميـــع  مـــع 
واألبـــواب مـــن رينـــرز، وأيًضا 

مدعـــوم من مرحلـــة التصميم 
حتـــى التســـليم. ومـــع ازديـــاد 
الكثافة الســـكانية فـــي المدن، 
باتت المباني في حاجة ماسة 
الضوضـــاء،  مـــن  الحـــد  إلـــى 
لذلك، تحرص رينرز لأللمنيوم 
على تصميـــم منتجات فريدة 
تواكـــب االحتياجـــات الحالية 

والمستقبلية.
Element Fa� نظـــام  ”يأتـــي 

cade 7” بمثبت معاد تصميمه 
عمليـــة  وتســـريع  لتســـهيل 
للنظـــام  ويمكـــن  التثبيـــت. 
الجديد تحمـــل الضغط العالي 
للمياه )1200 باسكال( والرياح 
)2400 باســـكال(، ليقـــدم أداًء 

ا بشكل استثنائي. تنافسيًّ

ــي ــائ ــن ــث ــت االس األداء  ذو  ــانـــي  ــبـ الـــمـ واجــــهــــات  نـــظـــام 
”Element Facade 7“ رينرز لأللمنيوم” تطلق منتجها“

قامت دار الساعات السويسرية “برميجياني 
فلورييـــه” مـــن خالل مجلـــس إدارة الشـــركة 
باإلعـــالن عـــن تعييـــن جيـــدو تيريني رئيســـا 
تراكســـلر،  لدافيـــد  خلًفـــا  للشـــركة  تنفيذًيـــا 
الـــذي قـــرر مواصلة مســـيرته المهنيـــة خارج 
المجموعـــة بعـــد عاميـــن ونصـــف العـــام فـــي 

قيادة الشركة. 
وقال رئيس مؤسســـة عائلة ســـاندوز، فريتز 
شسير “يعد جيدو تيريني خبيرا إستراتيجيا 
معروفـــا ويمتلـــك خبـــرة ومعرفـــة فـــي عالم 
الســـاعات، وقـــد أشـــرف علـــى تغييـــر هيكلة 
المـــاركات  مـــن  كواحـــدة   Bulgari بولغـــاري 
العالمية الرائدة في قطاع الســـاعات الراقية. 
كلنـــا ثقـــة أن جيدو تيريني ســـيرتقى بعالمة 

برميجياني فلورييه إلى آفاق جديدة”. 
وقـــال تيريني “تشـــرفت جـــًدا باختياري لهذا 
المنصـــب وأنا متحمس للمســـاهمة في تعزيز 

مكانة برميجياني فلورييه. إنها عالمة قوية 
فـــي عالـــم الوقت، يمكنهـــا التعبيـــر عن تراث 
صناعـــة الســـاعات السويســـرية علـــى أعلـــى 
مســـتوى، إذ أدرجتهـــا اليونســـكو أخيـــرا في 
قائمة التـــراث الثقافي غير المادي للبشـــرية. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تجـــذب العالمـــة اهتمام 

الخبراء المحّنكين”.

الساعات عــالــم  فــي  خــبــرة  يمتلك  تيريني  جــيــدو 
“برميجياني فلورييه” تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

إطالق كتاب “ملخص السمنة في البحرين”
ــك” ــ ــ ــس ــ ــ ــوردي ــ ــ ن “نـــــــوفـــــــو  و  الــــــســــــكــــــري”  “جــــمــــعــــيــــة  بـــــيـــــن  ــة  ــ ــ ــراك ــ ــ ــش ــ ــ ــال ــ ــ ب

تـــم أخيـــرا اإلعـــالن عن كتـــاب “ملخص الســـمنة 
فـــي البحريـــن”، الـــذي تـــم إطالقه خـــالل مؤتمر 
صحافـــي أقيـــم عبـــر وســـائل التواصـــل المرئـــي 
بتاريـــخ الرابـــع مـــن مـــارس الجـــاري فـــي لقـــاء 
افتراضي ُنظم بالتعاون ما بين جمعية الســـكري 
البحرينية، ونوفو نورديســـك مجموعة الخليج، 

شركة األدوية الدنماركية متعددة الجنسيات.
وأقيـــم المؤتمر وســـط حضور عدد مـــن الجهات 
ذات الصلـــة مـــن داخل البحريـــن وخارجها، منها 
المجلـــس األعلـــى للصحة في المملكـــة، وجمعية 
الســـكري البحرينيـــة، وشـــركة نوفـــو نورديســـك 
مجموعة الخليج، والســـفارة الدنماركية ووزارة 
الصحة البحرينيـــة، إضافة إلى عدد من األطباء 
المرموقيـــن والرواد مـــن األكاديميين في قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة مـــن مستشـــفى الملـــك حمـــد 
الجامعـــي، الكلية الملكيـــة للجراحين في أيرلندا 
الخليـــج  جامعـــة  البحريـــن،  جامعـــة  البحريـــن، 

العربـــي، مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، والخدمـــات 
الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين.

يهـــدف المؤتمـــر إلى تســـليط الضـــوء على واقع 
ـــن  الســـمنة فـــي البحريـــن والمنطقـــة، وقـــد تضمَّ
مداخالت مهمة، اســـتهّلها الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، رئيـــس المجلس 
األعلـــى للصحـــة ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الســـكري البحرينية، حيث أشـــار فـــي كلمته إلى 
أهمية كتاب “ملخص السمنة في البحرين” الذي 
يتنـــاول االنتشـــار المتزايد للســـمنة فـــي المملكة 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويسلط 
الضـــوء على الرؤيـــة الخاصة بمكافحة الســـمنة 

بين المجتمعات.
وقـــال الفريق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
“لقد شـــهدنا ارتفاًعا ســـريًعا في معدالت انتشـــار 
الســـمنة والظـــروف الصحيـــة المرتبطـــة بهـــا في 
دول مجلس التعاون الخليجي، إذ قد تصاعدت 

معـــدالت الســـمنة إلى مســـتويات وبائيـــة، والبد 
مـــن أخـــذ التدابير الالزمـــة للحد من الســـمنة، إذ 
ستشـــكِّل اآلثـــار الالحقـــة لإلجـــراءات المتأخرة 
للوقايـــة مـــن الســـمنة وإدارتهـــا عبًئا كبيـــًرا على 

الرعاية الصحية والمجتمع في المستقبل”.
وأضـــاف “أن الغـــرض من إطالق كتـــاب ملخص 
الســـمنة هـــو إطـــالع صناع القـــرار والسياســـات، 
والمتخصصيـــن فـــي الرعايـــة الصحيـــة وعامـــة 
النـــاس على التحـــدي الصحي الخطير والواســـع 
االنتشـــار للســـمنة في البحرين، وذلك من خالل 
تســـليط الضـــوء علـــى تأثيرهـــا علـــى المجتمـــع 
واألفـــراد. وتتمتع المملكة بنظـــام رعاية صحية 
أوليـــة جيـــد وفّعال فـــي تقييم مخاطر الســـمنة 
وتشـــخيصها. كمـــا أن لـــدى المملكـــة نظاًما جيًدا 
مـــن متخصصيـــن فـــي إدارة األمـــراض، عـــالوًة 
على وجـــود نهج متعـــدد التخصصـــات للتصدي 

للسمنة”.

لتســريع تحقيق أهداف األمــم المتحدة للتنمية المســتدامة

“الملكية للبنات” تشارك في جلسات “كوتشنق”

للبنـــات،  الملكيـــة  الجامعـــة  وقعـــت 
الجامعـــة الرائـــدة فـــي تعليـــم وريـــادة 
المرأة عبر التعليم العالي في البحرين، 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــع  اتفـــاق  خطـــاب 
للكوتشـــنق، وهـــي منظمة غيـــر ربحية 
مكرســـة للكوتشنق، للقيام بمشروعات 
“الشـــعلة”،  تدريبيـــة تضمنـــت مبـــادرة 
مســـاهمات  فيهـــا  تســـتخدم  والتـــي 
أعضـــاء االتحـــاد وأصحـــاب االعتمـــاد 
لتسريع تحقيق أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة 2030.
ومن خـــالل ذلـــك، ســـتتناول الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات مـــع االتحـــاد الدولـــي 
للكوتشـــنق هدفها المؤسسي المتحور 
حـــول التعليـــم الجيـــد، والـــذي يقابلـــه 
التنميـــة  أهـــداف  مـــن  الرابـــع  الهـــدف 
وذلـــك  الجيـــد”،  “التعليـــم  المســـتدامة 
لضمـــان تعليـــم جيـــد شـــامل ومنصف 
وتعزيـــز فـــرص التعلـــم مـــدى الحيـــاة 
للجميـــع. وممـــا يزيـــد مـــن أهميـــة هذا 

التعـــاون هـــو تحقيـــق هـــدف آخر على 
مســـتوى الكليـــات المتمثل فـــي تعزيز 
لجميـــع  الوظيفـــي  التطويـــر  أهـــداف 

أعضاء هيئة التدريس.
واســـتضافت الجامعـــة الملكية للبنات، 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، فريـــق 
عمـــل االتحـــاد الدولي للكوتشـــنق في 
الشـــعلة  مبـــادرة  إلطـــالق  البحريـــن، 
التثقيفيـــة والتي ســـتتضمن 18 عضًوا 
مـــن الهيئة األكاديمية بالجامعة؛ وذلك 
الكوتشـــنق  عـــن  معلومـــات  لتقديـــم 
مـــن  المتحصلـــة  والفوائـــد  وأهميتـــه 
مبـــادرة الشـــعلة التـــي ستســـتمر حتى 
أغســـطس 2021. حيث سيستفيد كل 
عضـــو من األعضـــاء المشـــاركين من 8 
� 10 جلســـات فرديـــة بوجـــود مدربين 

متخصصين في هذا المجال. 
وأكدت الدكتورة القائمة بأعمال رئيس 
الجامعـــة الملكية للبنات منى ســـوري، 
أنه من أجل تحقيق هدف توفير تعليم 

عالي الجودة، يجب على أعضاء هيئة 
التدريس تعزيـــز مخرجاتهم التعليمية 
من خالل مشـــاركتهم في مشـــروعات 
المجتمعيـــة.  والمســـاهمة  الكوتشـــنق 
خـــالل  مـــن  أنـــه  ســـوري  وأوضحـــت 
التعاون مع االتحاد الدولي للكوتشنق، 
فإنه ســـيضيف بعًدا عالمًيـــا لهذا النوع 
من التدريب من خـــالل اعتماد الهدف 
الرابـــع للتنميـــة المســـتدامة والتعـــرف 
التدريبيـــة  الممارســـات  أفضـــل  علـــى 
المتعلقة به. ولذلك فإنه يســـر الجامعة 
الملكيـــة للبنـــات أن تعمـــل مـــع االتحاد 

الدولي للكوتشـــنق وتأمل في تأسيس 
األمـــد معهـــم لصالـــح  عالقـــة طويلـــة 
تحقيـــق تلـــك األهـــداف المرجـــوة مـــع 

الطاقم األكاديمي.
من جانبه، عبر رئيـــس االتحاد الدولي 
للكوتشنق في مملكة البحرين الكوتش 
فؤاد عبدهللا، عن ســـعادته في إطالق 
هـــذه المبـــادرة مـــع الجامعـــة الملكيـــة 
للبنـــات وذلـــك يأتي ضمن المســـؤولية 
االجتماعية الذي أصبـــح مفهوًما مهًما 
لتتبناه المؤسســـات واألفـــراد في هذه 

األوقات.

تصـــدر التطبيـــق البحرينـــي “مـــوالت” 
قائمـــة التطبيقات التـــي يجري تنزيلها 
من متجري “آبل ستور” و ”غوغل بالي” 
خـــالل أقل مـــن 3 أيـــام علـــى إطالقه، 
ووصل عدد مســـتخدمي هذا التطبيق 
الخاص بتجـــارة التجزئة إلى أكثر من 
22 ألفـــا حتـــى اآلن، فـــي مؤشـــر يؤكد 
تقبـــل واســـتيعاب الســـوق البحرينـــي 
لمنصات التجارة اإللكترونية من جهة، 
وإمكان زيادة مســـاهمة تلك المنصات 
في دعـــم القطاع التجـــاري واالقتصاد 

الوطني من جهة أخرى.
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 

هانـــي  التطبيـــق  صاحبـــة  “األمثـــل” 
عواجـــي، إن تطبيق “موالت” يأتي في 
إطـــار دعم الجهـــود الوطنية الســـاعية 
إلكترونيـــة  تجـــارة  منظومـــة  لبنـــاء 
وطنية تســـهم في نمـــو الناتج المحلي 
فـــرص  مـــن  مزيـــد  وخلـــق  اإلجمالـــي 
العمل وبناء اقتصاد المعرفة في إطار 
رؤية البحريـــن 2030، وتقديم إضافة 
متميـــزة للقطاع التجاري فـــي المملكة 
وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال 
التحـــول الرقمـــي واســـتقطاب وتبنـــي 
أحدث االبتـــكارات والحلول. وأوضح 
عواجي أن “موالت” أصبح بسرعة في 

طليعـــة التطبيقات التي جرى تحميلها 
من متجـــري آبل ســـتور وجوجل بالي 
تعطـــش  يؤكـــد  مـــا  األســـبوع،  خـــالل 
الســـوق البحرينيـــة للمنصـــات الرقمية 
بالتســـويق  الصلـــة  ذات  المتكاملـــة 
الرقمـــي والتجـــارة اإللكترونيـــة، وقال 
“نعمـــل مـــن خالل هـــذا التطبيـــق على 
توفير تجربة تســـوق فريدة من نوعها 
ليـــس للبحرينييـــن والمقيميـــن فقـــط، 
وإنمـــا لـــزوار البحرين أيضـــا، خصوصا 
أنه من المرتقب زيادة نشاط األسواق 
البحرينية بشكل كبير بعد فتح المنافذ 
الحدودية بشكل كامل، في ظل تحول 

البحريـــن إلـــى وجهة مفضلة للتســـوق 
للعديد من األسباب من بينها انخفاض 

ضريبة القيمة المضافة فيها نسبيا”.

هاني عواجي

فريتز شسير

الشيخ محمد بن عبدالله

ألــفــا  22 مــــن  ــر  ــ ــث ــ أك ــى  ــ ــ إل مـــســـتـــخـــدمـــيـــه   ــدد  ــ ــ ع ــل  ــ ــ وص
تطبيق “موالت” يتصدر “أبل ستور” و ”غوغل بالي”
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التقط مصور إندونيسي هذه اللقطات الطريفة 
في بلدة بادانج لضفدع يجلس مبتسما على ظهر 

سلحفاة تظهر الصداقة التي نشأت بين الحيوانين 
ونشرتها صحيفة )ديلي ميل( البريطانية.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

اعلنــت المنظمة األوروبيــة لألبحاث 
 4 اكتشــاف  عــن   )CERN( النوويــة 
جســيمات جديــدة تماما في مصادم 
فــي   )LHC( الكبيــر  الهادرونــات 

جنيف.
 LHC المصــادم  أن  يعنــي  وهــذا 
وجــد اآلن مــا مجموعــه 59 جســيما 

جديــدا، إضافــة إلــى “بــوزون هيغــز” 
الحائــز جائــزة نوبل، منــذ أن بدأ في 
اصطــدام البروتونــات - الجســيمات 
مــع  الذريــة  النــواة  تشــكل  التــي 
النيوترونــات - فــي 2009. والمثيــر 
في األمر أنه في حين أن بعض هذه 
الجســيمات الجديــدة كانت متوقعة 

بناء على النظريات الراســخة، إال أن 
بعضها كان أكثر إثارة للدهشة، وفقا 
لباتريــك كوبنبورغ، زميل باحث في 
فيزيــاء الجســيمات بالمعهد الوطني 
للفيزيــاء، وعالــم فيزيــاء  الهولنــدي 
هــاري  كامبريــدج  فــي  الجســيمات 

كليف.

فيزيائيون يكتشفون جسيمات جديدة

تقــول مؤسســة الصحــة الوطنيــة األميركيــة إن عــدد ســاعات النــوم 
المناسب لكل مرحلة عمرية، وفًقا لتقييم بيانات الكثير من األبحاث 
العلميــة في مجــاالت مختلفة، وذلك لقائمة من األشــخاص يتمتعون 

بصحة جيدة. 
األطفــال الرضــع حتــى 3 أشــهر، يحتاجــون مــن 14 لـ 17 ســاعة نوما، 
ويمكن أن يزيد على 18 ساعة ولكن ال يقل عن 11 ساعة، أما بالنسبة 
للرضع قبل العام األول يحتاجون لـ 12 إلى 15 ساعة نوما، في اليوم، 
وعــن األطفــال حتــى العاميــن فيحتاجــون إلــى 11 لـــ 14 ســاعة نــوم 
في اليوم، وما ال يقل عن 10 ســاعات. وعن ســاعات النوم المناســبة 
لسنوات الشباب، في الفئة ما بين 18 و25 سنة، فتكون ما بين 7 لـ 9 
ســاعات، أما عن العمر ما بعد الخامســة والعشرين فتتغير احتياجات 
اإلنســان، وتكــون عــدد الســاعات من 7 لـ 9 ســاعات، وأخيــًرا عن كبار 
الســن فإنه من بداية الخامســة والســتين، يتراجع عدد ســاعات النوم 
الــذي يحتاجهــا الجســم، فيكــون ما بين 7 لـ 8 ســاعات فقط، ويكتفى 

البعض بنوم من 5 ساعات إلى 6 ساعات فقط. 

عدد ساعات النوم المثالي لإلنسان

قــال الرجــل الــذي شــوهد عــاري 
فــي  ثــور  قرنــي  الصــدر مرتديــا 
مبنــى الكابيتول األميركي خالل 
 6 فــي  الداميــة  الشــغب  أعمــال 
ينايــر، فــي أول مقابلــة لــه منــذ 
ســجنه، إنــه نــادم علــى أفعاله، و 
الســابق  الرئيــس  ألن  ”مجــروح” 
دونالــد ترامــب لــم يعــرض عليــه 

المســاعدة. وفي المقابلة، مع برنامج “60 دقيقة بلس”، الذي يذاع على شــبكة “ســي 
بي إس” األميركية، سئل جاكوب تشانسلي، المعروف أيضا بلقب “عراف كيو أنون”، 

عما إذا كان يشعر بالندم على والئه لترامب.
فقــال إنــه تعاطــف مع الرئيس الســابق؛ ألن وســائل اإلعالم كانت تســتهدف ترامب، 
“وبدا أن المؤسسة كانت تالحقه من دون داع أو بشكل غير عادل، وكنت أنا ضحية 

لذلك طوال حياتي، سواء كان ذلك في المدرسة أو المنزل”.
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التقرير بشأن منشأ كورونا يصدر في 15 مارس
الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  أعلــن 
العالميــة أّن فريــق الخبــراء الــذي تــم 
إرســاله إلــى ووهــان فــي الصيــن فــي 
يناير للتحقيق في منشــأ وباء “كوفيد 
األســبوع  فــي  تقريــره  ســيصِدر   ”19

الذي يبدأ في 15 مارس.
وقــال تيــدروس أدهانوم غبريســوس 
فــي تصريحــات أمــام مندوبــي الدول 
علــى  يعمــل  “الفريــق  إّن  األعضــاء، 
 )...( ملخــص  وعلــى  النهائــي  التقريــر 
خــالل  واحــد  وقــت  فــي  ســيصدران 
أســبوع 15 مــارس”. وأضاف “أعلم أن 
العديــد من الدول األعضــاء يتطلعون 
أيًضــا  ”أنــا  و  التقريــر”  لرؤيــة  بشــّدة 
الــدول  تكــون  بــأن  ووعــد  بالطبــع”. 

األعضــاء أول مــن يطلــع عليــه “قبــل 
نشره”، وبأن تستعرض النتائج أمامها.
وكانــت منظمــة الصحــة أعلنــت بداية 
ســريًعا  ســيصدر  الخبــراء  فريــق  أّن 

النهائــي.  تقريــره  قبــل  أولًيــا  تقريــًرا 
ولكــن تــم التخلي عــن التقريــر األولي 
فــي فبرايــر، مــن دون تقديــم تفســير 

مقنع.

فاجأت النجمة شــارون ســتون متابعيها، البالغ عددهم 
2.4 مليــون عبر”إنســتغرام”، بموهبتها الفنية الجديدة، 
وهي الرسم. ونشرت ستون صورة من لوحة رسمتها، 
مســتخدمة ُفــَرش الماكيــاج، وعنونتهــا “األم األرض”، 
وعلقــت عليهــا “حســنا اآلن، لقد انتهيــت بالفعل. إليكم 
)أمنــا األرض(”. وكانــت النجمــة عرضت قبــل أيام مدى 
التقــدم الــذي أحرزتــه عبــر صــورة أوليــة غيــر مكتملــة 
للوحــة المائيــة التي طغــت عليها ألــوان البني واألزرق 
المتــدرج والبرتقــال، إلــى جانــب تحضيرهــا 3 أفــالم 

يتوقع صدورها تباعا خالل العام الحالي.

شارون ستون.. رسامة
بيعت لوحة لشارع أبي رود اللندني المحبب لدى جمهور فرقة بيتلز، 
بأكثــر مــن 37 ألــف جنيــه اســترليني )51500 دوالر( فــي مــزاد علنــي 
شهد منافسة محمومة بين المزايدين. وتخطت قيمة اللوحة العائدة 
للحــي الــذي يضــم اســتوديو كانــت تســجل فيــه الفرقــة البريطانيــة 
األسطورية أعمالها، التقديرات )بين ألف جنيه استرليني وألفين( في 
هذا المزاد الذي ُخصص للوحات الشوارع اللندنية واستمر أسبوعين. 
وبيعــت أكثــر مــن 270 لوحــة باســم مجلس دائــرة ويستمنســتر التي 
تضم جزءا كبيرا من وسط لندن، في مقابل مبلغ مجموعه 143517 
جنيهــا اســترلينيا )200 ألــف دوالر( بعدما أثارت شــهية المزايدين من 

أستراليا وكندا مرورا بأوروبا.

شارع أبي رود بأكثر من 50 ألف دوالر

بعــد مئــة عام علــى فيلم )ذا كيــد( “الطفل”، أول 
فيلــم روائي طويل أخرجــه وقام بدور البطولة 
فيــه شــارلي شــابلن، تســتخدم شــركة فرنســية 
التكنولوجيــا الحديثــة لتحســين جــودة الصــور 
فــي بعض من أشــهر أفــالم الكوميديا الصامتة؛ 
بهــدف عرضهــا فــي دور الســينما بجميــع أنحاء 

العالم.
 )2 )إم.كيــه  الفرنســية  األفــالم  شــركة  وقالــت 
وشــركة التوزيــع العالميــة )بيــس اوف ماجيك( 
في بيان إنهما تعاونتا إلحياء الذكرى المئوية.

وتشــمل أعمــال الترميــم التــي تنفذهــا الشــركة 
الصــورة  جــودة  تحســين  باريــس  ومقرهــا 
باستخدام تقنية “2 كيه” و “4 كيه” في األعمال 
الكالســيكية “ذا جولدن راش” )حمى الذهب( و 

“سيتي اليتس” )أضواء المدينة( و “ذا 
سيركس” )السيرك( و “مودرن تايمز” 

جريــت  “ذا  و  الحديثــة(،  )العصــور 
ديكتاتور” )الديكتاتور العظيم(.

 ”2 “إم.كيــه  شــركة  وستدشــن 
الصــور  جــودة  تحســين  عمليــة 
بتقنيــة التصوير “4 كيــه” لفيلم 

“الطفل” بفرنســا فــي الخريف 
اوف  “بيــس  ســتعمل  بينمــا 
موزعــي  شــبكة  مــع  ماجيــك” 

الفيلــم  عــرض  علــى  أعمالهــا 
وغيــره فــي حوالــي 50 منطقة 
عالوة على التعاون مع شــركاء 

توزيع أفالم “إم.كيه 2”.

شارلي شابلن يعود بعد ترميم أفالمه



منتدى خليجي بتنظيم 
صحيفة “^” البحرينية 

للتضامن مع السعوديـة 
ورفض المساس بسيادتها

بيت العرب الكبير

رئيس جمعية 
الصحفيين العمانية 
د. محمد العريمي

رئيس جمعية 
الصحفيين البحرينية 

عهدية أحمد

مؤسس ورئيس 
المبادرة األهلية 

للعالقات الخليجية 
األمريكية 

د. ابراهيم المطرف

رئيس اتحاد 
االعالميين العرب 

والمبدعين 
د. أحمد نور

نائب رئيس اتحاد 
االعالميين العرب 
والمبدعين العرب 

د. جاسم الياقوت

نائب رئيس جمعية 
الصحفيين العمانية 
نائب رئيس تحرير 

سابق بصحيفة عمان 
سالم الجهوري

الكاتب 
عبدالوهاب 

بدرخان

الكاتبة 
سوسن الشاعر

األمين العام للملتقى 
االعالمي العربي 

الكاتب 
ماضي الخميس

االعالمي الكويتي 
محمد المال

مدير مكتب صحيفة 
الجزيرة السعودية 

لدى مملكة البحرين 
جمال الياقوت

رئيس جمعية تجمع 
الوحدة الوطنية 

الشيخ 
د. عبداللطيف 

آل محمود

يــــوم األحــــد 7 مـــــــارس 2021

من الساعة 11 صباحا إلى 1 ظهرا

يبث عن طريق زووم واليوتيوب 
وأنستغرام اليف صحيفة البالد

#السعودية_بيت_العرب_الكبير

اطلب الوصلة عن طريق الواتساب: 
0097333443463

رؤساء تحرير الصحف الخليجية:

كتاب ومنظمات مدنية

رئيس اتحاد الصحافة 
الخليجية رئيس هيئة 
الصحفيين السعوديين 
رئيس تحرير صحيفة 

الجزيرة السعودية 
خالد المالك

رئيس جمعية 
الصحفيين االماراتية 
رئيس تحرير صحيفة 

الرؤية االماراتية 
محمد الحمادي

رئيس تحرير صحيفة 
البالد البحرينية 
مؤنس المردي

رئيس تحرير صحيفة 
السياسة الكويتية 
أحمد الجار اهلل

رئيس تحرير صحيفة 
عكاظ السعودية 
جميل الذيابي

رئيس تحرير صحيفة 
الرؤية العمانية 
حاتم الطائي

رئيس تحرير صحيفة 
االتحاد االماراتية 

حمد الكعبي

رئيس التحرير 
المسؤول بصحيفة 
البيان االماراتيـة 
منى بوسمرة

رئيس تحرير صحيفة 
اليـوم السعوديـة 

عمر الشدي

رئيس تحرير 
صحيفة الخليج 
تايمز االماراتيــة 

مصطفى 
الزرعوني

نائب رئيـــس 
تحريــر صحيفة 
النهار الكويتية 
سامي النصف

رئيس تحرير صحيفة 
الوطن السعودية 

د. عثمان الصيني

برلمانيون

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس الشورى 

يوسف الغتم

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب 

محمد البوعينين

رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان 
بمجلس النواب عضو مجلس مفوضي المؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان 
عمار أحمد البناي

24local@albiladpress.com
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