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من البحرين والكويت

فعاليات تستنكر حملة “الجزيرة” المضللة ضد البحرين
أصـــدرت مجموعة مـــن الفعاليـــات الوطنية بيانا 
أعلنت فيه استنكارها وشجبها الشديدين، حيال 
النهـــج اإلعالمـــي “المؤامراتـــي” لقنـــاة الجزيـــرة 
القطريـــة الـــذي يعمل علـــى تزييـــف الحقائق من 
خـــالل نشـــر التقاريـــر المضللـــة والكاذبـــة، بهدف 
زعزعة االســـتقرار لشـــق الصف وضرب النســـيج 

الوطني في مملكة البحرين.
وأشـــاروا إلـــى أن “الجزيـــرة” تتجاهـــل إنجـــازات 

المملكـــة بمجـــال حقـــوق اإلنســـان، وتعتمـــد فـــي 
معلوماتهـــا علـــى زمـــرة ممـــن يســـمون أنفســـهم 
“نشـــطاء” يغـــردون خـــارج الســـرب الوطنـــي وال 
يمثلـــون إال أنفســـهم، مـــا يجعلهـــا قنـــاة ومنصـــة 

للخونة.
وقالت الفعاليات في بيانها “نعلن نحن مجموعة 
مـــن الفعاليـــات المجتمعيـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني بمملكة البحرين عن اســـتنكارنا وشـــجبنا 

الشـــديدين لما دأبت عليه قناة الجزيرة القطرية 
من محـــاوالت مســـتميتة ونهج إعالمـــي عدائي 
لشـــعب البحريـــن بكافـــة فئاتـــه ومكوناتـــه، عبـــر 
أعمـــال بائســـة تتخـــذ مـــن اإلعـــالم ســـتارا لشـــق 
الصف وضرب النســـيج الوطنـــي”، موضحين أن 
“السجل األسود لهذه القناة في تخريب األوطان 
ودعـــم التطرف وتمويـــل اإلرهـــاب، يجعلها قناة 

مسيسة بامتياز”.

“الداخلية”: دراسة لتنفيذ سياسة السجون المفتوحة
المنامة - وزارة الداخلية

بناء علـــى توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء 
بـــن  األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
حمـــد آل خليفة، بشـــأن ضـــرورة تطوير مراكز 
اإلصـــالح والتأهيـــل في الفتـــرة المقبلة وتبّني 
برنامـــج لمراكز اإلصالح والســـجون المفتوحة 
لحمايـــة النســـيج االجتماعـــي وفـــق ضوابـــط، 
بـــدأت اللجنة التي قرر وزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة تشـــكيلها، أعمالها 
متكامـــل  تصـــور  ووضـــع  المشـــروع  بدراســـة 

لتنفيذه.
وتعمل اللجنة على دراسة تحديد فئات معينة 
من النـــزالء ليكونـــوا في الســـجون المفتوحة، 
هـــذا  اســـتحقاقهم  تضمـــن  لمعاييـــر  وفقـــا 
األســـلوب، من ضمنهـــا درجة خطـــورة النزيل، 
نوعية الجرائـــم المرتكبة، مدة الفترة المتبقية 
مـــن العقوبة، درجة تعليم النزيل، أال يكون في 
خروجـــه خطرا علـــى األمن العـــام، إضافة إلى 

سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة.

)07(

)10(

لوقف الحمالت المغرضة وغير المسؤولة ضد السعودية وقيادتها
تفاعل كبير مع وسم منتدى “#السعودية_بيت_العـرب_الكبيــر” فــاق 6 مالييــن تغريــدة

 منتدى “البالد” نجح في جمع قادة الصحف الخليجية وقامات إعالمية

الشــعـــلـــــــة: السعـــوديـــــــة... قــلـــعـــة  
العروبـــة واإلســــــام ودرعنـــــــا الواقــــــي

ــاء  ــركي جــ ــر األميـــ ــردي: التقــريـــــ المــ
ضعيفـــا أمـــام الشـــفافية الســـعودية 

الـــمــالــك: نــريـــد اعــتـــذاًرا أمــيــركـــيـــا 
حيـــال التقريـــر االستخبـــاراتي الظالـــم

الطـائـــي: واشنـطـــن تحــــاول تصــديـــر 
مشكاتها للخارج وافتعـــــــال األزمـــــــات 

الذيابي: نستغــرب السكــوت عــن تاريــخ  
)التفاصيل في ملحق خاص مع العدد(أميركا المليء بالحـروب وجرائــم القتــل
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الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

يصـــادف 8 مـــارس مـــن كل عـــام اليـــوم 
العالمـــي للمـــرأة والـــذي يحتفل بـــه حاليًا 
تحـــت شـــعار “المرأة فـــي مواقـــع القيادة: 
نحـــو تحقيق مســـتقبل متـــوازن في زمن 
19(”، ويعـــد مناســـبة   - )كوفيـــد  جائحـــة 
الســـتعراض نجاحـــات المـــرأة البحرينيـــة 
كل  وعلـــى  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
المســـتويات، انطالقـــا من إرادة سياســـية 
ذات رؤيـــة ثاقبـــة ومســـتنيرة فـــي مجال 
تفعيل طاقات المرأة ودمجها في مسيرة 
التنميـــة واالزدهـــار الوطنـــي، ومنظومـــة 
دعـــم متكاملـــة يوفرهـــا المجلـــس األعلى 
للمرأة برئاسة عاهل البالد صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة قرينـــة، ومـــا حققتـــه المبـــادرات 
النوعيـــة لســـموها علـــى مـــدى عقدين من 
تأسيس المجلس من رفع قدرة المرأة في 
المساهمة التنافسية في العملية التنموية 
القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج 
احتياجـــات المـــرأة فيهـــا، وتوفيـــر فرص 

متجـــددة لالرتقاء بخياراتهـــا نحو جودة 
حياتها واستدامة تعلمها من خالل تكامل 
الجهـــود مع الشـــركاء والحلفاء في العمل 
المؤسسي. مما ساهم في تعزيز منظومة 
األمـــن االقتصـــادي واالجتماعـــي الموجه 
للمرأة بما يضمن اســـتقرارها األســـري في 

إطـــار الترابـــط العائلـــي والمجتمعـــي في 
مملكة البحرين.

التصدي لجائحة “كوفيد 19”
واستطاعت المرأة البحرينية أن تستجيب 
بشـــكل مباشـــر وتتفاعل من خالل مواقع 
عملهـــا وأدوارهـــا المتعـــددة مـــع متطلبات 

بصـــورة  كوفيـــد19-،  لجائحـــة  التصـــدي 
أســـهمت فـــي تشـــكيل وتطويـــر النمـــوذج 
الجائحـــة  هـــذه  مـــع  للتعامـــل  البحرينـــي 
االجتماعيـــة  تبعاتهـــا  علـــى  والســـيطرة 
واالقتصاديـــة، وذلك انطالقـــا من موقعها 
المتقـــدم فـــي التنمية الوطنية وشـــراكتها 
المتكافئـــة مـــع الرجل في تحقيـــق التقدم 
رؤيـــة  تختطـــه  مـــا  وبحســـب  المســـتدام 

مملكة البحرين االقتصادية 2030.
البحرينيـــة  المـــرأة  حضـــور  ظـــل  وفـــي 
إدارات  مختلـــف  فـــي  والنوعـــي  الواســـع 
ومســـتويات ومنشـــآت القطـــاع الصحـــي، 
تشـــكل نســـبة الطبيبات 66 % وهو أعلى 
من المتوســـط العالمي والذي يبلغ 46 %، 
كما تشـــكل نســـبة الممرضات البحرينيات 
76 %، وعليـــه فقـــد كان مـــن الطبيعي أن 
ينعكـــس ذلك على حضورها في الصفوف 
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كوفيـــد19-، 
حيـــث تمثل المـــرأة البحرينيـــة 75 % من 
العامليـــن ضمن صفـــوف الفريـــق الوطني 
لـــت ضمن  لمكافحـــة هـــذا الفيـــروس، ومثَّ
الفريق ما نســـبته 80 % من العامالت في 
المناصب التنفيذية و69 % في الوظائف 
التخصصيـــة، وبلغـــت نســـبتها 64 % مـــن 
إجمالـــي العاملين ضمن الفريـــق الميداني 
في عمليات الحجر والعزل والكشـــف على 
الحـــاالت، و 71 % مـــن إجمالـــي العاملين 
في المختبر، كما بلغت نسبة الالتي يعملن 

على تحليل وتجميع البيانات 78 %.

التعليم

وفي مجـــال التعليم تشـــكل نســـبة المرأة 
النســـبة  التعليـــم  قطـــاع  فـــي  البحرينيـــة 
األكبـــر مقارنة بالرجل العامل حيث تشـــير 
اإلحصـــاءات إلـــى أن نســـبة الطالبات في 
التعليم الجامعي قد بلغت بالمتوســـط 65 
%. كما بلغت نسبة الخريجات في التعليم 
العالي 62 % للعام 2020 وبنســـبة ارتفاع 
بلغـــت 5 % خـــالل الفتـــرة الزمنية )2010 
- 2020(. كمـــا ارتفعـــت نســـبة العميـــدات 
العمـــداء  فـــي مـــن إجمالـــي  البحرينيـــات 
البحرينيين في الجامعات )التعليم العالي( 
مـــن 7 % فـــي العـــام 2016 إلى 33 % في 
رئيســـات  نســـبة  وارتفعـــت   ،2020 العـــام 
األقســـام البحرينيات من إجمالي رؤســـاء 
الجامعـــات  فـــي  البحرينييـــن  األقســـام 
)التعليـــم العالـــي( لتصبـــح النســـبة 55 % 
بارتفـــاع بلـــغ 5 % خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة 
ذاتهـــا، وكذلك نســـبة النســـاء البحرينيات 
إجمالـــي  مـــن  القياديـــة  المناصـــب  فـــي 
المناصـــب  فـــي  البحرينييـــن  العامليـــن 
القيادية في التعليم العالي لتصبح 46 % 
في العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9 %، 
وارتفعت نســـبة األكاديميات البحرينيات 
البحرينييـــن  األكاديمييـــن  إجمالـــي  مـــن 
فـــي   %  3 بلـــغ  بارتفـــاع   %  49 لتصبـــح 
القـــول  نســـتطيع  وبهـــذا   ،)2014-2020(
إن المـــرأة البحرينيـــة ســـاهمت، باعتبارها 
المعلمة واإلدارية واألكاديمية، في إنجاح 
اســـتمرارية العمليـــة التعليميـــة عـــن بعـــد، 

المالئـــم.  التعليمـــي  المحتـــوى  وصناعـــة 
إضافـــة إلـــى تســـجيل المرأة حضـــور هام 
على مســـتوى الفرق التطوعية المســـاندة 

لالحتياجات التعليمية لألسر البحرينية.

المشاركة االقتصادية

االقتصاديـــة،  المشـــاركة  مجـــال  وفـــي 
ارتفعت نســـبة مشـــاركة المرأة البحرينية 
مـــن إجمالي القوى العاملـــة البحرينية من 
32.2 % فـــي العـــام 2010 إلـــى 42.8 % 
العام 2020، وبلغت نســـبة الســـفيرات في 
الديـــوان العـــام والبعثات بالخـــارج 15 % 
2020، والمهندسات في القطاع الحكومي 
36 %، وارتفـــع عـــدد القاضيـــات إلـــى 21 
قاضيـــة. وتشـــكل العامـــالت البحرينيـــات 
فـــي قطـــاع المعلومـــات واالتصـــاالت مـــن 
إجمالي البحرينييـــن العاملين في القطاع 
مـــا نســـبته 38 % فـــي القطاع العـــام، كما 
أنهن يشكلن ما نسبته 32 % من العامالت 
في شـــركات االتصـــال القائمة فـــي مملكة 
البحرين. وكان للمـــرأة البحرينية دور في 
قيـــادة العمل الخاص، فقد ارتفعت نســـبة 
مشاركتها في عضوية مجالس اإلدارة في 
الشـــركات الخاصـــة لتبلـــغ 17 % في العام 
2020 بارتفـــاع بلغ 5 % عـــن العام 2010. 
وشـــاركت المرأة البحرينية في النشاطات 
بلغـــت  إذ  ملحـــوظ،  بشـــكل  االقتصاديـــة 
نسبة السجالت التجارية الفردية النشطة 
المملوكة للنســـاء البحرينيات من إجمالي 
النشـــطة  الفرديـــة  التجاريـــة  الســـجالت 
النصـــف   2010- للســـنوات  للبحرينييـــن 
األول 2020 نحـــو 43 %، وبلغـــت نســـبة 
البحرينيـــات المســـتفيدات مـــن مشـــروع 
األســـر المنتجـــة مـــن إجمالـــي البحرينيين 

المستفيدين 78 %.

المشاركة السياسية

وفيما يخص المشـــاركة السياســـية للمرأة 
البحرينيـــة، فقـــد أوضحـــت النتائـــج بـــأن 
هنـــاك ارتفاع عددي لنســـبة تمثيـــل المرأة 
فـــي مجلـــس النـــواب مـــن 8 % إلى15 % 
)2014 - 2020(، وإلـــى أداء  فـــي الفتـــرة 
نوعي تم قياســـه استنادًا إلى ارتفاع عدد 
األســـئلة والمقترحات المنفـــردة لعضوات 
مجلـــس النـــواب )برغبـــة/   قانـــون )، مـــن 3 
)بنســـبة 0.4 % مـــن  أســـئلة ومقترحـــات 
اإلجمالـــي( في الفصـــل التشـــريعي الثاني 
إلـــى 76 ســـؤال ومقترح )بنســـبة 10.5 % 
التشـــريعي  الفصـــل  فـــي  اإلجمالـــي(  مـــن 
الرابـــع. وارتفع عدد األســـئلة والمقترحات 
المنفردة )برغبة /  قانون( لعضوات مجلس 
النـــواب مـــن 74 ســـؤال ومقتـــرح في دور 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  األول  االنعقـــاد 
الخامـــس إلـــى 174 ســـؤال ومقتـــرح فـــي 
دور االنعقاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
الخامس، باإلضافة إلى مشاركتها الفاعلة 
فـــي أغلـــب اللجـــان النوعيـــة الدائمـــة في 
مجلسي النواب والشـــورى، وتشكل نسبة 
النســـاء في مجلس الشـــورى )23 %(. أما 

بالنســـبة للمجالـــس البلديـــة فقـــد ارتفعت 
النســـبة مـــن 3 % إلـــى 23 % خالل عشـــر 

سنوات.

جودة الحياة

أمـــا علـــى صعيـــد جـــودة الحيـــاة، فتشـــير 
تقديرات األمم المتحدة إلى أن متوســـط 
العمـــر المتوقع لحياة المـــرأة في البحرين 
يبلغ 78.9 ســـنة وهو أعلى من المتوســـط 
يبلـــغ 74.9 ســـنة. ووفقـــًا  الـــذي  العالمـــي 
لنتائـــج المســـح الصحـــي الوطنـــي2018، 
Over- )بلغ متوســـط نوعية الحياة للمرأة 

مقيـــاس  بحســـب   )all Quality of Life
مســـتوى نوعية الحيـــاة )82 %(، مما يدل 
على مستوى جودة الحياة للمرأة ووعيها 
بعوامـــل االختطـــار والخيـــارات األفضـــل 
لرفـــع جودة حياتها بما يجعلها قادرة على 
العطاء واســـتدامة مســـيرتها العملية على 

مختلف األصعدة.

علوم المستقبل

كمـــا ســـايرت المرأة البحرينيـــة ركب علوم 
المســـتقبل، حيـــث تبلـــغ نســـبة العامـــالت 
البحرينيـــات فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات 
فـــي  البحرينييـــن  العامليـــن  مـــن اجمالـــي 
تكنولوجيـــا المعلومـــات فـــي العـــام 2019 
حوالي 47 %، فيما تبلغ نســـبة الخريجات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تخصـــص  مـــن 
الخريجيـــن  إجمالـــي  مـــن  واالتصـــاالت 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  تخصـــص  مـــن 
واالتصـــاالت فـــي العـــام 2019 حوالي 44 
%، وبلغت نســـبة خريجـــات تخصصات الـ 
)STEM ( فـــي التعليـــم العالـــي من إجمالي 
فـــي   )  STEM( الــــ  خريجـــات تخصصـــات 
التعليم العالي في العام 2019 نحو 46 %.

التقارير واإلشادات الدولية

أما علـــى صعيد أداء مملكـــة البحرين في 
التقريـــر الســـنوي للفجـــوة بين الجنســـين 
الصـــادر عـــن المنتدى االقتصـــادي العالمي 
)دافـــوس(، فقد حققـــت البحريـــن المرتبة 
133 مع نســـبة ســـد للفجـــوة بلغت 63 %. 
إلـــى أن  كمـــا تشـــير نتائـــج ذات التقريـــر 
نســـبة ســـد الفجوة فـــي مجال المشـــاركة 
االقتصاديـــة والفـــرص قد بلـــغ حوالي 51 
%، وفي مجال المشـــاركة السياسية نحو 
فـــي  أمـــا  7 %، وفـــي الصحـــة 95.8 %. 
مجال التعليم فقد بلغت النســـبة 98.5 % 
محققة البحرين المرتبة األولى عالميًا في 
ســـد الفجوة في كل من االلتحاق بالتعليم 

الثانوي والتعليم العالي.
الـــذي ُصـــدر  كمـــا أشـــار التقريـــر الدولـــي 
مؤخرا والخاص بـ “المرأة وريادة األعمال 
والقانون 2021”، إلى تقدم درجة البحرين 
مـــن 46.3 نقطة إلى 55.6 )من أصل 100( 
مـــن العام 2020 إلى العام 2021. مما يدل 
على تطوير السياسات والقوانين لمساواة 
المـــرأة بالرجـــل فـــي مجـــال الدخـــول في 

سوق العمل وريادة األعمال.

ــات ــاحـ ــجـ ــنـ ــة الســــتــــعــــراض الـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــرأة مـ ــ ــم ــ ــل ــ الـــــيـــــوم الـــعـــالـــمـــي ل

المرأة البحرينية تواصل مراكمة اإلنجازات بمختلف المجاالت
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خلف: تطوير مستوى خدمات أمانة العاصمة
وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أســـتقبل 
البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خلـــف أمانـــة العاصمة وكيـــل الوزارة 
لشـــئون البلديـــات الشـــيخ محمـــد بن 
مجلـــس  ورئيـــس  خليفـــة  آل  أحمـــد 
صالـــح  المهنـــدس  العاصمـــة  أمانـــة 
طـــرادة ومديـــر عـــام أمانـــة العاصمة 
محمـــد الســـهلي بمناســـبة فـــوز بلدية 
الثالـــث  بالمركـــز  العاصمـــة”  “أمانـــة 
بجائـــزة مجلـــس التعاون فـــي مجال 
الثالثـــة  دورتهـــا  فـــي  البلـــدي  العمـــل 
للعامين 2019 -  2020 بعنوان “خدمة 
خـــط االتصـــال المرئي للصـــم والبكم 

للخدمات البلدية”.
وســـلم الوزير خلف “أمانـــة العاصمة” 

تكريم األمانة العامة لمجلس التعاون 
تنفيذا لقرار اجتماع الوزراء المعنيين 
اجتماعهـــم  فـــي  البلديـــات  بشـــؤون 
الثالث والعشـــرين الـــذي أقيم بتقنية 
االتصـــال المرئـــي والـــذي نـــص علـــى 
أنـــه يتـــم تكريـــم الفائزين مـــن الوزير 
المعنـــي في الدولة التـــي ينتمي إليها 

الفائـــز علـــى أن يكون التكريم باســـم 
بشـــؤون  المعنيـــة  الوزاريـــة  اللجنـــة 
العامـــة  األمانـــة  وتقـــوم  البلديـــات 

بإصدار شهادات التكريم.
وأشـــاد الوزيـــر خلـــف فـــي االحتفـــال 
بتدشـــين  العاصمـــة  أمانـــة  بمبـــادرة 
خدمـــة االتصال المرئي للصم والبكم، 

معبـــرا عـــن اعتـــزازه باإلنجـــاز الـــذي 
اســـتمرار  ومؤكـــدا  األمانـــة،  حققتـــه 
توجـــه الـــوزارة نحو تطوير مســـتوى 

خدماتها في مختلف المجاالت. 
وزراء  اجتمـــاع  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  البلديـــات 
تحقيـــق  نحـــو  الخطـــوات  يســـتكمل 
العمـــل البلـــدي المســـتدام ومـــا يمكن 
وتحديـــث  تطـــور  مـــن  يحققـــه  أن 
ممـــا  البلـــدي  العمـــل  أنظمـــة  لكافـــة 
يســـاهم في تعزيز الخطوات الرامية 
لتحقيـــق رفاهية المواطـــن الخليجي 
وتطويـــر العمل وتحقيـــق التنمية في 
البنيـــة التحتيـــة لمـــدن وبلديات دول 

المجلس.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

تعاون بين “الداخلية” و“الدراسات االستراتيجية”
استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد 
بـــن عبدهللا آل خليفة، أمس، المدير 
العـــام والرئيـــس التنفيـــذي للمعهـــد 
االســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
جون تشـــيبمان، والمديـــر التنفيذي 
للمعهد في الشـــرق األوســـط الســـير 
بحضـــور  وذلـــك  بيكيـــت،  تومـــاس 
رئيس األمن العام الفريق طارق بن 

حسن الحسن.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر 
بتشـــيبمان والســـير بيكيت، مشيدًا 
وصـــل  الـــذي  المتطـــور  بالمســـتوى 
للدراســـات  الدولـــي  المعهـــد  إليـــه 
االســـتراتيجية في مجـــال األبحاث 
فـــي  المتميـــز  ودوره  والدراســـات 
ذات  الدوليـــة  المؤتمـــرات  تنظيـــم 
األبعاد االســـتراتيجية، بما في ذلك 

مؤتمر “حوار المنامة” الذي اكتسب 
سمعة دولية كبيرة.

كما اطلع، خالل اللقاء، على برنامج 
عمل المعهد للفتـــرة القادمة، مؤكدًا 

حـــرص وزارة الداخلية على تطوير 
يحقـــق  بمـــا  المشـــترك،  التعـــاون 

األهداف المرجوة.
وقـــد تم خـــالل اللقاء، بحـــث أوجه 

التعاون والتنســـيق والسبل الكفيلة 
عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  بتطويرهـــا، 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية
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سمو محافظ الجنوبية يتسلم نسخة ماجستير هذال سلطان
للمنتســـبين الوظيفيـــة  القـــدرات  تعزيـــز  علـــى  الحـــرص  تأكيـــد 

اســـتقبل محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة 
المحاســـب في قســـم الموارد الماليـــة بإدارة 
بالمحافظـــة  والماليـــة  البشـــرية  المـــوارد 
الجنوبيـــة هـــذال ســـلطان الهـــذال بمناســـبة 
حصولـــه على درجة الماجســـتير، حيث قدم 
لســـموه نســـخة من رســـالته العلميـــة بعنوان 
“العالقـــة مـــا بيـــن فاعليـــة التدريـــب وأداء 
الموظفين في المنســـقية العامة للمحافظات 

- مملكة البحرين”.
المحافـــظ  ســـمو  أشـــاد  المناســـبة،  وبهـــذه 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا منتســـبو المحافظـــة 
فـــي التحصيل العلمي في الدراســـات العليا، 
مؤكـــًدا ســـموه حـــرص المحافظة علـــى رفع 
كفاءاتهـــم وقدراتهم الوظيفيـــة بما ينعكس 
متمنًيـــا  العمـــل،  فـــي  األداء  مســـتوى  علـــى 
للموظف دوام التوفيق والنجاح في المجال 

العلمي والعملي.
من جانبه، أعرب الهذال عن شـــكره وتقديره 
لســـمو محافـــظ الجنوبيـــة على دعم ســـموه 
لمواصلة العمل الـــدؤوب والتحصيل العلمي 

العالي نحو تحقيق مزيد من النجاحات.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
ميـــرزا  عبدالحســـين  المســـتدامة 
بمكتبـــه في مرفـــأ البحريـــن المالي 
 ”Vitol“ الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة
الرائـــدة عالمًيـــا فـــي توليـــد الطاقة 
Paul Kel- “والصناعـــات البتروليـــة 

ly”، ويرافقـــه الباحث لدى الشـــركة 
بـــدر نورالدين. وأثناء اللقاء، أشـــاد 
ميرزا بالخبرة العريقة واإلسهامات 
المهمة لشـــركة VITOL في مجاالت 
توليد الطاقة والصناعات البترولية.

االجتمـــاع  أثنـــاء  واســـتعرض 
اإلنجـــازات التي تحققت في قطاع 
الطاقـــة المتجددة وكفـــاءة الطاقة 
في مملكة البحرين، مستعرضا أبرز 
المشاريع والمبادرات ذات األولوية 
التـــي تعتـــزم الهيئـــة العمـــل عليهـــا 

بالعام 2021.

 Paul من جانبهم، استعرض كاًل من
Kelly وبدر نورالدين أبرز إنجازات 
والعالقـــة،  الصلـــة  ذات  الشـــركة 
واإلســـتراتيجيات  والخطـــط 
مجـــاالت  فـــي  للشـــركة  التوســـعية 
فـــي  المســـتدامة  الطاقـــة  حلـــول 
اهتمـــام  عـــن  معربيـــن  المنطقـــة، 
بالتوســـع  خـــاص  بشـــكل  الشـــركة 
في هـــذه المجـــاالت فـــي البحرين، 
وذلـــك لمـــا تتمتـــع بـــه المملكـــة من 

إمكانات وبيئة جاذبة لالستثمارات 
عـــام  بشـــكل  والعالميـــة  اإلقليميـــة 
وفـــي مجـــاالت الطاقـــة المتجـــددة 

خصوصا.
VI-  وأعـــرب الوفد عن تطلع شـــركة
المكتســـبة  خبراتهـــم  لجلـــب   TOL
عالمًيا لدعـــم جهود الهيئـــة والعمل 
علـــى تحقيق األهـــداف الموضوعة 
الوطنيـــة  الخطـــة  مـــن  والمرجـــوة 

للطاقة المتجددة ومبادراتها.

“VITOL” تبدي رغبة لالستثمار بمشروعات “المتجددة”
المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أعلـــن وكيل الـــوزارة للثـــروة الحيوانية 
فـــي وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
الدكتـــور خالـــد  العمرانـــي  والتخطيـــط 
أحمد حسن عن استحداث آلية جديدة 
في تقديـــم البالغات الخاصـــة بالكالب 
الضالة في المناطق السكنية، إذ أكد أن 
خدمـــة تقديـــم البالغات بشـــأن الكالب 
الضالة أصبحت متاحة إلكترونيًا حاليًا.

الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  “إن  وقـــال 
تســـعى جاهده الحتواء ظاهرة تواجد 
الـــكالب الضالـــة في المناطق الســـكنية، 
لـــذا قمنا بطـــرح خدمة جمـــع واصطياد 
الـــكالب الضالة فـــي المناطق الســـكنية 
كمناقصة عامة لتحســـين جودة تقديم 
هـــذه الخدمـــة، حيـــث رســـت المناقصة 

على شركة Black Gold البحرينية”.
وأضـــاف “يعتمـــد تقديـــم خدمـــة جمـــع 
واصطيـــاد الكالب الضالـــة في المناطق 

لبالغـــات  االســـتجابة  علـــى  الســـكنية 
أرض  علـــى  المقيميـــن  و  المواطنيـــن 
مملكـــة البحريـــن، لـــذا فإن حالًيـــا يمكن 
ملـــئ  عبـــر  إلكترونًيـــا  البـــالغ  تقديـــم 
االســـتمارة الخاصـــة بتقديـــم بـــالغ عن 
وجـــود الـــكالب الضالـــة فـــي المناطـــق 

السكنية”.
مـــع  وبالتنســـيق  الشـــركة  أن  وأوضـــح 
الوكالـــة طورت طريقة تقديم البالغات 
إلكترونيا عبر إرســـال المشـــتكي رسالة 

“واتـــس أب” علـــى الرقـــم 38099994، 
حيـــث ســـيقوم النظـــام بالـــرد آليـــا عبـــر 
إرســـال رابط اســـتمارة يقوم المشتكي 
بملئها مباشرة، وستقوم الشركة المعنية 
االســـتمارة   مـــلء  فـــور  الـــالزم  بعمـــل 
إلكترونيـــا. ولفت وكيل الـــوزارة للثروة 
البالغـــات  تقديـــم  أن  إلـــى  الحيوانيـــة 
ســـابًقا كان يتـــم عبـــر الخـــط الســـاخن، 
إال أنـــه تماشـــيا مـــع الجهـــود الرســـمية 
للتحـــول الرقمـــي في تقديـــم الخدمات 
ووصـــوالً لتحقيق رؤيـــة المملكة 2030  
يتم حالًيا أســـتقبال البالغات إلكترونيا 
عبـــر الوصلة المفعلة و ملئ االســـتمارة 
اإللكترونيـــة باإلضافـــة إلـــى االســـتمرار 
فـــي خدمة تقديـــم البالغـــات باالتصال 
المباشـــر بالخـــط الســـاخن 17155363 
مـــن يـــوم الســـبت إلـــى الخميـــس مـــن 

الساعة 7 صباحا الى 3 ظهرا.

أرسل رسالة “واتس أب” الصطياد الكالب الضالة

المنامة - بنا

تشـــارك قـــوة دفـــاع البحرين 
الجـــو  ســـالح  فـــي  متمثلـــة 
فـــي  البحرينـــي  الملكـــي 
المشـــترك  الجـــوي  التمريـــن 
الـــذي   ”6 الصحـــراء  “علـــم 
الظفـــرة  قاعـــدة  تشـــهده 
اإلمـــارات  بدولـــة  الجويـــة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 

خالل شهر مارس الجاري.
ويشـــارك في التمرين الجوي 
المشـــترك، عـــدد مـــن القوات 

للـــدول  التابعـــة  الجويـــة 
القـــوات  وهـــي  الشـــقيقة، 
الجـــوي  والدفـــاع  الجويـــة 
اإلماراتي، والقـــوات الجوية 
الملكية السعودية، وعدد من 
القوات الجوية التابعة للدول 
القـــوات  وهـــي  الصديقـــة، 
الجويـــة األميركية، والقوات 
الجويـــة الفرنســـية، والقوات 
وســـالح  الهنديـــة،  الجويـــة 

الجو الكوري الجنوبي.

قوة الدفاع تشارك بـ “علم الصحراء 6”

المنامة - وزارة الخارجية

نددت وزارة خارجية مملكة 
البحرين واســـتنكرت بشدة 
في بيـــان أمـــس، اســـتمرار 
محاوالت ميليشيا الحوثي 
مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
عـــدد  اســـتهداف  إيـــران 
مـــن المناطـــق المدنيـــة في 
المملكة العربية الســـعودية 
متعمـــد  بشـــكل  الشـــقيقة 
وممنهج من خالل طائرات 
)مفخخـــة(.   طيـــار  بـــدون 
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة 
قـــوات  وجاهزيـــة  بكفـــاءة 
الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
تمكنـــت  التـــي  اليمـــن  فـــي 
بـــكل جـــدارة مـــن اعتراض 

هذه الطائرات وإســـقاطها، 
مملكـــة  وقـــوف  مجـــددة 
البحريـــن بجانـــب المملكـــة 
العربية السعودية الشقيقة 
ضد كل من يحاول زعزعة 
أمنها واستقرارها وسالمة 
المجتمع  أراضيهـــا، داعيـــة 
لالضطـــالع  الدولـــي 
إدانـــة  فـــي  بمســـؤولياته 
األعمـــال اإلجراميـــة التـــي 
تقـــوم بها جماعـــة الحوثي 
تعـــد  والتـــي  اإلرهابيـــة 
للقانـــون  صارًخـــا  انتهـــاًكا 
الدولي اإلنســـاني وتهديًدا 
واســـتقرار  ألمـــن  واضًحـــا 

المنطقة.

البحرين تدين محاوالت 
الحوثيين استهداف السعودية

المنامة - وزارة الخارجية

خارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
مملكة البحرين عن إدانتها 
الشـــديدين  واســـتنكارها 
ميناء  الســـتهداف خزانات 
رأس تنورة ومرافق شركة 
العربيـــة  بالمملكـــة  أرامكـــو 
الشـــقيقة،  الســـعودية 
بمســـّيرات مفخخة جاءت 
من مياه البحر، في اعتداء 
إرهابـــي جبان يمثل انتهاًكا 
الدوليـــة،  للقوانيـــن  ســـافًرا 
وتهديًدا خطيـــًرا إلمدادات 
المالحـــة  وحركـــة  الطاقـــة 

واالقتصاد العالمي، مؤكدة 
البحريـــن  مملكـــة  تضامـــن 
للمملكـــة  الدائـــم  ودعمهـــا 
العربية السعودية الشقيقة 
وتتبنـــاه  تتخـــذه  ومـــا 
للتصـــدي  إجـــراءات  مـــن 
العدوانيـــة  األعمـــال  لهـــذه 
داعية  الجبانة،  التخريبيـــة 
إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع 
االعتـــداءات  هـــذه  إدانـــة 
اإلرهابيـــة التي تهدد األمن 
اإلقليمـــي  واالســـتقرار 

والدولي.

البحرين تدين بشدة استهداف 
خزانات ميناء رأس تنورة 

ومرافق “أرامكو”



أعلن رئيس مجلـــس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لشـــركة نفط البحريـــن )بابكـــو( داوود نصيف، 
أن برنامـــج تحديـــث مصفاة بابكو، المســـؤول 
عـــن التوســـعة الضخمـــة التـــي تجـــري حالًيـــا 
لمصفـــاة الشـــركة، قد حقق إنجـــاًزا جديًدا في 
مجـــال الصحـــة والســـامة والبيئـــة مـــع مطلع 
شـــهر مـــارس الجـــاري باســـتكمال 40 مليـــون 
ســـاعة عمل متواصلة دون وقوع أية إصابات 
مضيعـــة للوقـــت، أو حـــوادث صناعيـــة بموقع 
المشـــروع، أو أية حوادث بيئيـــة أو مجتمعية 
كبيـــرة، ودون فقدان األصـــول أو المعدات، أو 
أية حوادث حريق خال تنفيذ هذا المشـــروع 

الطموح. 
وقـــال نصيـــف “باألصالة عن نفســـي، وبالنيابة 
عـــن الفريق اإلداري لشـــركة بابكو، يســـرني أن 
أتوجـــه بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان إلـــى فريق 
إدارة المشـــروع بشـــركة بابكـــو، شـــركة ورلي، 
وجميـــع شـــركائنا مـــن المقاوليـــن الرئيســـيين، 
الباطـــن، وغيرهـــم، مشـــيًدا  مـــن  والمقاوليـــن 
بحرصهم على مواصلة هذا األداء المتميز في 
مجال السامة الشـــخصية، وسامة العمليات 
اليـــوم  بهـــذه الصـــورة المشـــّرفة. إن إنجازنـــا 
لـــم يكـــن وليـــد الصدفة، بـــل هو ثمـــرة الجهود 
الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  والتحلـــي  المضنيـــة، 
والعمـــل الجماعـــي، وااللتـــزام بدعـــم ومؤازرة 

فريـــق المشـــروع، وشـــركائه ومقاوليه وجميع 
األطراف ذات الصلة”. 

وممـــا ال شـــك فيـــه أن اســـتكمال 40 مليـــون 
ساعة عمل متواصلة دون إصابات أو حوادث 

مضيعـــة للوقـــت تضمـــن العديد من األنشـــطة 
التي تندرج تحـــت فئة المخاطر العالية خال 
تنفيذ المرحلة الهندسية والشرائية واإلنشائية 
للمشـــروع، وهـــو ما يمثل في حـــد ذاته إنجاًزا 

فريًدا بكل المقاييس في أي مشروع. 
وتـــم أخيًرا إحراز تقدم جوهري وملموس في 
العديد من الجوانب اإلنشائية للمشروع وذلك 

على النحو التالي: 
* مشـــاركة آالف العمـــال فـــي مختلـــف مواقـــع 
العمل بالمشـــروع يومًيا، إضافة إلى آالف عدة 
آخرين تم إدراجهم لانضمام إلى فريق العمل 

في غضون الشهور القليلة المقبلة.
* اســـتكمال تصنيع مليون بوصة من األنابيب، 
وتركيـــب 70 % مـــن الهيكل الفوالذي لشـــبكة 

األنابيب.
* تركيـــب 6500 طـــن من وحدات التخزين و3 

صهاريج مزودة بأسطح عالية التبريد.
* صب 207 ألف متر مكعب من الخرسانة.

* مد 65 ألف متر من المواسير تحت األرض.
* اســـتكمال 490 وصلة )%40.5( بمواقع عمل 
المشـــروع – وهنـــاك 717 وصلة أخـــرى يجري 

استكمالها الحًقا. 
وفي هذا الصدد، يواصل فريق إدارة المشروع 
فـــي شـــركة بابكـــو وكونســـورتيوم المقاوليـــن 
العمـــل المشـــترك بشـــكل وثيـــق وملمـــوس من 
األداء  معـــدالت  أعلـــى  علـــى  الحفـــاظ  أجـــل 
الصناعي، وتحقيق أفضل مستويات السامة 
والصحـــة والبيئة، بما يعكس أرقى مؤشـــرات 
التميـــز اإلداري، مـــع التركيـــز المتواصـــل علـــى 
دعم صحة وســـامة أفراد المجتمع في البيئة 

المحيطة لمصفاة بابكو. 
ويخضـــع مشـــروع تحديث مصفـــاة بابكو إلى 
التدقيـــق الصـــارم وبشـــكل منتظـــم، مـــن قبل 
خبراء دوليين معتمدين لضمان االمتثال التام 
للمعاييـــر الدولية المقررة، والتأكد من ســـامة 
العمليـــات، وإنجـــاز العمـــل وفـــق اإلجـــراءات 
والتشـــريعات المحليـــة والدوليـــة المنصـــوص 
عليهـــا في هـــذا الخصـــوص، فضًا عـــن التأكد 
مـــن صون وحماية األفراد، واألصول، والبيئة، 
والمجتمـــع في جميع األوقات، وحســـب خطة 
الرعايـــة  جـــل  تولـــي  التـــي  المشـــروع،  إدارة 
واالهتمام بتنفيذ هـــذا البرنامج الضخم، وفق 
أرقى المســـتويات المنشـــودة، بما يكسب رضا 
وقناعة جهات التمويل لهذا المشروع الوطني 

الجليل. 
وال تـــزال جائحـــة كورونا )كوفيـــد - 19( تمثل 
تحدًيـــا صعًبـــا في الكثير من بلـــدان العالم إلى 

إن  بابكـــو.  البحريـــن وشـــركة  جانـــب مملكـــة 
تأثيرات الوباء العالمي على أنشـــطة المشروع 
تـــم تخفيفهـــا والحد منهـــا بفضـــل التوجيهات 
الســـامية للجنـــة الوطنية في مملكتنـــا الغالية 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة،. كمـــا تم الحد من تأثيرات تفشـــي 
الوبـــاء من خال التدابيـــر االحترازية الواعية 
لفريـــق مكافحـــة الوباء في بابكـــو، الذي يعمل 
بشـــكل وثيق ومتواصل مع السلطات الصحية 
المختصـــة بالبحريـــن، لضمـــان الســـيطرة على 
الوبـــاء، والحد من تأثيراتـــه على المجتمع. إن 
قمـــة النجـــاح في تحقيـــق هذا اإلنجـــاز الفريد 
تتجلـــى بوضـــوح فـــي القـــدرة علـــى مواصلـــة 
العمـــل، وعدم التوقف ليـــوم واحد، بالرغم من 
العديد من العوامـــل الخارجية التي لم تتمكن 
من عرقلة سير العمل بالمشروع. وعلى الرغم 
مـــن اســـتمرار الجائحة، وما ينطـــوي عليها من 
تحديـــات صعبـــة وقاســـية، إال أنها لـــم تعرقل 
مســـيرة التقـــدم فـــي هـــذا البرنامـــج الوطنـــي 

الجليل. 
وســـتحظى صحة وسامة العاملين في بابكو 
باألولويـــة المطلقة بصـــورة دائمة ومســـتمرة، 
باعتبارها العنصر الجوهري في فلســـفة وفكر 
الشركة، ضمن ثقافة الصحة والسامة والبيئة 
في هذه الشـــركة العريقة، ومن خالها حققت 

بابكو تقدًما ملموًسا خال تنفيذ هذا البرنامج 
الطموح على مدار الســـنوات الثاث الماضية. 
وترتكـــز إدارة الصحـــة والســـامة والبيئة في 
بابكو على أدوات رئيســـة عدة، السيما برنامج 
“أصول بابكو”، الذي يتضمن 10 مبادئ رئيسة 
إلدارة الســـامة الشخصية، إلى جانب برنامج 
“مفاتيـــح الســـامة األربعة”، وبرنامج “ســـلطة 
وقـــف العمـــل” الـــذي يمنـــح العامـــل صاحيـــة 
إيقـــاف العمـــل بشـــكل فـــوري دون توجيـــه أي 
اتهـــام حـــال وقـــوع أي خلـــل فـــي تطبيقـــات 

السامة بشتى مواقع العمل في الشركة. 
ملكـــة  فـــي  التغييـــر  مســـيرة  تواصـــل  ومـــع 
المصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع  فـــإن  البحريـــن، 
يمضـــي قدًمـــا في إحراز التقـــدم الملموس من 
خـــال الكـــم الهائل من األنشـــطة التـــي يجري 
تنفيذها في الوقت الراهن، في مختلف مواقع 
العمل بالمشـــروع. ويتواصل إنجاز العديد من 
األعمـــال، وتشـــييد المناطـــق، ومد الشـــبكات، 
إضافتهـــا  ويتـــم  الفوالذيـــة،  الهيـــاكل  وبنـــاء 
لمصفـــاة الشـــركة، بما يســـهم في تعزيز ســـعة 
التكريـــر وفـــق األهداف المنشـــودة. وتتواصل 
مســـيرة اإلنجاز بصورة ملموسة وواقعية لكل 
من ينظر في اتجاه موقع المشروع، الذي بات 
يمثـــل أيقونة التحديـــث والتطوير في كل من 

شركتنا العريقة ومملكتنا الغالية. 
واختتم نصيف قائًا “إن اســـتكمال 40 مليون 
ساعة عمل متواصلة دون إصابات أو حوادث 
مضيعة للوقت يمثل إنجـــاًزا فريًدا في مجال 
الصحـــة والســـامة والبيئـــة. إننا ســـعداء بهذا 
اإلنجـــاز الرائع، ولكن يجـــب التذكير أنه مازال 
أمامنـــا الكثيـــر من العمل والتركيـــز والحماس، 
مـــن قبـــل جميـــع العامليـــن فـــي هـــذا الصـــرح 
الوطنـــي، مـــع االلتزام بتطبيق ثقافة الســـامة 
خـــال تنفيـــذ المشـــروع، بمـــا يســـاعدنا علـــى 
مواصلـــة المضـــي قدًمـــا فـــي تحقيـــق اإلنجاز 
القـــادم – وهـــو اســـتكمال 50 مليـــون ســـاعة 
عمـــل متواصـــل دون إصابـــات مضيعة للوقت 
فـــي غضـــون الشـــهور القليلـــة المقبلـــة. وبهذه 
المناســـبة، أود توجيـــه الشـــكر والعرفـــان لـــكل 
فرد ســـاهم في تحقيق هذا اإلنجاز المشـــرف، 
مشـــيًدا بإخاص الجميع، وتفانيهم وحرصهم 
علـــى مواصلـــة هـــذا األداء الراقـــي. كما أحث 
الجميـــع على بـــذل قصـــارى الجهـــد، وااللتزام 
بثقافـــة الســـامة والصحـــة والبيئـــة، من أجل 
دعم ومؤازرة هذا الصرح الوطني الشامخ في 

مملكتنا الغالية”.

عوالي - بابكو

“تحديث مصفاة بابكو” يحقق 40 مليون ساعة دون إصابات
ــبــيــئــة ــة وال ــامـ ــسـ ــة والـ ــح ــص ــال ال ــج ــم ــًدا ب ــ ــدي ــ ــل إنــــجــــاًزا ج ــج ــس ــروع ي ــشـ ــمـ الـ
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يسر مجلس إدارة شركة الدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور 
إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، والذي سيعقد 
بإذن هللا تعالى يوم األثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١م، عند الساعة ١٠:٠٠ صباحاً في مقر شركة 

الدار كابيتال ، برج الزامل ، الطابق الثالث عشر.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الدار كابيتال ش.م.ب.م للسنة المالية  ٢٠٢٠م 

١.  تالوة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م 
    والمصادقة عليه.

٢.  مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م  ٣. االستماع إلى تقرير هيئة 

    والمصادقة عليه.
٤. االستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتصديق عليها.
٦. الموافقة على ترحيل مبلغ ١,٣٤٨,٧١٣ دوالر أمريكي إلى اإلحتياطي القانوني .

٧. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١م وتفويض مجلس 
     اإلدارة بتحديد أتعابهم على أن يكون ذلك التعيين مشروطاً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢١م وتفويض مجلس اإلدارة 

    بتحديد أتعابهم.
المركزي.  البحرين  مصرف  متطلبات  حسب  الشركات  حوكمة  تقرير  واعتماد  مناقشة   .٩

١٠. المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن التعامالت والعقود التي رخص بها مع األطراف ذات 
     العالقة.

١١. إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤوليات الناتجة عن أي قرارات اتخذوها بحسن نية 
     خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

مالحظة هامة للمساهين :

١. لحضور اإلجتماع إلكترونياً (عبر برنامج MS Teams) يتوجب على المساهمين أو النائبين عنهم    
السفر  جواز  أو  الشخصية  البطاقة  اإلجتماع مع صورة من  إرسال طلب حضور  بالتوكيل     
   والبريد اإللكتروني الخاص للمساهمين أو من يمثلهم في بطاقة التوكيل عبر البريد اإللكتروني 

    rtaqi@aldarcapital.com وذلك قبل إجتماع الجمعية العادمة العادية بأربع وعشرين ساعه 
    على األقل .

المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م على موقع  البيانات  ٢. يمكنكم الحصول على 
    الشركة اإللكتروني www.aldarcapital.com أو من مقر الشركة الكائن في برج الزامل الطابق 

    الثالث عشر، مكتب رقم ١٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥ المنامة. 
أو  ٣. يحق ألي مساهم في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد اإلجتماع الحضور شخصياً 

    إلكترونياً ( عبر برنامج MS Teams) أو أن يوكل عنه أي شخص لحضور اإلجتماع.

وهللا ولي التوفيق                                                               

 مجلـس اإلدارة



المنامة- الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

شـــاركت الهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء في اللقـــاء األول الذي 
نظمتـــه اإلدارة العامة للشـــؤون 
الســـعودية  بالهيئـــة  القانونيـــة 
كليـــة  مـــع  بالتعـــاون  للفضـــاء 
األميـــر  جامعـــة  فـــي  القانـــون 
ســـلطان، وذلك مساء الخميس 
عبر تقنية االتصال المرئي )عن 

بعد(.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وصـــرح 
للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء 
محمد العســـيري بالقول: بداية 
أتقدم بخالص الشـــكر والتقدير 
لألشـــقاء في الهيئة الســـعودية 
للفضـــاء إلتاحتهم هذه الفرصة 
هـــذه  مثـــل  مـــن  لالســـتفادة 
والقانونيـــة  العلميـــة  اللقـــاءات 
مـــن  نخبـــة  يقدمهـــا  والتـــي 
الخبراء السعوديين المتميزين. 
لقـــد حرصـــت الهيئـــة الوطنيـــة 
لعلـــوم الفضـــاء على المشـــاركة 
لتمكين منتســـبيها من اكتساب 
المزيد من المعـــارف في مجال 
الفضـــاء، خصوصا أن الهيئة قد 
قطعت شوطا طويال في إعداد 
المســـودة األولـــى مـــن القانـــون 
أول  وهـــو  للفضـــاء  الوطنـــي 
قانـــون بحريني يعنـــى بتنظيم 
قطـــاع الفضـــاء على المســـتوى 

الوطني. 
الجديـــر بالذكـــر أن اللقـــاء قدم 
مـــن قبـــل عبـــدهللا مطـــر وهـــو 
مديـــر اإلدارة العامـــة للشـــؤون 
الســـعودية  بالهيئـــة  القانونيـــة 

عـــدة  تنـــاول  حيـــث  للفضـــاء، 
الشـــيق  بالشـــرح  محـــاور 
والوافـــي، وقـــد كان أول تلـــك 
المحاور تقديمه لنبذة تاريخية 
موجـــزة عن أهمية دور المملكة 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
فـــي مجـــال الفضـــاء كونها أول 
دولة عربية وإســـالمية تساهم 
بـــدور فعال في تأســـيس قطاع 
فضائي على المستوى الوطني 
الدولـــي  المجتمـــع  وتشـــارك 
فـــي تحقيـــق اإلنجـــازات علـــى 
مختلـــف األصعـــدة، حيث تعود 
الجهـــود الســـعودية فـــي مجال 
القـــرن  ســـتينات  إلـــى  الفضـــاء 
المملكـــة  وتمتلـــك  الماضـــي. 
العربيـــة الســـعودية حاليـــا بنية 
تحتيـــة متقدمـــة فـــي مجاالت 
المتنوعـــة،  وعلومهـــا  الفضـــاء 
وقد كانت لها اســـهامات علمية 
باإلضافـــة  كثيـــرة،  وبحثيـــة 
المتالكهـــا القـــدرات التصنيعية 
لألقمـــار الصناعيـــة ومـــا يتصل 

بها من مكونات.

“الهيئـة الوطنيـة” توشــك 
على إصـدار قانــون الفضــاء
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مشـــروع  أن  إلـــى  اللجنـــة  وأشـــارت 
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 
و2022   2021 الماليتيـــن  للســـنتين 
ارتكـــز على 3 مبادئ، تتضمن ترشـــيد 
وتعزيـــز كفـــاءة المصروفات وخفض 
النفقـــات التشـــغيلية، والحفـــاظ على 
الدعـــم االجتماعـــي للمواطنين األكثر 
احتياًجا، واســـتمرار جودة الخدمات 

الحكومية بكفاءة وفاعلية.
وأوردت اللجنـــة بعـــض المالحظـــات 
العامـــة بشـــأن الميزانيـــة والتي تؤكد 
ضرورة وضع اســـتراتيجية متوسطة 

المـــدى للتحكـــم فـــي نمو مســـتويات 
أيـــة  العـــام، واالســـتفادة مـــن  الديـــن 
الميزانيـــة  فـــي  متحققـــة  وفـــورات 
كمـــا  العـــام،  الديـــن  فوائـــد  لخفـــض 
أكـــدت اللجنـــة مـــن خـــالل مالحظتها 
العامة على ضرورة اســـتمرار االلتزام 
ببرنامج التوازن المالي واســـتمرارية 
وتكثيـــف الجهـــود لتحقيـــق أهدافـــه، 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  وتعزيـــز 
لتحقيـــق  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
المالـــي،  التـــوازن  برنامـــج  أهـــداف 
واالتفاق على الفتـــرة الزمنية المزمع 

تحقيـــق التـــوازن المالـــي فيهـــا، ممـــا 
يـــؤدي إلـــى خفـــض الديـــن العـــام إلى 
مســـتويات آمنـــة تضمـــن االســـتدامة 

المالية للدولة.
كمـــا أشـــارت اللجنـــة فـــي مالحظاتها 
إلـــى ضـــرورة االســـتمرار فـــي تنويـــع 
االقتصـــاد وخلق قطاعـــات اقتصادية 
جديـــدة تســـاهم في اإلنتـــاج الوطني 
وتنافسيته، وتتناســـب مع التطورات 
االقتصاديـــة العالميـــة بمـــا يعـــزز مـــن 
فـــرص مملكـــة البحريـــن فـــي التعافي 
االقتصادي وتســـاعد فـــي خلق فرص 

للمواطنيـــن، وضمـــان  مناســـبة  عمـــل 
حصول جميع المواطنين المستحقين 
برامـــج  كافـــة  دراســـة  عبـــر  للدعـــم 
الخطـــط  ووضـــع  الحكومـــي  الدعـــم 
يضمـــن  بمـــا  األنســـب  والسياســـات 

وصولها لمستحقيها بأفضل الطرق.
المالحظـــات  إلـــى  االســـتماع  وبعـــد 
قبـــل  مـــن  المســـتفيض  والنقـــاش 
عـــن  األعضـــاء  الســـعادة  أصحـــاب 
الميزانية، والرد على التساؤالت كافة 
من  وزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة، 

قـــرر المجلس الموافقـــة على توصية 
اللجنة بالموافقة على مشروع قانون 
للســـنتين  للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة 
أخـــذ  كمـــا   ،2021-2022 الماليتيـــن 
المجلـــس رأيه النهائي بالموافقة على 
مشـــروع القانـــون بشـــكل نهائـــي في 

الجلسة ذاتها.
يأتـــي ذلك فيما قـــرر المجلس تأجيل 
مناقشـــة تقرير لجنـــة المرافق العامة 
والبيئة بشـــأن مشروع قانون بإصدار 
الجلســـات  إلـــى  البحـــري،  القانـــون 

القادمة.

القضيبية - مجلس الشورى

“الشـــورى” يقـــــر الميزانيــــــــة العامــــــــة
ــيته ــاج وتنافسـ ــي اإلنتـ ــاهم فـ ــات تسـ ــق قطاعـ ــاد وخلـ ــع االقتصـ ــي تنويـ ــتمرار فـ االسـ

ناقش مجلس الشــورى في جلســته أمس تقرير لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد 
الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين الماليتيــن 2021 و2022، والمتضمن توصيتها بالموافقة على مشــروع القانون 
من حيث المبدأ، حيث أكدت اللجنة أن الميزانية العامة للدولة تهدف إلى التأكيد على االلتزام ببرنامج التوازن 
المالــي، مــن خــال تحقيق اإليرادات غير النفطية، وااللتزام بســقف المصروفات حســب الخطــة الموضوعة، كما 

تهدف الى تحفيز التعافي االقتصادي واالستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.

أعـــرب مجلس الشـــورى عن بالـــغ رفضه 
لكل ما من شأنه المساس بسمعة ومكانة 
الشقيقة والجارة الكبرى المملكة العربية 
الســـعودية، مؤكـــدًا تأييـــده المطلـــق لمـــا 
ورد فـــي بيـــان وزارة الخارجية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية بشـــأن التقريـــر الذي 

بـــه  األمريكـــي  الكونجـــرس  تزويـــد  تـــم 
حـــول جريمـــة مقتـــل الســـعودي، جمـــال 

خاشقجي، رحمه هللا.
البـــارز  الـــدور  أمـــس،  بيـــان  فـــي  وأكـــد 
والمحـــوري للمملكـــة العربية الســـعودية 
الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

الملـــك ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود، 
وولـــي عهـــده األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
فـــي إرســـاء قواعـــد األمـــن ,واالســـتقرار 
فـــي المنطقـــة والعالـــم، ونشـــر التعايـــش 
والسالم واالحترام المتبادل بين الدول، 
وما تبذلـــه من جهود دبلوماســـية كبيرة 

الخارجيـــة  سياســـتها  عبـــر  ومشـــهودة 
واالحتـــرام  االعتـــدال  علـــى  القائمـــة 
المتبادل على الصعيد االقليمي والعربي 
والدولـــي، مبديا دعمه وتأييـــده لموقف 
مملكة البحرين الداعم والمساند للمملكة 
مـــا  إزاء  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 

تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها 
ومكانتها المرموقة، مؤكًدا المجلس بأن 
أمـــن مملكـــة البحرين مـــن أمـــن المملكة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة وهي تمثل 
عمقهـــا االســـتراتيجي والضمانـــة ألمـــن 

واستقرار المنطقة.

المنطقـــة ألمـــن  والضمانـــة  االســـتراتيجي  العمـــق 

“الشورى”: نرفض المساس بمكانة السعودية

محمد العسيري



اســـتقبل وزير الخارجية، عبداللطيف 
الزيانـــي، بمكتبـــه بـــوزارة الخارجيـــة، 
أمـــس، األمين العـــام المســـاعد رئيس 
قطاع الشؤون العربية واألمن القومي 
بجامعـــة الدول العربية الســـفير خليل 

الذوادي.
وخالل اللقاء، رحـــب وزير الخارجية 
باألميـــن العام المســـاعد رئيس قطاع 
القومـــي  واألمـــن  العربيـــة  الشـــؤون 
مشـــيًدا  العربيـــة،  الـــدول  بجامعـــة 
بالجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلهـــا ألداء 
المســـؤوليات الموكلة إليه في جامعة 
فـــي  البـــارز  ودوره  العربيـــة،  الـــدول 
متابعـــة القضايـــا المتصلـــة بالشـــؤون 
العربية واألمن القومي العربي، منوًها 

بالـــدور المهم الـــذي تضطلع به جامعة 
الـــدول العربية من أجـــل تعزيز العمل 
للســـفير  متمنًيـــا  المشـــترك،  العربـــي 

لذوادي دوام التوفيق والسداد.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الـــذوادي 
عن اعتزازه وتقديره لمســـتوى الدعم 
الكبيـــر الـــذي تقدمـــه وزارة الخارجية 

والمســـؤوليات  المهـــام  أداء  فـــي  لـــه 
المناطة به في جامعة الدول العربية، 
مشيًدا بإسهامات مملكة البحرين في 
دعم العمـــل العربي المشـــترك وتعزيز 
لـــوزارة  متمنًيـــا  العربـــي،  التضامـــن 
دوام  منســـوبيها  وكافـــة  الخارجيـــة 

التوفيق والنجاح.

للجنـــة  التاســـع  الـــوزاري  ُعقـــد االجتمـــاع 
مملكـــة  بيـــن  التاســـعة  المشـــتركة  العليـــا 
البحرين ودولة االمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، أمس األحد، عبر تقنية االتصال 
االلكترونـــي المرئي، برئاســـة كل من وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، ووزيـــر 
بدولـــة  الدولـــي  والتعـــاون  الخارجيـــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة، ســـمو الشـــيخ 
عبدهللا بن زايد آل نهيان، وبمشـــاركة كبار 
المسؤولين في وزارتي الخارجية، وسفير 
مملكة البحرين في أبوظبي، وسفير دولة 
االمـــارات العربيـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة 

البحرين.
ســـمو  ألقـــى  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الشـــيخ عبـــدهللا بن زايـــد آل نهيـــان كلمة 
للجنـــة  التاســـعة  الـــدورة  أن  فيهـــا  أكـــد 
المشـــتركة اإلماراتيـــة - البحرينيـــة تنعقد 
في ظـــل مرحلة اســـتثنائية ســـاهمت في 
تعزيـــز التقـــارب والتعـــاون بيـــن الشـــركاء 
االســـتجابة  شـــكلت  وقـــد  الحقيقييـــن، 
اإلماراتية والبحرينية ألزمة )كوفيد- 19( 
وتداعياتها الصحية واالقتصادية نموذًجا 
يحتذى به وتجسيًدا للتعاون الناجح بين 
الشـــركاء، معرًبـــا ســـموه عـــن تطلعـــه إلـــى 
اســـتدامة وتطوير هذا التعاون مع مملكة 

البحرين لتجاوز هذه الجائحة مًعا. 
وهنأ ســـموه مملكة البحريـــن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، علـــى اإلنجـــازات الكبيـــرة في 
مكافحـــة الجائحة التي شـــهدها المجتمع 

الدولي والعالم.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن زايد آل 
بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  أن  إلـــى  نهيـــان 
البلديـــن الشـــقيقين راســـخة وذات جذور 

تأســـيس  ســـبقت  لعقـــود  تمتـــد  عميقـــة 
العالقات الدبلوماسية عام 1971، مضيًفا 
أن هـــذه العالقـــة حظيت برعايـــة المغفور 
لهمـــا الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيان، 
بـــن  الشـــيخ عيســـى  رحمـــه هللا، وأخيـــه 
ســـلمان آل خليفـــة، رحمه هللا، وهي اليوم 
محـــط رعايـــة قيادتـــي البلديـــن، وتحظى 
بدعم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيان، وأخيـــه عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة.
وقـــال وزير الخارجيـــة والتعـــاون الدولي 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، لقـــد 
بالنهـــوض  المشـــتركة  جهودنـــا  ســـاهمت 
شـــهدت  حيـــث  االقتصاديـــة،  بعالقاتنـــا 
التجـــارة الثنائية غير النفطيـــة نمًوا كبيًرا 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة مـــن 4.6 مليار 
دوالر أمريكـــيً  فـــي عـــام 2017 إلـــى 7.8 
مليار دوالر في عام 2019، أما فيما يتعلق 
بمجـــال االســـتثمار، فقـــد شـــهد تدفقـــات 
خـــالل  الـــدوالرات  بمليـــارات  متبادلـــة 
الســـنوات الماضية، فـــي قطاعات متعددة 
مثل الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة 
هـــذه  بـــأن  ســـموه  منوًهـــا  والصناعـــة، 
اإلنجازات وغيرهـــا عززتها عالقة البلدين 
المتميـــزة في قطاع الطيران، مهنًئا مملكة 
البحرين بافتتاح المبنى الجديد في مطار 
البحريـــن الدولـــي، داعًيـــا الجانبين لبحث 
زيـــادة الرحـــالت المتبادلـــة وســـبل العودة 
إلى معدالت التشغيل الطبيعية في أقرب 

وقت ممكن.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن زايـــد آل 
للتعـــاون  البلديـــن  تطلعـــات  ان  نهيـــان 
الثنائـــي خـــالل المرحلـــة المقبلـــة زاخـــرة 
بالفـــرص واآلفاق الواعـــدة في العديد من 

القطاعـــات االســـتراتيجية، وفـــي مقدمـــة 
والتكنولوجيـــا  الصحـــة  القطاعـــات  هـــذه 
بالـــدور  وأشـــاد  االصطناعـــي.  والـــذكاء 
الكبيـــر الـــذي قام بـــه القطـــاع الخاص في 
الجانبيـــن لتعزيـــز العالقات بيـــن البلدين. 
كلمتـــه  ختـــام  فـــي  ســـموه  توجـــه  كمـــا 
بالشـــكر الجزيل لوزيـــر الخارجية الزياني، 
وأعضـــاء الوفديـــن اإلماراتـــي والبحريني 
علـــى جهودهم في إنجـــاح اللجنة، متمنًيا 

للبلدين الشقيقين مزيًدا من االزدهار.
مـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة فـــي 
كلمتـــه عن جزيل الشـــكر واالمتنان لســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد آل نهيـــان على 
حرصـــه على عقد هـــذا االجتمـــاع المبارك 
البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  العليـــا  للجنـــة 
الشـــقيقين، والذي يعكس اهتمامه بتعزيز 
العالقات التاريخية الراسخة بين البلدين، 
والتي بال شـــك قد أضحـــت نموذًجا رائًدا 
ومشـــرًفا فـــي العالقـــات بين األشـــقاء لما 
وصلـــت إليه من تقـــدم وتطور ونماء على 
التوجيهـــات  بفضـــل  المســـتويات،  كافـــة 
الســـامية من لـــدن صاحب الجاللـــة الملك 
دولـــة  رئيـــس  الســـمو  صاحـــب  وأخيـــه 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، بأهمية بذل 
كافة الجهـــود واالمكانيات لترســـيخ هذه 
العالقـــة والعمـــل علـــى فتـــح آفاق أشـــمل 
التكامـــل  مســـتوى  إلـــى  وصـــواًل  وأوســـع 
والتعـــاون الكامـــل فـــي جميـــع المجاالت، 
الشـــقيقين  الشـــعبين  علـــى  يعـــود  وبمـــا 

بالمزيد من الخير والمنفعة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عن بالغ الشـــكر 
واالمتنان، لســـمو الشـــيخ عبدهللا بن زايد 
على تهانيه المقدرة بمناسبة افتتاح مبنى 
المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين 
الدولـــي، الذي مثل نموذجا بـــارزا للتعاون 

الثنائـــي بيـــن البلديـــن، والدعـــم الملموس 
لدولة االمارات العربية المتحدة للمســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة فـــي مملكـــة البحريـــن، 
مشـــيدا في الوقت نفسه بالتعاون الوثيق 
مواجهـــة  فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن 
تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد 19، وما تحقق 
مـــن انجـــاز بـــارز فـــي مجـــال توفيـــر لقاح 
القضـــاء علـــى فيـــروس كورونـــا، مؤكـــدا 
عزم البلديـــن على مواصلة جهود التعاون 
المجـــال  هـــذا  فـــي  المشـــترك  والتنســـيق 

الحيوي للبلدين الشقيقين.
كمـــا تقدم وزيـــر الخارجيـــة بوافر الشـــكر 
والتقديـــر ألعضـــاء اللجنة المشـــتركة من 
الجانبيـــن، لما بذلوه مـــن جهد مقدر خالل 
اجتماعاتهم المشـــتركة ومـــا توصلوا إليه 
من نتائج متميزة ستسهم - بإذن هللا- في 
الوصول إلى األهداف المنشـــودة، مشـــيًدا 
بما تم التوصل إليه من اتفاقات مهمة في 

مجاالت التعاون المشترك.
وتم خالل االجتماع التوقيع على عدد من 
مذكـــرات التفاهم المشـــترك في المجاالت 

التالية:
- مذكـــرة تفاهـــم بين لجنة الســـلع والمواد 
والتصديـــر  االســـتيراد  لرقابـــة  الخاضعـــة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة، واللجنة 
الوطنية بشـــأن حظـــر اســـتحداث وإنتاج 
وتخزين واســـتعمال األســـلحة الكيميائية 

وتدمير تلك األسلحة بمملكة البحرين.
المجـــال  فـــي  للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة   -

اإلعالمي.
- مذكـــرة تفاهـــم بيـــن المؤسســـة العامـــة 
لحديقة الحيـــوان واألحياء المائية بدولة 
ومحميـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 

ومنتزه العرين بمملكة البحرين.
- البرنامـــج التنفيذي في مجـــال الكهرباء 

والماء لألعوام ٢٠٢١-٢٠٢٣.
- البرنامـــج التنفيـــذي فـــي مجـــال حماية 
البيئة والشـــؤون المناخية لألعوام ٢٠٢١-

.٢٠٢٣
كمـــا قـــام الزياني، وســـمو الشـــيخ عبدهللا 
بـــن زايد آل نهيـــان بالتوقيـــع على محضر 
االجتمـــاع التاســـع للجنة العليا المشـــتركة 

االماراتية - البحرينية.
وأكـــد الجانبـــان أهميـــة ما يمثلـــه اجتماع 
تجســـيد  مـــن  المشـــتركة  العليـــا  اللجنـــة 
الوثيقـــة  واألخويـــة  التاريخيـــة  للروابـــط 
والروابـــط األســـرية العميقـــة بيـــن مملكـــة 
العربيـــة  االمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 

للقيادتيـــن  الدائـــم  والحـــرص  المتحـــدة، 
الرشـــيدتين على تعزيز وتطوير العالقات 
الثنائيـــة المتميزة القائمـــة بينهما، وتنفيًذا 
التفاقيـــة اللجنة العليا المشـــتركة للتعاون 

بين البلدين الموقعة عام ٢٠٠٠م.
وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عبدهللا بـــن زايد آل 
نهيـــان والوزيـــر الزياني بعالقـــات األخوة 
المتميـــزة التـــي تربط بين دولـــة االمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين، كما أكدا 
مجدًدا على اإلرادة القوية للبلدين بتنويع 
مجاالت التعاون وتعزيز الروابط من أجل 
الوصول إلى مســـتوى استراتيجي متميز 
الجانبـــان  واســـتعرض  بينهمـــا.  للشـــراكة 
العالقـــات الثنائيـــة المتميـــزة القائمـــة بين 
البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت، وأكـــدا 
أهميـــة دعـــم وتعزيـــز وتطويـــر عالقـــات 
التعـــاون وتفعيلهـــا وذلـــك من خـــالل عدد 
مـــن المجـــاالت الحيوية المهمـــة من بينها: 
والبيئـــة  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
والنقـــل والطيـــران والصناعـــة والتجـــارة 
والمـــال والتنمية والتربية والتعليم العالي 
والتنميـــة  والفضـــاء  واالعـــالم  والثقافـــة 
واألمـــن  العاملـــة  والقـــوى  االجتماعيـــة 

الغذائي والكهرباء والماء.

المنامة - وزارة الخارجية

العالقات البحرينية اإلماراتية راسخة وذات جذور ممتدة
ــن ــدي ــل ــب ال ــن  ــيـ بـ الــنــفــطــيــة  ــر  ــيـ غـ ــارة  ــ ــج ــ ــت ــ ال ــم  ــجـ حـ دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  7.8

االستجابة اإلماراتية 
والبحرينية ألزمة 

“كوفيد 19” تجسيد 
للتعاون بين الشركاء

تطلعات مشتركة 
خالل المرحلة المقبلة 

زاخرة بالفرص 
واآلفاق الواعدة

بحث زيادة الرحالت 
المتبادلة وسبل 

العودة لمعدالت 
التشغيل الطبيعية

فتح آفاق أشمل 
وأوسع وصواًل إلى 

مستوى التكامل 
في جميع المجاالت

تدفقات متبادلة 
بمليارات الدوالرات 
بقطاعات الطاقة 

والسياحة والصناعة

توقيع عدد من مذكرات 
التفاهم بالمجال 

األمني واالقتصادي 
والبيئي واإلعالمي
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المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت وكيل وزارة الخارجية الشيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، 
أمـــس، بمقـــر وزارة الخارجيـــة، القنصـــل 
الفيدراليـــة  إثيوبيـــا  لجمهوريـــة  العـــام 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الديمقراطيـــة 
جمـــال بكـــر عبدهللا. وقـــد أشـــادت وكيل 
المتميـــز  بالمســـتوى  الخارجيـــة  وزارة 
لعالقـــات الصداقـــة القائمـــة بيـــن مملكـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة إثيوبيـــا الفيدرالية 
مملكـــة  تطلـــع  مؤكـــدة  الديمقراطيـــة، 
البحريـــن الدائم إلى تعزيـــز تلك العالقات 
بمـــا يخـــدم المصالـــح المشـــتركة، منوهـــة 
بافتتـــاح قنصلية عامة لجمهورية اثيوبيا 
مملكـــة  لـــدى  الديمقراطيـــة  الفيدراليـــة 
البحرين، مؤكـــدة أن هذه الخطوة المهمة 

في مســـار العالقات بين البلدين ستســـهم 
التعـــاون  أوجـــه  بمختلـــف  المضـــي  فـــي 
والتنســـيق المشـــترك حيـــال القضايا التي 
تهـــم البلديـــن ألفـــاق أرحـــب وبمـــا يعـــزز 
مصالحهما ويعود بمزيد من النفع والخير 
على شـــعبيهما الصديقين، متمنية لجمال 
بكـــر عبدهللا كل التوفيـــق. من جانبه، عبر 
جمال بكر عبدهللا عن اعتزازه وتقديره لما 
وصلت إليه العالقات الثنائية بين البلدين 

الصديقيـــن مـــن نمـــاء وتقدم مســـتمرين، 
مؤكـــًدا حـــرص بالده علـــى المضـــي قدًما 
آفـــاق أشـــمل بمـــا  بهـــذه العالقـــات نحـــو 
يلبـــي المصالح المشـــتركة، متمنيا لمملكة 
البحريـــن دوام التقـــدم واالزدهـــار. وتـــم 
خـــالل اللقاء بحث ســـبل تعزيـــز وتطوير 
التعـــاون الثنائـــي المشـــترك بيـــن البلديـــن 
الصديقيـــن في كافة المجاالت، وعدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وكيل الخارجية تشيد بمستوى العالقات مع أثيوبيا
المنامة - وزارة الخارجية

إشادة بدور “الجامعة” بتعزيز العمل العربي المشترك
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المنامة - بنا

لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  أطلقـــت 
اإلنســـانية خدمة “الموظف االفتراضي” 
باســـتخدام تقنية الـــذكاء االصطناعي، 
والـــذي يقـــوم بالتواصل مـــع المواطنين 
والرد على استفســـاراتهم واإلجابة على 
أســـئلتهم وتوفيـــر آلية متابعـــة الطلب؛ 
المواطنيـــن  وصـــول  لتســـهيل  وذلـــك 

للخدمات.
 وتحتـــوي الخدمة على إمكانية التقدم 
كفالـــة  أو  إنســـانية  مســـاعدة  بطلـــب 
علـــى  التعـــرف  أو  واألرامـــل  لأليتـــام 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية 
أو الحصول على استشـــارة أســـرية إلى 
جانـــب التحقـــق مـــن الطلبـــات المقدمة 
ومتابعتهـــا والتبـــرع اإللكتروني وطلب 

العمل التطوعي.
 وبين األمين العام للمؤسســـة مصطفى 
الســـيد أن إطـــالق هـــذه الخدمـــة يأتـــي 
لمنتســـبي  الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم 

ولســـرعة  والمراجعيـــن  المؤسســـة 
المســـتجدات  آخـــر  معرفـــة  وســـهولة 
المتعلقـــة بالطلبـــات والـــرد على أســـئلة 
الخدمـــات  مـــن  واالســـتفادة  العمـــالء 
والوصـــول إليها، وعملت منذ فترة على 
مواكبـــة التطور التكنولوجي ولتســـهيل 
الخدمـــات على المواطنيـــن، عبر إطالق 
تمكـــن  حيـــث  اإللكترونيـــة  البوابـــة 
المواطنون مـــن التقديم على الخدمات 
واالســـتفادة  المؤسســـة  تقدمهـــا  التـــي 
منهـــا، وذلـــك عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 

للمؤسسة.
 وأضاف أن المؤسســـة تعمل دائما على 
المنتســـبة  لألســـر  بخدماتهـــا  االرتقـــاء 
للمؤسســـة، كما أطلقت مســـبقًا تطبيقها 
اإللكترونـــي الـــذي يحتوي علـــى العديد 
مـــن الخدمات منهـــا التســـجيل للبرامج 
واألنشـــطة والتطوع إلـــى جانب متابعة 

كل جديد وخدمة التبرع اإللكتروني.

“الخيرية الملكية” تطلق خدمة “الموظف االفتراضي” الدوسري: زيادة التعاون المشترك مع االتحاد األوروبي
ســـفير ألمانيـــا: دور بـــارز للبحريـــن فـــي تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان

الخارجيـــة،  وزيـــر  مســـاعد  اســـتقبل 
أمـــس،  صبـــاح  الدوســـري،  عبـــدهللا 
فـــي مكتبـــه بـــوزارة الخارجية، ســـفير 
جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة 
لالتحـــاد  الحالـــي  الممثـــل  البحريـــن 
األوروبـــي، كاي ثامـــو بوكمان، بحضور 
سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة 
والقائـــم  كوشـــارد،  جيـــروم  البحريـــن، 
بأعمـــال ســـفارة الجمهوريـــة اإليطالية 
لـــدى مملكـــة البحرين،أنجيال بوســـيو، 
وذلك لبحث أوجه التعاون والتنســـيق 
الثنائي المشـــترك بيـــن مملكة البحرين 
مختلـــف  فـــي  األوروبـــي  واالتحـــاد 

المجاالت والسبل الكفيلة بتعزيزها.

أشـــاد مســـاعد وزيـــر  اللقـــاء،  وخـــالل 
الخارجيـــة بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي 
الصداقـــة  عالقـــات  إليـــه  وصلـــت 
والتعـــاون الثنائيـــة التي تجمـــع مملكة 
ومـــا  األوروبـــي  واالتحـــاد  البحريـــن 
تشـــهده مـــن تطـــوٍر ونمـــاء، معرًبـــا عن 
زيـــادة  إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  تطلـــع 
مجاالت التعاون المشـــترك مع االتحاد 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  األوروبـــي 

مشـــيًدا بالجهـــود الطيبـــة التـــي يقـــوم 
بها االتحاد األوروبـــي في تعزيز األمن 
واالســـتقرار اإلقليمي والدولي، مؤكًدا 
أهمية إســـهام االتحاد األوروبي بشكل 
فاعـــل فـــي دعـــم جهـــود دول المنطقة 
لمواجهة مختلف التحديات السياسية 
واألمنية، ومســـاندته للمساعي الرامية 
إلى إحالل السلم واالستقرار واالزدهار 
لصالح دول وشـــعوب المنطقة، متمنًيا 

للسفراء كل التوفيق والنجاح.
مـــن جانبـــه، أعربـــة ســـفير جمهوريـــة 
ألمانيا االتحادية لـــدى مملكة البحرين 
الممثـــل الحالي لالتحـــاد األوروبي عن 
اعتزازه بما تشـــهده العالقـــات الثنائية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن ودول االتحـــاد 
االوروبـــي من تقدم وتطـــور على كافة 
األصعدة، مؤكًدا أهمية مواصلة تعزيز 
التعاون والتنســـيق المشترك بما يخدم 
بـــدور  مشـــيًدا  المشـــتركة،  المصالـــح 
مملكة البحرين البارز في تعزيز مبادئ 
وأهداف حقوق اإلنسان، متمنيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.
كمـــا جـــرى خـــالل االجتمـــاع مناقشـــة 
عـــدد مـــن الموضوعـــات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية



مـــن  مجموعـــة  أصـــدرت 
الفعاليـــات الوطنية بيانا أعلنت 
وشـــجبها  اســـتنكارها  فيـــه 
النهـــج  حيـــال  الشـــديدين 
اإلعالمـــي “المؤامراتـــي” لقنـــاة 
الجزيـــرة القطريـــة الـــذي يعمل 
على تزييف الحقائق من خالل 
نشر التقارير المضللة والكاذبة، 
بهدف زعزعة االســـتقرار لشـــق 
الصف وضرب النسيج الوطني 
فـــي مملكـــة البحرين، وأشـــاروا 
تتجاهـــل  الجزيـــرة  ان  إلـــى 
إنجازات المملكة بمجال حقوق 
اإلنسان، وتعتمد في معلوماتها 
على زمرة ممن يسمون أنفسهم 
“نشطاء” يغردون خارج السرب 
الوطني وال يمثلون إال أنفسهم، 
ما يجعلها قناة ومنصة للخونة.

فـــي  الفعاليـــات  وقالـــت 
نحـــن مجموعـــة  نعلـــن  بيانهـــا: 
المجتمعيـــة  الفعاليـــات  مـــن 
المدنـــي  المجتمـــع  ومنظمـــات 
بمملكة البحرين عن اســـتنكارنا 
وشـــجبنا الشـــديدين، لمـــا دأبت 
عليـــه قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة 
مـــن محاوالت مســـتميتة ونهج 
إعالمي عدائي لشعب البحرين 
بكافـــة فئاتـــه ومكوناتـــه، عبـــر 
أعمال بائســـة تتخذ من اإلعالم 
وضـــرب  الصـــف  لشـــق  ســـتارا 
موضحيـــن  الوطنـــي،  النســـيج 
أن الســـجل األســـود لهذه القناة 
فـــي تخريـــب األوطـــان ودعـــم 
اإلرهـــاب،  وتمويـــل  التطـــرف 

يجعلها قناة مسيسة بامتياز.
ولذلـــك فليـــس غريبـــا اتباعهـــا 
خطـــة ممنهجة لتشـــويه صورة 
البحرين، تسعى من خاللها إلى 
بث االدعاءات واألكاذيب التي 
تتنافـــى مع الواقع على األرض، 
حقـــوق  ملـــف  حـــول  خاصـــة 
اإلنســـان، متعمـــدة تجاهـــل مـــا 
تشـــهده البحرين مـــن إنجازات 
حضاريـــة  ونهضـــة  شـــاملة 
فـــي  مشـــرف  دولـــي  وحضـــور 
المنظمـــات الدولية ذات الصلة، 
ومنها عضوية المجلس العالمي 
مـــدى  علـــى  اإلنســـان  لحقـــوق 

ثالث دورات.
وعلـــى هذه القنـــاة التي ترعاها 
دولة قطـــر، أن تعي أن كل هذه 
المغالطات اليائســـة، إنما تزيدنا 
والوقـــوف  ووطنيـــة  تصميًمـــا 
صفـــا واحدا خلـــف قيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، من 
منطلـــق مـــا لدينا مـــن مقومات 
وثقة فـــي قيادتنا التي نعتز بها 
ونفخـــر بالـــوالء لهـــا، مشـــددين 
علـــى أن الحملـــة المضللة، التي 
تشـــنها هـــذه القنـــاة ضد شـــعب 
البحريـــن مـــن خالل ما تنشـــره 
من تقاريـــر إعالمية كاذبة، تتم 
بشـــكل انتقائي بعيـــد تماما عن 
االحترافية والمهنية اإلعالمية، 
متجاهلة قضايا حقوق اإلنسان 
بعينهـــا،  ودول  مواقـــع  فـــي 
وبالتالـــي فـــإن هـــذه االنتقائيـــة 
فـــي المعالجـــة اإلعالميـــة، تعد 
الشـــؤون  فـــي  ســـافرًا  تدخـــالً 
الداخليـــة للمملكـــة، األمـــر الذي 
لـــن يزيدنـــا إال وحـــدة وطنيـــة 
وتماسكا مجتمعيا، حتى نسقط 
هذه المؤامرة ضد شعبنا والتي 
تقف وراءها تلك القناة، بخطها 
اإلعالمـــي غيـــر المتـــزن الذي ال 
يمـــت بصلـــة للشـــرف اإلعالمي 

ومواثيقه.
ونشـــير إلـــى أن قنـــاة الجزيـــرة 
القطريـــة، دأبت على العمل ضد 
شـــعب البحريـــن واللعـــب علـــى 
إثارة الفتنـــة الطائفية، لكن هذا 
الشـــعب وبكافة مكوناته، يؤكد 
أن األمـــر عّصي عليهـــا، فوحدة 
البحرينييـــن لن تنـــال منها تلك 
األالعيب والمؤامـــرات الدنيئة، 
ولـــم يعـــد تنطلـــي علينـــا نحـــن 
أهل البحرين، ادعاءات المهنية 
وأن  والحيـــاد  والموضوعيـــة 
هذه القنـــاة القطرية تعتمد في 
معلوماتها المشـــوهة على زمرة 
ممن يســـمون أنفسهم “نشطاء” 
يغردون خارج الســـرب الوطني 
وال يمثلـــون إال أنفســـهم وليس 
الجبهـــة  علـــى  تأثيـــر  أي  لهـــم 
قنـــاة  يجعلهـــا  مـــا  الداخليـــة، 
ومنصة للخونة. عاش الشـــعب 
وأصالتـــه  بوحدتـــه  البحرينـــي 

ووالئه لقيادته.

نهج “الجزيرة” اإلعالمي “مؤامراتي” هدفه شق الصف
البحريـــن القنـــاة ضـــد شـــعب  مـــن  المضللـــة  الحملـــة  فعاليـــات وطنيـــة: نســـتنكر 
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أكـــدت فعاليـــات وطنيـــة أن المـــرأة 
بـــارزا  تقدمـــا  حققـــت  البحرينيـــة 
وإســـهامات كبيرة، في بناء ونهضة 
مملكـــة البحرين، في ظل المســـيرة 
البـــاد  لعاهـــل  الشـــاملة  التنمويـــة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، مهنئين رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة العاهل، 

بمناسبة العالمي للمرأة.
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  إن  وقالـــوا 
أثبتـــت جدارتهـــا فـــي التعامـــل مـــع 
الوضـــع الطارئ غير المســـبوق الذي 
نتيجـــة  البحريـــن  مملكـــة  بـــه  تمـــر 
لتفشـــي فيروس كورونا المستجد، 
واســـتطاعت أن تكون مسهًما فاعاً 
في نجاح الجهود الوطنية المبذولة 

للوقاية من كوفيد 19.

دعم خطط “األعلى للمرأة”

هنأت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينل رئيسة المجلس األعلى للمرأة 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
آل خليفـــة  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
العالمـــي  بمناســـبة  العاهـــل،  قرينـــة 
للمرأة، وما تحققت للمرأة البحرينية 
مـــن تقـــدم بـــارز وإســـهامات كبيرة، 
فـــي بناء ونهضـــة مملكـــة البحرين، 
في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 
لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
المجلـــس  بجهـــود  زينـــل  وأشـــادت 
األعلـــى للمـــرأة، في دعم ومســـاندة 
جهـــود الحكومة، وفريـــق البحرين، 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
جائحـــة  تداعيـــات  مواجهـــة  فـــي 
كورونـــا، وعبـــر تقديـــم العديـــد مـــن 
والبرامـــج  والمشـــاريع  المبـــادرات 
النوعيـــة، والمشـــاركة ضمن الكوادر 
الوطنيـــة فـــي الصفـــوف المتقدمـــة 
لمواجهـــة تداعيـــات هـــذه الجائحة، 
وإطـــاق حملـــة “متكاتفيـــن ألجـــل 
لهـــا  كان  التـــي  البحريـــن”،  ســـامة 
بالـــغ األثـــر في دعـــم جهـــود الدولة، 

والعاملين في الصفوف األمامية.
النـــواب  مجلـــس  دعـــم  وأكـــدت 
المســـتمر لخطط وبرامـــج المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، والتعـــاون الفاعـــل 
والمثمـــر بيـــن المجلســـين، لمـــا فيه 
البحرينيـــة،  المـــرأة  وصالـــح  خيـــر 

والوطن والمواطنين.

تجسيد لتاريخ النجاح واإلنجاز

أكـــد نائـــب رئيـــس لجنـــة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني، 
النائـــب عيســـى الدوســـري، أن يوم 
الثامـــن من مـــارس هو يوم يجســـد 
تاريـــخ النجـــاح لجميع نســـاء العالم 
اذ  البحرينيـــة  المـــرأة  خصوصـــا 
أصبحت اليوم المرأة شـــريكًا فاعاً 

فـــي التنميـــة الوطنية واســـتطاعت 
بـــكل جـــدارة نتيجة لمـــا حققته من 
نجاحـــات وإنجـــازات، أن تزيـــد من 
حضورها ومكانتها وموقعها، محليًا 

وإقليميًا وعالميًا”.
المناســـبة،  بهـــذه  الدوســـري  ورفـــع 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة ملك 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  البـــاد 
بيـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة  للمـــرأة 
المرأة العالمي،”، موكدا أن المناسبة 
متجـــددة  فرصـــة  تمثـــل  الدوليـــة 
الســـتذكار دور المرأة الكبير بشـــكل 
تحديـــدا  البحرينيـــة  والمـــرأة  عـــام 
في رفد المســـيرة التنموية الشاملة 
لصاحـــب الجالة الملـــك، من خال 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  إســـهاماتها 

التنموية وعلى كافة األصعدة.
وأضاف بمناسبة يوم المرأة العالمي 
ان المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم والتي 
هـــي جـــزء ال يتجـــزأ مـــن المنظومة 
العالمية اســـتطاعت وبفضل الدعم 
الامحـــدود الـــذي تقدمـــه صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميـــرة قرينة ملك 
الباد رئيس المجلس األعلى للمرأة 
أن تتخطى التحديات التي مرت بها 
النســـاء فـــي العالم بل واســـتطاعت 
التفـــوق علـــى الرجـــال فـــي بعـــض 
المجـــاالت واألمـــر الـــذي يؤكد على 
كونهـــا قطعـــت شـــوطا كبيـــرا فـــي 
والمســـاهمة  الوطـــن  بنـــاء  ســـبيل 
بشكل متساوي في التنمية الشاملة 

للمملكة البحرين.
“اعتـــزازه  عـــن  الدوســـري  وأعـــرب 
وتقديـــره للدور الكبير الذي يضطلع 
به المجلـــس األعلى للمرأة في دعم 
قضايا المـــرأة البحرينيـــة، وحرصه 
المســـتمر علـــى تمكيـــن المـــرأة فـــي 
مختلف المجاالت واألصعدة، حيث 
تجـــاوزت المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم 
مراحل التمكين إلى مرحلة التقدم، 
وأصبحـــت شـــريكًا فاعـــاً ورئيســـًا 
فـــي التنميـــة الوطنية والتي تســـير 
بمملكتنا الغالية على طريق النهضة 

والتقدم”.

المرأة مساهم رئيس في التنمية

عبـــاس  فاطمـــة  النائـــب  وهنـــأت 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  القطـــري، 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  األميـــرة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، بمناســـبة 
يوم المرأة العالمـــي والذي يصادف 
يـــوم 8 مـــارس من كل عـــام، لتكون 

العالـــم  ليحتفـــل  مثلـــى  مناســـبة 
والبحريـــن بالمـــرأة خصوصـــا مع ما 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة تحديدا 
مـــن اإلنجـــازات الكبيـــرة والضخمة 
التـــي قامـــت بتحقيقهـــا فـــي جميع 
المجاالت كالسياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـــة والـــذي جـــاء نتيجـــة 
قرينـــة  مـــن  محـــدود  الـــا  للدعـــم 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل 
“برؤيـــة ســـموها  للمـــرأة. وأشـــادت 
االستشـــرافية للمســـتقبل فـــي إبراز 
وتعزيـــز مكانة المرأة البحرينية في 
كافـــة المجـــاالت، األمر الذي أســـهم 
البحرينـــي  المـــرأة  دور  إبـــراز  فـــي 
كشـــريك أســـاس في عملية التنمية 

المستدامة”.
وأكـــدت القطـــري “ان اليـــوم الثامن 
من مارس هـــي ذكرى مهمة تحتفل 
المـــرأة  بيـــوم  البحريـــن  خالهـــا 
العالمـــي، والـــذي يحمل فـــي طياته 
معاٍن كثيرة، خصوصا محليا وذلك 
لمـــا للمرأة البحرينية من إســـهامات 
متميزة في عملية التنمية الوطنية، 
حيـــث أصبحـــت ُتســـهم بجهودهـــا 
العمـــل  فـــي  وتفانيهـــا  الوطنيـــة، 
والمجـــاالت،  القطاعـــات  بمختلـــف 
في تحقيق التنمية الشاملة بمملكة 
البحرين، مشـــيرة إلى أن “مع تنامي 
ضمـــن  النســـائي  الحضـــور  عراقـــة 
بالنظـــر  الوطنـــي  البنـــاء  عمليـــات 
إلـــى عمـــق ذلـــك الحضـــور تاريخيًا، 
وتطـــوره التدريجـــي والمتســـق مع 
تطـــور الدولـــة المدنيـــة البحرينيـــة 
الحديثة القائمة على أسس العدالة 
والمســـاواة في الحقوق والواجبات 

بين المواطنين”.
وأضافـــت “ان مملكـــة البحريـــن لها 
الريـــادة في تمكين المـــرأة في هذه 
تفخـــر  أن  لهـــا  ويحـــق  المجـــاالت، 
الصعيـــد  هـــذا  علـــى  حققتـــه  بمـــا 
وهـــو مـــا أظهرتـــه التقاريـــر الدولية 
الـــذي  التقـــدم  وإن  المتخصصـــة، 
حازت عليه المـــرأة البحرينية يأتي 
ثمرة جهود جالة الملك في تمكين 
المـــرأة، ونتيجة للدعـــم الا محدود 
عبر إنشـــاء المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة قرينة جالة الملك صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة والـــذي شـــكل 
انشاؤه نقلة نوعية هائلة في تطور 

المرأة البحرينية.
وأشـــارت إلـــى أن المـــرأة البحرينية 
باتـــت مســـاهمًا رئيســـًا فـــي عمليـــة 

تبوؤهـــا  مـــع  المســـتدامة،  التنميـــة 
أعلى المناصب وهي تســـير بخطى 
ثابتـــة نحو تطوير دورهـــا في كافة 
المجـــاالت، لُتثبـــت للجميـــع أن ثقة 
بالمـــرأة  الرشـــيدة  القيـــادة  ورؤيـــة 
البحرينيـــة فـــي محلهـــا، وأنهـــا على 
قـــدر من القـــوة واإلرادة لرفـــع راية 

المملكة عاليا.

 إنجازات مستدامة ال تتوقف

أشادت جمعية معًا لحقوق اإلنسان 
منجزات المرأة البحرينية في اليوم 
الدولي للمرأة، الذي تم اعتماده من 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ليتم 
االحتفال به في تاريخ 8 مارس من 
كل عـــام، منوهة بدورها الفاعل في 
الصفـــوف القيادية لمواجهة جائحة 
تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد، 
وذلك تزامنًا مـــع موضوع احتفالية 
اليـــوم الدولي للمـــرأة للعـــام 2021، 
والـــذي يأتـــي بعنـــوان: “المـــرأة في 
الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل 
من المساواة في عالم كوفيد - 19”، 
والذي أيضًا يتماشـــى مع الموضوع 
للـــدورة 65 للجنـــة وضـــع  الرئيـــس 
المـــرأة المعنون بـ’”المرأة في الحياة 
العامة، والمشـــاركة المتســـاوية في 

صنع القرار”.
معـــًا  جمعيـــة  عضـــو  وأوضحـــت 
لحقوق اإلنسان شيخة العليوي أنه 
فـــي حين تســـببت جائحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد )كوفيد 19( في 
تفاقـــم أوجـــه عـــدم المســـاواة بين 
الجنســـين فـــي بعـــض دول العالـــم 
فضـــا عـــن ازديـــاد العنـــف الموجه 
ضد المـــرأة إثر الظروف والضغوط 
األمنيـــة والصحيـــة والمالية، إال أن 
مملكـــة البحريـــن ســـطرت نموذجًا 
يحتذى بـــه في العالم فـــي النهضة 
ظـــل  فـــي  حتـــى  المـــرأة  بحقـــوق 
الظروف االســـتثنائية التي يمر بها 
العالم بأجمعه جراء تفشي جائحة 
كورونـــا المســـتجد، وذلـــك في ظل 
الدعـــم الحثيـــث الـــذي تحظـــى به 
المـــرأة البحرينية مـــن لدن صاحبة 
الســـمو الملكي قرينـــة عاهل الباد 
للمـــرأة،  المجلـــس األعلـــى  رئيســـة 
التـــي ســـاهمت بتعزيز ودعـــم دور 
قدمـــًا  للمضـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
تعزيـــز  فـــي  بفاعليـــة  والمســـاهمة 

منظومة الوطن.
المـــرأة  إلـــى أن  العليـــوي  وأشـــارت 
فـــي  جدارتهـــا  أثبتـــت  البحرينيـــة 

التعامـــل مـــع الوضـــع الطـــارئ غيـــر 
مملكـــة  بـــه  تمـــر  الـــذي  المســـبوق 
البحريـــن نتيجـــة لتفشـــي فيـــروس 
واســـتطاعت  المســـتجد،  كورونـــا 
أن تكـــون مســـهًما فاعاً فـــي نجاح 
الجهـــود الوطنية المبذولـــة للوقاية 
من هذا الفيـــروس، وأن إحصائيات 
الفريـــق  ضمـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كوفيد 
19 تثبـــت مســـاهمة المـــرأة الفاعـــل 
لمكافحـــة  اســـتجابتها  تعزيـــز  فـــي 

الجائحة.
وختمـــت العليـــوي بـــأن المنجـــزات 
التي حققتها المرأة البحرينية تشهد 
التمكيـــن  مراحـــل  تجـــاوزت  بأنهـــا 
لتصـــل إلـــى مرحلـــة المســـاواة مـــع 
الرجل وذلك ينبـــع من إيمان أصيل 
من قيادة حكيمة بمشاركتها وقيمة 
عطائهـــا، بمـــا يعـــد ثمرة مـــن ثمرات 
المشـــروع اإلصاحي لجالة الملك، 
محققًة بذلك إنجازات مســـتدامة ال 

تتوقف. 

جهود هائلة للمرأة

 أكـــدت رئيس مركز المنامة لحقوق 
اإلنســـان المحاميـــة دينـــا اللظي أن 
مـــن  يتجـــزأ  ال  جـــزءًا  تعـــد  المـــرأة 
مكونـــات  إحـــدى  وهـــي  المجتمـــع، 
فاعلـــة  كونهـــا  الرئيســـية  المجتمـــع 
ومتواجـــدة فـــي أغلـــب المجـــاالت 
أن  موضحـــة  والحيويـــة،  المهمـــة 
الموازنـــة بيـــن فئـــات المجتمـــع أمر 
ونهضتهـــا  الدولـــة  لتقـــدم  أساســـي 
فـــي مختلف المجـــاالت السياســـية 

واالجتماعية واالقتصادية.
اليـــوم  عـــن  دائًمـــا  “نســـمع  وقالـــت 
العالمي للمرأة في األخبار ووســـائل 
اإلعام المختلفة، في تعبير صريح 
وتقدير دولي وعالمي لدورها البارز 
فـــي مختلـــف المجـــاالت وحقها في 
فمنـــذ  القياديـــة،  المناصـــب  تولـــي 
قـــرون عديدة والمـــرأة تعاني كثًيرا 
في مختلف أنحاء العالم، ولكن منذ 
أكثـــر من قـــرن والعالم كلـــه يحتفل 
باليـــوم العالمي للمرأة، يـــوم الثامن 
مـــن شـــهر مـــارس، ويأتـــي كحـــدث 
ســـنوي، منذ اللحظـــة التي اعترفت 
به األمم المتحدة في تقدير للحراك 

العالمي، الذي انطلق عام 1908”.
هـــذا  أن  إلـــى  اللظـــي  واشـــارت 
االحتفال يأتي إلظهار التزام الدول 
بإلقـــاء  الجنســـين  بيـــن  بالمســـاواة 
والفتيـــات  النســـاء  علـــى  الضـــوء 

الاتي يشـــكلن أهمية كبيرة ومهمة 
واالزدهـــار  التقـــدم  عجلـــة  فـــي 
لمجتمعاتهـــن وأوطانهن، ومنذ عام 
1975 عندمـــا بدأت األمـــم المتحدة 
بـ االحتفـــال باليوم العالمـــي للمرأة، 
قامـــت باختيـــار موضـــوع مختلـــف 
لـــه كل عـــام، حيـــث كان أول عنوان 
والتخطيـــط  بالماضـــي،  “االحتفـــاء 
للمســـتقبل”، ليصبح بعـــد ذلك يوما 
لاحتفـــال بإنجـــازات المـــرأة علـــى 
لنشـــر  وأيًضـــا  المســـتويات،  كافـــة 
الوعـــي حول المســـاواة بين الرجال 

والنساء في الحقوق والواجبات.
ونوهـــت بما توليه مملكـــة البحرين 
مـــن عنايـــة فائقـــة في هـــذا الجانب 
وذلك التزامًا بمبادئ حقوق اإلنسان 
والمعاهـــدات واالتفاقيـــات األممية 
إلـــى أن  المصـــادق عليهـــا، مشـــيرة 
المـــرأة البحرينية احتلـــت النصيب 
األكبر في المسيرة التنموية الشاملة 
التي يقودها جالة الملك، إذ حرص 
المـــرأة  دور  تفعيـــل  علـــى  جالتـــه 
وتمكينها فـــي المجتمـــع البحريني، 
حتى تبـــوأت العديد مـــن المناصب 
القياديـــة كرئيســـة مجلـــس النـــواب 
وأعضاء مجلس النواب والشـــورى، 
البحرينيـــة  المـــرأة  حظيـــت  كمـــا 
برعايـــة كريمـــة من صاحبة الســـمو 
الملكـــي قرينـــة عاهل الباد رئيســـة 

المجلس األعلى للمرأة.
وقالـــت اللظي إن المـــرأة البحرينية 
أصبحـــت “هويـــة وطنيـــة” عرفـــت 
الـــذي شـــهد  علـــى مســـتوى العالـــم 
وقدراتهـــا  وإمكانياتهـــا  إنجازاتهـــا 
وصابتهـــا وتحدياتهـــا من خال ما 
تمتلكه من دوافع حماسية وقدرات 
وإمكانيـــات ومهارات إصـــرارًا منها 
على الوصول إلى أعلى المستويات 
العلميـــة ووقوفهـــا جنبـــًا إلـــى جنب 
مـــع الرجـــل والمســـاهمة معـــه فـــي 
منهـــا  وحرصـــًا  الوطنـــي،  العطـــاء 
على المشـــاركة فـــي كافة المجاالت 
والمهـــن، وإثباتًا لقدرتها على تحمل 
مملكـــة  فـــي  والبنـــاء  المســـؤولية 
البحريـــن فقـــد شـــاركت فـــي صنـــع 

القرار.
المـــرأة  أن  إلـــى  اللظـــي  وأشـــارت 
البحرينية اســـتطاعت منذ المرحلة 
األولـــى النتشـــار فيـــروس كورونـــا 
19 أن تســـاهم وتشـــارك   - كوفيـــد 
من خـــال مواقـــع عملهـــا وأدوارها 
المتعـــددة بصـــورة واســـعة، ومنهـــا 
إســـهامها في اعداد وتطوير الخطة 
الجائحـــة  مـــع  للتعامـــل  البحرينيـــة 
والسيطرة على تبعاتها االجتماعية 
هنـــاك  أن  مضيفـــة  واالقتصاديـــة، 
تقاريـــر محليـــة ودوليـــة أوضحـــت 
مستوى إسهامات المرأة البحرينية 
فـــي عدد من المجاالت، والتي تأتي 
موقعهـــا  لتعكـــس  الحـــال  بطبيعـــة 
الوطنيـــة  التنميـــة  فـــي  المتقـــدم 
وشـــراكتها المتكافئة مع الرجل في 
تحقيـــق التقـــدم و رؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.

“البحرينيـة” أثبتت جدارتها في التعامـل مع الجائحـة
ــدم ــق ــت ــاء الــنــهــضــة وال ــن ــرأة فـــي ب ــم ــل ــرة ل ــي ــب ــة: إســهــامــات ك ــي ــن ــات وط ــي ــال ــع ف
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رفـــع مجلس النـــواب في بيـــان أمس 
والتبريـــكات،  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
وعظيم الشـــكر واالمتنـــان، إلى عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمـــرأة، ومـــا تحقـــق للمـــرأة 
البحرينية من تقدم، ودور قيادي بارز 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وإلـــى 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفـــة،  بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمـــرأة، ودعـــم تقـــدم المرأة 
فـــي مختلـــف  البحرينيـــة، وتمكينهـــا 
المجاالت والقطاعات، وإسهاماته في 
مسيرة التنمية والنهضة، ودعم جهود 

تكافؤ الفرص، وفق منظومة تنفيذية 
وتشريعية حضارية رائدة، وعبر رؤية 
وطنيـــة جامعـــة فـــي مواجهـــة كافـــة 
التحديـــات، وخلـــق الفـــرص النوعية، 
وتحقيـــق اإلنجـــازات، بـــإرادة وطنية 
اســـم  حملـــت  مجتمعيـــة،  وشـــراكة 
“فريق البحريـــن”،  والمضي قدما في 
تنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومبادئ 
وأهداف رؤيـــة البحرين 2030، معرًبا 
عـــن عميـــق تقديـــره وامتنانـــه، بدعم 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  وتوجيهـــات 
المجلس االعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة، في تقدم المرأة البحرينية، 
التي نالت اإلشـــادة الدوليـــة والمكانة 
العالميـــة الرفيعـــة، وأصبحت نموذجا 
متميزا لدور المرأة في مساندة جهود 

الدولـــة لمواجهـــة تداعيـــات جائحـــة 
كورونـــا، وإطـــاق حملـــة »متكاتفيـــن 

ألجل سامة البحرين«.
وعبر المجلس عن بالغ تقديره وفخره 
البحرينيـــة  المـــرأة  بـــدور  واعتـــزازه 
التي شـــاركت في الصفـــوف األمامية 
ضمن فريـــق البحرين، موجها التحية 
والتقدير لجميع نساء مملكة البحرين 
العامـــات في الصفـــوف األمامية في 
المجـــال الطبـــي والصحـــي خصوصا، 
وقطاعـــات  مجـــاالت  كافـــة  وفـــي 
العمـــل الرســـمي والخاص فـــي جهود 
مواجهـــة جائحـــة كورونـــا، والتعافـــي 
منه، لتســـاهم في صياغة قصة نجاح 
لمملكـــة البحريـــن، تعد مثـــاال واضحا 
لدور المرأة القيادي في مواجهة كافة 

التحديات.

أعرب مجلس الشورى عن االعتزاز 
الـــذي  والدعـــم  باالهتمـــام  الكبيـــر 
تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة من 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، الداعم 
األول للمـــرأة البحرينية، واالهتمام 
المباشـــر من الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
المتواصلـــة  والرعايـــة  خليفـــة،  آل 
التـــي توليها قرينة العاهل رئيســـة 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة للمرأة البحرينية 
مشيًدا المجلس بالمبادرات الرائدة 

التـــي قدمتهـــا ســـمّوها لتعزيز دور 
المرأة وتمكينهـــا لحصد اإلنجازات 
على المستويين الوطني والدولي.

للمجلـــس  بيـــان  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي 
يصادف الثامن من شهر مارس كل 
عـــام، والـــذي ُيحتفى به هـــذا العام 
تحـــت شـــعار “المـــرأة فـــي القيادة: 
تحقيُق مســـتقبٍل متســـاٍو في عالٍم 

تسوده جائحة كوفيد 19”.
وأكـــد مجلس الشـــورى أن احتفاء 
مجـــال  فـــي  بالمـــرأة  العالـــم  دول 
القيـــادة، يفتـــح المجال أمـــام إبراز 
والمســـتويات  المرموقـــة،  المكانـــة 
العاليـــة التـــي وصلـــت إليهـــا المرأة 
مـــن  تحملـــه  ومـــا  البحرينيـــة، 
تقلدهـــا  فـــي  وطنيـــة  مســـؤولية 

العديد من المناصب القيادية، وهو 
مـــا يعتبر ثمـــرة لتفانيهـــا وجهودها 

في خدمة مملكة البحرين.
فخـــره  عـــن  المجلـــس  وأعـــرب 
صنعتهـــا  التـــي  النجـــاح  بقصـــص 
خـــال  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 
تواجدهـــا فـــي الصفـــوف األمامية 
ضمـــن الحملـــة الوطنيـــة للتصـــدي 
لفيـــروس كورونـــا، حيـــث قدمـــت 
صـــوًرا متعـــددة للعطـــاء الوطنـــي 
صحـــة  أجـــل  مـــن  والتضحيـــة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
وجـــدد مجلـــس الشـــورى التأكيـــد 
التشـــريعات  ســـن  مواصلـــة  علـــى 
والقوانين التي تعزز حقوق المرأة، 
وترّسخ مكانتها، وتحقق لها مزيًدا 

من التقدم والرفعة.

فخــورون بقصــص نجاحهــا فــي الصفــوف األولــىتقدير لدور ســمو قرينة العاهل في دعــم تقدم المرأة
“الشورى”: المرأة تحظى باهتمام مباشر من الدولة“النواب”: نحيي جميع العامالت في الصفوف األمامية

دينا اللظيفاطمة القطريعيسى الدوسريفوزية زينل

محرر الشؤون المحلية
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مساع مباركة لسمو األميرة سبيكة في دعم البحرينية
النسائية الــصــحــيــة  الـــكـــوادر  ــاءات  ــط ــع ب تــشــيــد  الــصــحــة  ــرة  ــ وزيـ

رفعت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  إلـــى 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبة 
ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
بنـــت إبراهيم آل خليفة بمناســـبة 
االحتفاء الســـنوي باليـــوم الدولي 
للمـــرأة، والـــذي يوافـــق الثامن من 
مارس من كل عام، حيث تشـــارك 
مملكـــة البحرين المجتمـــع الدولي 
تحـــت  النبيلـــة  المناســـبة  بهـــذه 
عنوان “المرأة في القيادة: تحقيق 
مســـتقبل متســـاٍو في عالم كوفيد 
19”، والتـــي اختارتهـــا هيئة األمم 
 2021 الجـــاري  للعـــام  المتحـــدة 
التـــي  الالفتـــة  للجهـــود  تقديـــرًا 
تبذلها النساء والفتيات في جميع 
أنحـــاء العالم، والالتـــي وقفن في 
الخطـــوط األماميـــة لمواجهة هذا 
المـــرض المســـتجد باقتـــدار تـــام، 
ســـواء في مجال الرعاية الطبية، 
أو  المجتمعيـــة،  المنظمـــات  أو 

مواقع العمل والقيادة باختالفها.
المشـــاركة  ان  الوزيـــرة  وأكـــدت 
واالحتفاء بنساء البحرين مع دول 
العالم يجسد مدى اهتمام سموها 
شـــتى  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
المجـــاالت، واســـتحقاقا وتقديـــرا 

لعطاءها المتميز ودورها المتفاني 
فـــي مختلـــف القطاعـــات ومواقع 
خـــالل  تحققـــت  والتـــي  العمـــل 
الجائحـــة، عبـــر التشـــجيع والدعم 
لمشـــاركتها الفاعلـــة فـــي مســـيرة 
والتضحيـــات  والعطـــاء  البـــذل 
للحفاظ على المكتسبات الصحية 

بمملكتنا الغالية.
وثمنت وزيـــرة الصحة المســـاعي 
المباركـــة لصاحبـــة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفة، لجهود ومبادرات سموها، 
والتي لها الدور الكبير في تحقيق 
العديد من اإلنجازات والمكتسبات 
للمـــرأة البحرينيـــة خصوصـــا فـــي 
القطاع الصحي، وتمكينها وإثبات 
قدراتها في المشاركة في مختلف 
المجـــاالت، حيـــث حققـــت مملكة 
البحرين إنجازات عديدة يشار لها 

بالبنان.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة الرعايـــة 
والدعم الالمحدود للقطاع الصحي 
من قبل سموها، وخصوصا خالل 
جائحـــة كورونـــا والـــذي تجلى مع 
إطـــالق حملـــة “متكاتفيـــن.. ألجل 
ســـالمة البحريـــن” حيـــث قدمـــت 
هـــذه المبـــادرة اإلنســـانية كل مـــا 
يلـــزم لدعم ومســـاندة المـــرأة، مع 

تركيزها على أسر الكوادر العاملة 
في الصفـــوف األمامية من أطباء 

وتمريض وخدمات مساندة.
المـــرأة  أن  الوزيـــرة  وأكـــدت 
البحرينية أثبتت حضورها القوي 
وعطاءهـــا الفاعـــل والمتميـــز فـــي 
المجـــال الصحي، وبينـــت قدراتها 
الكبيرة فـــي مختلف األوقات، وال 
سيما وقت األزمات وهو ما ساهم 
في تطوير المنظومة الصحية في 
المملكـــة والذي يعـــد نموذجا بارزا 
التنمويـــة  للمكتســـبات  وتعزيـــزا 
التـــي تحققـــت في ظل المشـــروع 
اإلصالحـــي لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
جاللتـــه  وتوجيهـــات  خليفـــة،  آل 
السديدة والحكيمة التي انعكست 

علـــى تمّيـــز مملكـــة البحريـــن فـــي 
الخطـــوات  واتخاذهـــا  إدارتهـــا 
واإلجراءات االحترازية لمكافحة 
فيروس كورونـــا “كوفيد 19”، وما 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة   توليـــه 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، مـــن اهتمام كبير 
وإصـــدار  االحترازيـــة  للتدابيـــر 
المهمـــة  واإلرشـــادات  التعليمـــات 
لكل المواطنيـــن لحمايتهم من أي 

مخاطر صحية.
إلـــى  الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــارت 
للطواقـــم  النبيلـــة  العطـــاءات 
والمهـــن  والتمريضيـــة  الطبيـــة 
المســـاعدة من النســـاء فـــي جميع 
الصحية  والمراكـــز  المستشـــفيات 
واإلدارات المساندة، وتجسيدهن 
للوطـــن  واالنتمـــاء  الـــوالء  لقيـــم 
ومواصلـــة  الحكيمـــة،  وقيادتـــه 
العمـــل بـــكل مســـؤولية ووطنيـــة 
لســـاعات طويلة من أجل ســـالمة 
مبينـــة  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
بأنهـــن الجزء المكمل للســـد المنيع 
لتحقيـــق األمـــن الصحـــي والـــذي 
ســـيكون داعًما ومسانًدا لخطوات 
مختلـــف  فـــي  الحكيمـــة  القيـــادة 

الظروف.

المنامة - بنا

حميدان يشيد بإسهامات المرأة في الصفوف األولى
2020 خــــال  “الــــخــــاص”  بــــ  الـــمـــوظـــفـــات  ــة  ــب ــس ن  %  48

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رفـــع 
حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
التهنئة الخالصـــة لقرينة العاهل 
رئيســـة المجلس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
بمناســـبة اليـــوم الدولـــي للمـــرأة 
ســـموها  ومبـــادرات  لجهـــود 
المتنوعة والثرية في مضامينها، 
والتـــي لهـــا الـــدور الرئيســـي في 
تحقيـــق العديـــد مـــن اإلنجازات 
البحرينية،  للمرأة  والمكتســـبات 
قدراتهـــا  وإثبـــات  وتمكينهـــا 
االقتصاديـــة  المشـــاركة  فـــي 
والمجتمعيـــة،  والسياســـية 
حيـــث حققـــت مملكـــة البحرين 
عديـــدة  وإنجـــازات  مكتســـبات 
في مجال ترسيخ مبادئ تكافؤ 
الفرص، وتمكيـــن المرأة وصون 

حقوقها.
الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأشـــاد 
اإلنســـانية  ســـموها  بتوجيهـــات 
خـــالل الجائحـــة بإطـــالق حملة 
ســـالمة  ألجـــل  “متكاتفيـــن.. 
البحرين” الهادفة إلى تقديم كل 
مـــا يلـــزم لدعم ومســـاندة المرأة 
ألســـرتها،  المعيلـــة  وخصوًصـــا 
ومن بينها أســـر الكـــوادر الطبية 
فـــي  والعاملـــة  والتمريضيـــة 
الصفـــوف األماميـــة فـــي مجال 

والعســـكرية،  المدنيـــة  الخدمـــة 
الديـــون  ســـداد  إلـــى  باإلضافـــة 
والمبالغ المالية المســـتحقة على 
النســـاء البحرينيـــات )الغارمات( 
أحـــكام  بحقهـــن  صـــدر  ممـــن 

قضائية.
وأكـــد حميـــدان أن وزارة العمل 
ماضيـــة  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
في مساعيها وشراكتها مع كافة 
الجهـــات المعنية، وعلى األخص 
المجلس األعلى للمرأة، لتحقيق 
المزيـــد من المنجزات في مجال 
تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة، على 
مختلـــف األصعـــدة االقتصاديـــة 
بإطـــالق  وذلـــك  واالجتماعيـــة، 
علـــى  المشـــجعة  المبـــادرات 
إدمـــاج اإلنـــاث في ســـوق العمل 
واســـتثمار طاقاتهـــن فـــي دفـــع 
عجلة اإلنتـــاج والتنمية ونهضة 

بلدنا العزيز. 
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد 
االجتماعية أن الكثير مما تحقق 
من إنجازات ومكتســـبات للمرأة 
البحرينية جاء في ظل المسيرة 
التنموية الشـــاملة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وفـــي ضوء 
السديدة  السياســـات والقرارات 
للحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ما أتاح للمرأة البحرينية 
فـــي  دورهـــا  لتمـــارس  الفرصـــة 
العطـــاء والبنـــاء والتنميـــة مـــن 
مـــن  العديـــد  إطـــالق  خـــالل 
المبـــادرات التـــي ســـاهمت فـــي 
تعزيـــز مكانتهـــا محلًيـــا وعربًيـــا 

ودولًيا.
وإيماًنـــا بـــدور المـــرأة البحرينية 
المجتمـــع،  تنميـــة  فـــي  الكبيـــر 
قدمـــت وزارة العمـــل والتنميـــة 
للمـــرأة  الدعـــم  االجتماعيـــة 
تبعـــات  لمواجهـــة  البحرينيـــة 
واإلجـــراءات  الجائحـــة 
االحترازيـــة للحد من تداعياتها، 
مســـاعدة  خـــالل  مـــن  ســـواء 
الضمـــان االجتماعي، أو خدمات 
أو  والطفولـــة،  األســـرة  تنميـــة 
التدريـــب  برامـــج  خـــالل  مـــن 

ضـــد  والتأميـــن  والتوظيـــف 
الـــوزارة  قدمـــت  كمـــا  التعطـــل، 
العديـــد مـــن الحوافـــز لمنشـــآت 
القطـــاع الخاص وذلك بالســـماح 
أو  بعـــد  عـــن  بالعمـــل  للمـــرأة 
العمـــل الجزئـــي مـــع االســـتفادة 
األجـــور،  دعـــم  برنامـــج  مـــن 
فضـــاًل عـــن جهـــود حثيثـــة تـــم 
اتخاذها لحمايـــة المرأة وضمان 

استقرارها وظيفًيا.
كما تمكنت وزارة العمل والتنمية 
نســـبة  رفـــع  مـــن  االجتماعيـــة 
اإلنـــاث فـــي عمليـــات التوظيف 
من 25 % قبل أربع ســـنوات إلى 
48 % مـــن إجمالـــي المتوظفين 
فـــي  المواطنيـــن  مـــن  الجـــدد 
القطاع الخاص في العام 2020، 
فـــي حين بلغت نســـبة صاحبات 
المشروعات المنزلية من النساء 
فـــي  المنتســـبات  إجمالـــي  مـــن 
“للمشـــروعات  “خطـــوة  برنامـــج 
المنزليـــة” التابـــع لـــوزارة العمـــل 
والتنميـــة االجتماعيـــة والرامي 
اقتصادًيـــا  المـــرأة  تمكيـــن  إلـــى 
78 %. وعلـــى مســـتوى العمـــل 
عـــدد  تضاعـــف  فقـــد  المدنـــي، 
إلـــى  ليصـــل  المـــرأة  جمعيـــات 
21 جمعيـــة، تقـــوم بـــدور نشـــط 
فـــي الدفـــاع عـــن حقـــوق المرأة 

والتعبير عن قضاياها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البحـريــن أرسـت نموذًجا يحتــذى فــي النهــوض بالمـــرأة
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  خليفـــة،  آل 
بـــوزارة الخارجيـــة عضـــو  الفـــرص 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، أن مملكة 
البحريـــن تمكنت بكل جدارة وتميز 
مـــن إرســـاء نموذج يحتـــذى به في 
النهـــوض بالمرأة على المســـتويات 
آفـــاق  إلـــى  بهـــا  والوصـــول  كافـــة 
واالزدهـــار  التقـــدم  مـــن  واســـعة 
اإلصالحـــي  النهـــج  بفضـــل  وذلـــك 
الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  لحعاهـــل 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
والرعايـــة الدائمـــة مـــن ولـــي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، والتطلعات الكبيرة والدعم 

المتواصل من قرينة العاهل رئيسة 
للمـــرأة صاحبـــة  االعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة.
وعبـــرت وكيل وزارة الخارجية في 
تصريح لها بمناســـبة اليوم العالمي 
للمـــرأة الـــذي يوافـــق 8 مـــارس من 
كل عام عـــن عميـــق تقديرها للدور 
المجلـــس  بـــه  يقـــوم  الـــذي  الكبيـــر 
األعلى للمرأة منذ إنشائه في 2001 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  برئاســـة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة ومـــا ينجـــزه المجلـــس مـــن 
مبادرات وبرامج ومشـــاريع وطنية 
متقدمـــة ونوعية تصـــب في صالح 
المـــرأة كشـــريك فاعل فـــي التنمية 
وأدت لتفعيل دور المرأة وترســـيخ 
حضورها في كافة المجاالت وإثراء 

عطائهـــا وتميز وقـــوة تواجدها في 
كافل المحافل الدولية.

ونوهت الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيـــج آل خليفـــة باعتمـــاد صاحبة 
الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة موضـــوع يـــوم 
عنـــوان”  تحـــت  البحرينيـــة  المـــرأة 
التنميـــة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
الوطنية.. مســـيرة ارتقاء في وطن 
معطـــاء”، كخطـــوة مهمـــة وكبيـــرة 

تعكـــس الـــدور الوطنـــي والمتنامي 
الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي كافـــة مياديـــن العمـــل الوطني 
وما تتركه من بصمات مشـــرفة وما 
لها من إســـهامات فاعلـــة في تعزيز 

مسيرة التنمية الشاملة.

الفـــرص  وأكـــدت أن لجنـــة تكافـــؤ 
بـــوزارة الخارجيـــة تواصـــل دورها 
وجهودهـــا الدؤوبـــة، في ظل إيمان 
من قبل الوزارة وإدراك من أعضائها 
التـــي يحملونهـــا  النبيلـــة  بالرســـالة 
فـــي تعزيز تكافـــؤ الفرص بين كافة 
احتياجـــات  ومراعـــاة  الموظفيـــن، 
المـــرأة في كافـــة المجـــاالت، وذلك 
عبـــر التحرك في مســـارات مختلفة 
التخطيطـــي  الجانـــب  أهمهـــا  مـــن 
بإعـــداد الخطط التـــي تضمن تعزيز 
الجنســـين،  بيـــن  الفـــرص  تكافـــؤ 
والجانـــب التوعوي بتوعيـــة المرأة 
والجانـــب  وواجباتهـــا،  بحقوقهـــا 
الصـــف  قيـــادات  بإعـــداد  اإلداري 
الثانـــي بالـــوزارة وذلـــك لخلق جيل 
جديد ومتواصل من القيادات على 
أعلـــى درجات من الكفاءة، مشـــيرة 

إلـــى أن اللجنة ســـتظل فـــي متابعة 
دائمة الحتياجات المرأة وســـتعمل 
الخطـــط  ضمـــن  إدراجهـــا  علـــى 
والتدريبيـــة  التنمويـــة  والبرامـــج 

بالوزارة.
وأعربـــت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيـــج آل خليفة عـــن اعتزازها 
بما يتحقق من نتائج مشرفة تؤكد 
تفعيل وتعزيز دور المرأة ومن بينها 
ارتفاع نســـبة تمثيل الدبلوماسيات 
البحرينيـــات فـــي ســـفارات مملكـــة 
البحرين في الخارج في الســـنوات 
األخيـــرة، وهـــو مـــا يؤكـــد أن وزارة 
ثابتـــة  بخطـــى  تســـير  الخارجيـــة 
وتنفـــذ خطـــط ومبـــادرات متميـــزة 
لتحقيق األهـــداف المرجوة بتعزيز 
تكافـــؤ الفرص بين الجنســـين على 

جميع المستويات.

المنامة - وزارة الخارجية

رنا بنت عيسى: 
ماضون بخطى 
ثابتة نحو تعزيز 

تكافؤ الفرص

جميل حميدان

فائقة الصالح

االحتفاء بإنجازات المرأة
Û  في شهر مارس من كل عام، تحتفل سفارة الواليات المتحدة األميركية

فــي البحريــن، مثــل العديــد مــن الســفارات األميركية في جميــع أنحاء 
العالم بشهر تاريخ المرأة. لطالما كان للنساء والفتيات في جميع أنحاء 
العالم تأثير على السياســة والتعليم والفن واالقتصاد والحياة األســرية 
والقانــون كدعــاة رئيســيات للنهــوض بجميــع األفــراد وحمايتهــم. فهــن 
يلعبــن دوًرا مهًمــا في تشــكيل كل مــن الحاضر والمســتقبل، واالعتراف 
بتأثيرهــن عبــر الماضــي هــو مفتــاح لفهــم تاريخنــا المشــترك، وخــالل 
هــذا الشــهر ســنحتفل بهــذِه المناســبة الخاصــة وذلك باالحتفــاء ببعض 

اإلنجازات التي حققتها نساٌء رائدات. 
Û  في الواليات المتحدة األميركية تواصل النساء مخالفة األعراف، وذلك

بالعمــل فــي المهن واألدوار التــي كان ُيعتقد، منذ وقت ليس ببعيد، أنها 
مهــن حكــر علــى الرجــال فقــط. ففــي العــام 2020 شــهدنا انتخــاب أول 
امــرأة تشــغل منصــب نائــب الرئيــس األميركــي، وذلــك بحصولهــا علــى 
أكبر عدد من األصوات في أٍي من االنتخابات األميركية، باإلضافة إلى 
أعلــى نســبة على اإلطــالق من عضوات الكونجرس األميركي، وشــهدنا 
أيًضــا أول امــرأة تتولى قيادة حاملة طائرات تابعة للبحرية األميركية. 
إضافًة إلى ذلك، هناك ثالثة أقســام من أصل خمســة من أقســام وزارة 
الخارجيــة األميركيــة التابعة لســفارة الواليات المتحــدة األميركية في 
البحرين تترأسها نساء، ناهيَك من نائب السفير األميركي بالوكالة، وأنا 
القائم بأعمال سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين. 

Û  وُتعــد البحريــن أيًضــا نموذًجــا يحتــذى بــه فــي إنجــازات المــرأة، حيث
قادت البحرين المنطقة في الدعوة إلى دخول المرأة في مجال التعليم 
وحمايتها بموجب القانون وتمثيلها في جميع القطاعات. وتحت قيادة 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة، دَعم 
المجلــس األعلــى للمــرأة نهــوض المــرأة والفتيــات مــن مختلف شــرائح 
المجتمع. إن قيادتها والتزامها بهذِه الجهود مشــاد بها في جميع أنحاء 
البــالد والــذي يتجلى من خالل ثقافة االنفتاح والشــمول وتصدر المرأة 
المتنامــي لصناعــة التاريــخ فــي قطاعــات متعــددة، مــع المحافظة على 

التقاليد الفريدة لمملكة البحرين. 
Û  كمــا تشــرفت ســفارة الواليات المتحــدة األميركية لــدى مملكة البحرين

بالتعرف والعمل مع مجموعة واســعة من النســاء البحرينيات الرائدات 
الالتي يساعدن في تشكيل الشراكة األميركية البحرينية، وذلك ابتداًء 
من السيدة فوزية زينل أول امرأة تتقلد منصب رئاسة برلمان البحرين، 
وكذلــك أول امــرأة بحرينيــة يتــم تعيينهــا لشــغل منصب وكيــل لوزارة 
الخارجية الشيخة د. رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، إلى الشيخة 
مــي آل خليفــة والتي تقود هيئــة البحرين للثقافة واآلثــار برؤية وفهم 
بــأن الثقافــة واآلثــار تؤثــر علــى جميــع قطاعــات المجتمع، إلى الســيدة 
أحالم جناحي رئيسة جمعيات سيدات األعمال البحرينية والتي دعت 
إلــى إنشــاء مشــاريع جديــدة أطلقت بها المــرأة البحرينيــة في مجاالت 
جديــدة ومثيرة، مثل تكنلوجيــا المعلومات والتمويل األصغر، والقائمة 
تطول وتطول مع أمثلة كثيرة للقيادة واالبتكار والموهبة المتمثلة في 

سيدات مملكة البحرين. 
Û  ويلهمنــي بشــكل خــاص روح “األنــا أقــدر” والمواهــب المبتكرة لشــابات

البحريــن، حيــث إنــه ومــن خــالل برامــج التبــادل العديدة التــي ترعاها 
ســفارتنا تشــرفنا بالعمــل مــع نســاء بحرينيــات رائعــات، فعلــى ســبيل 
المثــال أسســت إحدى المشــاركات وهــي الدكتورة ســارة الريفي مركًزا 
لعــالج ســرطان الثدي، ممــا أدى إلى زيادة الوعي وإنقــاذ آالف األرواح. 
كمــا ألهمتنــا الباحثــة أمــل الصفار وهــي إحدى المشــاركات فــي برنامج 
فولبرايت باعتبارها أول امرأة بحرينية تتسلق جبل كليمنجارو وتزور 

القارة القطبية الجنوبية. 
Û  ــا، تلعــب النســاء دوًرا مهًما أيًضا في المشــهد الفنــي المزدهر في  وحاليًّ

البحريــن، حيــث تفتخــر ســفارتنا بعــرض أعمــال لفنانــات بــارزات مثــل 
بلقيــس فخــرو والتي عرضت أعمالها أيًضا في ســوثبيز زبينال باريس، 
والفنانــة نبيــل الخيــر التــي تلتقــط صــوًرا مــن الحيــاة اليوميــة للمــرأة 

البحرينية منذ معرضها الفردي األول في 2002. 
Û  ال يمكن أبًدا أن نعكس عمق مساهمات النساء األميركيات والبحرينيات

في هذا المقال المختصر، ولكن هذا في حد ذاته يتحدث عن الكثير من 
التاريــخ الغنــي والمؤثر للمرأة في كل من الواليــات المتحدة األميركية 

والبحرين، وينعكس أيًضا على الصداقة الطويلة والغنية بين بلدينا. 
Û  لذا أدعوكم لمتابعة موقع سفارة الواليات المتحدة األميركية ومنصاتنا

على شــبكات التواصل االجتماعي توتير وإنســتغرام وفيسبوك لمعرفة 
المزيد عن النساء الرائعات في الحاضر وعبر التاريخ. 

Û !يوم عالمي سعيد للمرأة

مارجريت ناردي*

*القائم بأعمال سفير واشنطن لدى البحرين

الشيخة رنا بنت عيسى



دعوة أصحاب األمراض المزمنة والسمنة ألخذ التطعيم
أكدت وزارة الصحة أهمية حصول الفئات األكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا من أصحاب األمراض المزمنة على التطعيم 
المضــاد للفيــروس، حيث أن مضاعفات متالزمة األمراض التنفســية تشــكل خطورة كبيرة عليهم فــي حال اإلصابة بالفيروس، 

خصوصا وأن نظام المناعة لديهم يكون ضعيفًا مقارنة باألصحاء.

بروتوكـــوالت  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
عـــاج )كوفيـــد - 19( وضعـــت هـــذه 
الســـكري  مرضـــى  وهـــم  الفئـــات 
والقلـــب والضغـــط والســـمنة والربـــو 
بنقـــص  والمصابيـــن  والروماتيـــزم 
المزمنـــة  الكلـــى  وأمـــراض  المناعـــة، 
مـــن  الســـرطان، ضمـــن  إلـــى جانـــب 
يتوجـــب عليهـــم ضـــرورة الحصـــول 
علـــى التطعيم نظـــرًا للمخاطـــر التي 
قد يتعرضون لهـــا، حيث أن احتمال 

دخـــول المصابين الذيـــن يعانون من 
هـــذه األمـــراض إلى المستشـــفى بعد 
أعلـــى  كورونـــا،  بــــفيروس  اإلصابـــة 
مقارنة بغيرهم مـــن الحاالت القائمة 
بفيـــروس كورونـــا، كمـــا أنهـــم أكثـــر 
عرضة لدخول قسم العناية المركزة، 
وظهور المضاعفـــات الحادة المؤدية 

للوفاة.
وأشـــارت إلـــى أن الحملـــة الوطنيـــة 
للتطعيـــم مســـتمرة، وتشـــهد توســـعًا 

كبيرًا على مســـتوى مملكـــة البحرين 
والـــذي يســـتهدف إعطـــاء األولويـــة 
في توفير التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيد - 19 ( لجميع الفئات 
األكثر عرضـــة للمضاعفات المرتبطة 

بالفيروس.
ودعـــت وزارة الصحـــة هـــذه الفئـــات 
إلـــى المبـــادرة بالتســـجيل للحصـــول 
على التطعيم عبر زيارة موقع وزارة 
healthalert. اإللكترونـــي  الصحـــة 

تطبيـــق  خـــال  مـــن  أو   ،  gov.bh
مجتمـــع واعـــي، كمـــا ويجـــب أثنـــاء 
عمليـــة التســـجيل توضيـــح المـــرض 
المزمن فـــي المكان المخصص لذلك، 
فـــي  االســـتمرار  بضـــرورة  منوهـــة 
االلتـــزام بارتـــداء الكمامـــات واتبـــاع 
جميـــع اإلجـــراءات االحترازيـــة، بمـــا 

يحفظ صحة وسامة الجميع.
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المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابة الوزارات والجهــات العامة بأن النيابة العامة قد 
أنجــزت تحقيقاتهــا بشــأن قيــام متهــم بتأجير الســجل التجاري على 

متهم أجنبي.

كانـــت وزارة الصناعـــة والتجارة 
والســـياحة قـــد أبلغـــت عـــن قيام 
للمابـــس  مغســـلة  صاحـــب 
ســـجله  بتأجيـــره  والمنســـوجات 
التجـــاري علـــى المتهـــم األجنبـــي 
 100 قـــدره  مبلـــغ شـــهري  نظيـــر 
دينـــار عـــن فضاً علـــى مبلغ 160 
دينـــاًرا مقابـــل اســـتئجار المحـــل 
التجـــاري. وقـــد تم إنـــذار المتهم 
وإمهالـــه  رصـــده  تـــم  بمـــا  األول 
لمدة أســـبوع لتصحيـــح أوضاعه 
عـــن  تخلـــف  أنـــه  إال  القانونيـــة 

تقديم ما يثبت ذلك.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد 

البـــاغ  تلقيهـــا  فـــور  التحقيـــق 
المتهميـــن  اســـتجوبت  حيـــث 
وأمـــرت بحبس المتهـــم األجنبي 
بإحالـــة  وأمـــرت  احتياطيـــًا، 
الصغـــرى  للمحكمـــة  المتهميـــن 

الجنائية.
هذا وتؤكـــد النيابة العامة عزمها 
التصدي الفوري وبصورة حاسمة 
لكل من يمكن الغير من ممارســـة 
نشـــاط تجـــاري محظـــور عليه أو 
يخالـــف القواعـــد المقـــررة لتملك 
الســـجات التجاريـــة لما يشـــكله 
ذلك مـــن انتهاك ألحـــكام القانون 

واألمن االقتصادي للمملكة.

في إطار الخدمات والبرامج التي تنفذها اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل، 
مـــن منطلق قانون مؤسســـة اإلصـــاح والتأهيل والئحتـــه التنفيذية والتي 
ترســـخ حقوق اإلنســـان واقعا وممارســـة، نفذ مركز إصاح وتأهيل النزالء، 
برنامـــج الفعاليات واأللعاب الرياضية للنـــزالء للعام 2021 خال الفترة من 
28 فبرايـــر وحتـــى 4 مـــارس الجاري، مع االلتـــزام بالتطبيـــق الدقيق لكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير الوقائيـــة المعمول بهـــا لمكافحة جائحة 
كورونـــا. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص مركز إصاح وتأهيل النزالء 
علـــى تعزيـــز النشـــاط البدني والفكـــري للنـــزالء، وضمن سلســـلة ممتدة من 
البرامـــج التـــي يتـــم تنفيذها علـــى مدار العـــام ووفق جدول زمنـــي محدد، 
حيث شـــملت الفعاليات، مسابقات لكرة القدم والطائرة والشطرنج بجانب 
ألعـــاب شـــعبية عديـــدة، كما تـــم تخصيـــص مكافـــآت وجوائز للنـــزالء الذي 
أحرزوا مراكز متقدمة خال هذه المســـابقات، بما يعزز مشاركة النزالء في 

البرامج والفعاليات التي يقيمها المركز.

أّجر سجله التجاري لمتهم أجنبي 
والنيابة تحيلهما للمحاكمة

فعاليات وألعاب رياضية لنزالء “التأهيل”

وضع دراسة لتنفيذ سياسة السجون المفتوحة

تطعيم النزالء وفق أفضل المعايير الدولية

ــد رئـــيـــس الــــــوزراء ــه ــع ــو ولــــي ال ــم ــات س ــه ــي ــوج ــى ت ــل بـــنـــاًء ع

تمييز دون  لــلــجــمــيــع  الـــلـــقـــاح  ــر  ــي ــوف ت ــان”:  ــ ــسـ ــ اإلنـ “حـــقـــوق 

بنـــاء على توجيهـــات ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، بشـــأن ضرورة تطوير 
مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل فـــي 
الفتـــرة المقبلـــة وتبّنـــي برنامـــج 
والســـجون  اإلصـــاح  لمراكـــز 
النســـيج  لحمايـــة  المفتوحـــة 
االجتماعـــي وفق ضوابط، بدأت 
اللجنـــة التي قـــرر وزير الداخلية 

آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
خليفة تشكيلها، أعمالها بدراسة 
المشـــروع ووضع تصور متكامل 

لتنفيذه.
دراســـة  علـــى  اللجنـــة  وتعمـــل 
تحديـــد فئات معينـــة من النزالء 
ليكونوا في السجون المفتوحة، 
وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم 
هذا األســـلوب، من ضمنها درجة 
خطـــورة النزيـــل، نوعية الجرائم 

المرتكبـــة، مـــدة الفتـــرة المتبقية 
من العقوبة، درجة تعليم النزيل، 
فـــي خروجـــه خطـــرا  أال يكـــون 
باإلضافـــة  العـــام،  األمـــن  علـــى 
إلـــى ســـلوكه أثنـــاء فتـــرة تنفيذ 
أن  إلـــى  اإلشـــارة  مـــع  العقوبـــة، 
األخذ بنظام السجون المفتوحة، 
سيســـاعد علـــى التوســـع بصورة 
أكبر في تطبيق قانون العقوبات 

والتدابير البديلة.

قام وفد من المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنســـان بزيارة ميدانية 
اإلصـــاح  لمركـــز  معلنـــة  غيـــر 
والتأهيل في منطقة جو لمتابعة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
اإلدارة  تتبعهـــا  التـــي  الوقائيـــة 
والتأهيـــل  لإلصـــاح  العامـــة 
فيمـــا يتعلـــق بتقديـــم الخدمات 

الصحية لجميع النزالء.
وفـــي الزيـــارة، اطلـــع الوفد على 
عمليـــة تطعيم لعدد مـــن النزالء 
التطعيـــم  تلقـــي  فـــي  الراغبيـــن 
المضـــاد لفيـــروس كورونا والتي 
تتم بالتعاون مع إدارة الشـــؤون 

الصحية. 
مـــع  المؤسســـة  وفـــد  والتقـــى 
القائميـــن على إدارة المركز، وتم 
االطـــاع علـــى اإلجـــراءات التي 
قامـــت بهـــا اإلدارة والتأكـــد مـــن 
ضمـــان وصـــول التطعيم للجميع 
دون أي تمييـــز، بـــدًءا من توفير 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
بمـــا  التطعيـــم،  لعمليـــة  وصـــوالً 

في ذلـــك تعريف النـــزالء بأنواع 
التطعيمـــات المتوفـــرة، وأهميـــة 
أخذ التطعيم لما له من دور مهم 
في تعزيز مناعة الجســـم لتفادي 
مضاعفـــات الفيـــروس، خصوصا 
األمـــراض  مـــن  يعانـــون  لمـــن 

المزمنة.
وأعربت المؤسســـة عن ارتياحها 

بشـــأن إجـــراءات التطعيـــم التي 
التـــي  المركـــز،  إدارة  بهـــا  تقـــوم 
شـــملت جميع الفئات من النزالء 
والعامليـــن فـــي المركـــز على حدٍّ 
ســـواء دون تمييز، إذ تتم عملية 
التطعيم بشـــكل صحـــي ودقيق 
الطبيـــة  المعاييـــر  أفضـــل  وفـــق 
الدوليـــة، وهـــو مـــا يعكـــس مدى 

علـــى  الداخليـــة  وزارة  حـــرص 
صـــون حقـــوق النـــزالء والحفاظ 
عليها مساواة بأقرانهم من أفراد 

المجتمع.
من جانب آخر، تابعت المؤسسة 
بشكل مســـتمر جميع اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة 
العامـــة  اإلدارة  تتبعهـــا  التـــي 
لإلصـــاح والتأهيل فيمـــا يتعلق 
الصحيـــة  الخدمـــات  بتقديـــم 
يفـــوت  وال  النـــزالء،  لجميـــع 
المؤسســـة أن تتقـــدم فـــي هـــذا 
الشـــأن بخالص الشـــكر والتقدير 
لـــوزارة الداخليـــة علـــى تعاونهم 
البنـــاء مـــن أجـــل حمايـــة حقوق 
النـــزالء وتحقيق األهـــداف التي 
ُرســـمت للحـــد مـــن انتشـــار هـــذا 
الفيروس والتصدي له من خال 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
تتخذها لمواجهة الجائحة، وبما 
يسهم في حماية صحة وسامة 

النزالء.

المنامة - وزارة الداخلية
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المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن  مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن 
بـــن عبدالوهاب آل خليفة الحملة 
اإلعامية التوعويـــة “في لحظة” 
والتـــي تنطلـــق بمناســـبة أســـبوع 
المـــرور 2021، وذلك بالتعاون مع 
بنـــك البحرين الوطني الذي يقوم 
برعايـــة هذه الحملـــة والتي تركز 
على األبعاد الصحية واالجتماعية 
الناجمـــة عن الحـــوادث المرورية 
وربطها بمحيط الشخص المصاب 
من أســـرته وأصدقائـــه، وخطورة 
االنشـــغال عن الطريق باستخدام 
وعـــدم  القيـــادة،  أثنـــاء  الهاتـــف 
االلتزام بالســـرعة المقررة للشارع 
والســـياقة بتهـــور، واالســـتعراض 
والمركبـــات،  الناريـــة  بالدراجـــات 

وخطورة تجاوز الضوء األحمر.

وأكد أن هـــذه الحملة تأتي ضمن 
معـــدالت  لرفـــع  اإلدارة  ســـعي 
مـــن  والحـــد  المروريـــة  الســـامة 
الحوادث المروريـــة ورفع الوعي 
لـــدى مســـتخدمي الطريـــق بأهـــم 
المخالفـــات المروريـــة التـــي تؤثر 
على سامتهم وسامة اآلخرين، 

المترتبـــة  باألبعـــاد  وتذكيرهـــم 
علـــى ذلـــك مـــن خســـائر بشـــرية 
للممتلكات  وإتـــاف  واقتصاديـــة 
علـــى  اجتماعيـــة  وآثـــار  العامـــة 
الوالديـــن واألبنـــاء، وغيرهـــا مـــن 
تقديمهـــا  ســـيتم  التـــي  النتائـــج 
مختلفـــة  إعاميـــة  قوالـــب  فـــي 
مـــن تجـــارب اجتماعيـــة ميدانية 
ومقاطـــع فيديو مؤثرة وإعانات 
وســـائل  جميـــع  فـــي  توعويـــة 

اإلعام.
وثمن العميد الشـــيخ عبدالرحمن 
بن عبدالوهاب آل خليفة شـــراكة 
بنـــك البحرين الوطني بدعم هذه 
الحملـــة لمـــا تمثله مـــن أهمية في 
نشـــر مفاهيـــم الســـامة المرورية 
مـــن أجـــل الحفـــاظ على ســـامة 

جميع مستخدمي الطريق.

أعلنـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور أن حملـــة “فـــي لحظـــة” 
والتـــي أطلقتها بمناســـبة أســـبوع المـــرور الممتد من 7 
إلـــى 11 مارس الجـــاري، تحمل طابعـــا مختلفا في ظل 
الظروف الصحية االســـتثنائية والتـــي تتطلب االلتزام 
جائحـــة  لمكافحـــة  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  الدقيـــق 
كورونـــا، منوهـــة إلـــى أن هـــذه الحملـــة والتـــي تهـــدف 
إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي المـــروري، تتم عبر وســـائل 
اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، كمـــا تتضمـــن 
إطاق معرض فني لرســـوم األطفال التي تحمل طابعا 
مروريا توعويا، يشـــارك فيه فنانون تشكيليون لتقييم 
المشاركات الفنية، ويمكن متابعته إلكترونيًا من خال 

رابط مخصص لذلك.
وفي هذا اإلطار، أطلقت اإلدارة العامة للمرور بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامـــة لإلعـــام والثقافـــة األمنيـــة بـــوزارة 
الداخلية، وإذاعة مملكة البحرين، مسابقة يومية بقيمة 
ألـــف دينار عبـــر ثاثة برامـــج إذاعية، وهـــي “صباحكم 
رايـــق” تقديـــم نورة أبو الشـــوك ويونس العيد، و”ســـتار 
كافيـــه” تقديم علـــي القطان وهدى درويش، و”أســـبوع 

ويـــا المرور” تقديم فايز الســـادة ونســـرين معروف عبر 
.FM إذاعة بحرين

كما تشـــارك إذاعات البحرين بـــكل موجاتها مع اإلذاعة 
الهنديـــة فـــي تقديـــم العديد مـــن البرامج والمســـابقات 
خال أســـبوع المرور، حيث تستضيف عددًا من ضباط 
اإلدارة العامـــة للمـــرور لتقديـــم النصح واإلرشـــاد حول 
السلوكيات المرورية الواجب االلتزام بها لرفع معدالت 
الســـامة المروريـــة وتعزيـــز وعـــي الجمهـــور من خال 

برامج تفاعلية.

تتناول األبعاد الصحية واالجتماعية الناجمة عن الحوادث تســتهدف رفــع مســتوى الوعــي المــروري لــدى الجميع

مدير عام المرور يدشن “في لحظة” حملة توعوية وجوائز نقدية مجزية بأسبوع المرور

الحملة الوطنية 
مستمرة وتشهد 

توسًعا كبيًرا

العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب
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تحتفل دول العالم وشعوبها في الثامن من مارس 
بيـــوم المـــرأة، “المـــرأة األم والزوجـــة واالبنـــة، ربة 
البيـــت والمعلمـــة، الطبيبة والممرضـــة، الصحافية 
واألديبـــة، الرئيســـة والوزيرة والســـفيرة، القاضية 
والضابطـــة”،  والمهندســـة  الموظفـــة  والمحاميـــة، 
وهـــو يوم وطنـــي مجيد للمرأة يحتفـــل به تكريًما 
للمرأة وما حققته من إنجازات وطنية ومجتمعية 
ونســـائية، وإلبـــراز دورهـــا المجتمعـــي واإلنمائـــي 
واإلنســـاني فـــي البيـــت والمجتمع، ولزيـــادة وعي 
المجتمـــع بدورهـــا فـــي إحـــداث التغييـــر النســـائي 

والمجتمعي.
“اختـــاري  بالمـــرأة  2021م  احتفـــال  وموضـــوع 
التحـــدي”، وهـــو تحـــٍد ســـبق وأن اختارتـــه المـــرأة 
منذ وقٍت طويل، حيث عاشـــت عقوًدا من السنين 
ال ُيعتـــرف لهـــا بحقوق وال ُيســـمع لهـــا رأي، تحدت 
واستبســـلت مـــن أجـــل نيـــل مـــا اســـتطاعت مـــن 

حقـــوق، فحقوقهـــا جزء من حقـــوق المجتمع ألنها 
جزء أساســـي فيه، وال يمكن االستغناء عن المرأة 
ال في البيت وال المجتمع، ناضلت ســـنين من أجل 
إثبات نفســـها كامرأة ومواطنة وإنسانة لها حقوق 

كالرجل.
هنـــاك الكثير من القوانيـــن في العالم تحمي جميع 
ـ مـــن التمييز في  ـ ومنهم النســـاءـ  أفـــراد المجتمـــعـ 
العمل وســـلوكيات األفـــراد االنحرافية، إال أن هذه 
القوانيـــن وغيرهـــا تصمـــت حين تتعرض النســـاء 
لالعتـــداءات المعنوية والجســـدية )القتل بذريعة 
الشـــرف(، فمواد هذه القوانين هجينة ال تتناســـب 

مع إنسانية وكرامة وشرف المرأة.
لـــع علـــى  مـــن يقـــرأ تاريـــخ المـــرأة البحرينيـــة يطَّ
صفحـــات ناصعـــة مـــن االستبســـال ومـــا أثمرتـــه 
مـــن إنجـــازات، فقـــد خاضت المعـــارك مع أســـرتها 
ومجتمعهـــا مـــن أجـــل أن تتعلم، فتعلمـــت وقرأت 

وكتبت، وكســـرت حاجز الخروج من البيت للعمل 
بما لديها من كفاءة وجدارة لممارسة أي عمل وفي 
أي موقـــع إنتاجي أو خدمـــي، ونالت حرية اختيار 
شـــريك حياتهـــا، وتثقفـــت فشـــاركت فـــي ُمجمـــل 
والسياســـية،  واالقتصاديـــة  الثقافيـــة  األنشـــطة 
وتطوعـــت فكانت خيـــر معين لمجتمعهـــا وأفراده 

في أوقات األزمات.
وتقـــف المـــرأة اليوم في وجـــه كورونـــا كربة بيت 
ومعلمـــة وطبيبة ومتطوعة وإنســـانة، فالمســـاواة 
ليســـت بنوعيـــة الجنـــس، إنما بالمنجـــز المجتمعي 
لنفســـه  منهمـــا  أي  ُيضيفـــه  وبمـــا  واإلنســـاني، 
ومجتمعه واآلخرين، وبسبب كورونا تقوم النساء 
بقـــدر أكبر من األعمال المنزلية والرعاية األســـرية 
بجانـــب أداء وظيفتها عـــن ُبعد في البيت، فالمرأة 
أيقونة الحياة وزهرتها والنهر الذي يجري ليســـقي 

الجميع، وكل عام وجميع نساء العالم بخير.

في اليوم العالمي للمرأة
يحتفـــل العالـــم في الثامن من شـــهر مـــارس من كل عام باليـــوم العالمي 
للمـــرأة، وهو اليوم الذي يتم فيه اســـتذكار إنجـــازات المرأة وما واجهته 
مـــن صعاب وتحديات في ســـبيل إثبات نفســـها وكفاءتهـــا لتنخرط في 

جميع مجاالت الحياة.
على عكس العديد من النساء في دول العالم، لم يكن الطريق وعرا وغير 
ســـالك للمرأة في البحرين وهي التي القت الدعم من القيادة السياسية 
علـــى مـــر الســـنين الماضية، ففـــي البحرين ال نســـتذكر أيـــة صعوبات أو 
تحديات واجهت المرأة في سبيل انخراطها في الحياة العامة، بل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، فتاريخ العمل النســـائي في البحريـــن مليء بقصص 
الريـــادة والتفوق والدعم الذي يعود إلـــى االنفتاح والثقافة العالية التي 
يتســـم بها الشعب في البحرين، فكانت بذلك مشاركة المرأة في الحياة 
العامـــة ســـهلة ولم تواجهها معارضـــة أو تحفظ مثل مـــا واجهته العديد 
من نســـاء العالم، وفي ذلك دائمًا ما أســـتذكر الصورة التي التقطت في 
خمســـينيات القـــرن الماضـــي لتلك المـــرأة البحرينية التـــي كانت ترتدي 
“العبايـــة” البحرينية التقليدية وهي تشـــارك باالنتخابات البلدية، صورة 
تغنـــي عـــن ألف كلمة ومقال، فهذه الصورة بحد ذاتها شـــاهد على ثقافة 
ووعـــي المـــرأة البحرينية منذ ســـنين طويلة، كما أنها دليـــل على الدعم 

الكبير الذي القته من محيطها االجتماعي والسياسي.
تلـــك الصـــورة لـــم تكـــن ســـوى البداية، فقصـــة المـــرأة البحرينيـــة كتبت 
بأحـــرف تفوق وإنجاز، حيث ســـبقت المـــرأة في البحريـــن قريناتها في 
دول المنطقة بتبوء العديد من المناصب القيادية التي لم تشغلها بتحيز 
لجنسها، بل بلغتها بثقافة ووعي وكفاءة، ففي حين تشرع القوانين في 
العديد من الدول وتلجأ بعضها للمحاصصة القائمة على أساس الجنس، 
نـــرى أن المـــرأة فـــي البحريـــن أدركـــت هـــذه المناصب بقوة شـــخصيتها 

وكفاءتها األكاديمية والتعليمية دون الحاجة ألي تشريع أو قانون. 
دائمًا ما أشـــعر بالفخر كوني امرأة بحرينية تتلقى كل الدعم على جميع 
األصعـــدة، شـــعور أجزم بأن العديد من النســـاء تجهلنـــه، وأن العديد من 

النساء تحاربن اليوم لبلوغه.
حفظ هللا البحرين وحفظ هللا قادتها وشعبها من كل مكروه.

خريجو “التربية الرياضية”.. بين عاطل وعاطلة
بـــرزت واحدة من أكبـــر الُمعيقـــات االقتصادّية واالجتماعّية التي انتشـــرت 
بصـــورة ُمتعاظمـــة عالميـــًا، عن فئـــة تمتلك من الُقـــدرات ما يجعلهـــا مؤهلًة 
إلشـــغال موقـــٍع وظيفّي أو إثبـــات قدرتها على العمل أو ســـلك طرق البحث 
عنـــه، تلك هي مشـــكلة “البطالة” التي طالت فئـــات عمرية قادرة على البذل 
والعطـــاء بمـــا تفيض به من مخـــزون هائل بالطاقة اإلنتاجيـــة الخالقة، إلى 
أْن تفاقمـــت ووضعت الدول المتقدمة معاييرها المعتمدة كأهّم المؤشـــرات 

لتقييم األداء وبناء القرارات واستشراف مساراتها المستقبلية.
وُيعـــّد خريجـــو تخصـــص التربيـــة الرياضيـــة وهـــو واحد مـــن التخصصات 
العلميـــة - العملية التي تجّرعت البطالة بأعداد كبيرة بالرغم من أهمية هذا 
التخصـــص الذي ُيكســـب خريجيه القيـــم واالتجاهات والمعـــارف وتحقيق 
التوازن بين مســـتوياتهم العقلية والجســـدية بعد تنمية شـــخوصهم حركيًا 
وفكريـــًا وبدنيـــًا ونفســـيًا، فضالً عن تقوية روح المنافســـة بينهم وتحســـين 
إنتاجيتهـــم وزيادة عطائهم بعـــد تعويدهم العادات الصحية والقوام البدني 
الســـليم، حيث ُيكسبون بدورهم طلبتهم االتجاهات اإليجابية نظريًا ودعم 
الســـلوكات الالئقة ميدانيًا، هذه األعداد من الخريجين البحرينيين – ذكورًا 
وإناثـــًا – التـــي تجـــاوزت ســـنّي ُمعاناتهـــم دون وظيفـــة أكثـــر مـــن 15 عامًا، 
تواصلـــوا مـــع الكاتب إليصال صوتهم للمعنيين فـــي وزارة التربية والتعليم 
بعد خطة األخيرة التي اكتفت فيها على طلبة التدريب في مدارسها بشكل 
كبير؛ ما أثر بشـــكل كبير على حركة التوظيف في الوزارة حســـب ما أفادوا 
مـــن ناحية، فيما أشـــاروا مـــن ناحية أخـــرى إلى ضرورة تجميـــد التخصص 
بجامعة البحرين بصورة مســـتعجلة مؤقتًا من أجل إفساح المجال لهم في 

خدمة وطنهم وحلحلة ملفهم بالتدريج بعد طول انتظار.

نافلة: 

إّنـــه ألمٌر ُموِجـــع أْن تصَل أعـــداد الخريجين الذين َيُتوقـــون لخدمة وطنهم 
المعطـــاء أرقامًا تصاعدية في العديد من التخصصات، ما يســـتوجب الحّل 
الجذري بتوفير الفرص الوظيفية لهم في وزارتي التربية والتعليم وشؤون 
الشـــباب والرياضة، وكذا إشراكهم في األندية والمراكز الشبابية التي تقوم 

عليها مؤسسات المجتمع المدني الُمعتبرة.

المرأة أيقونة الحياة

يعـــد االتحاد النســـائي واحدا مـــن  منظمات المجتمع المدني الناشـــطة على 
أرض المملكة بما يلعبه من أدوار مساندة في تمكين المرأة البحرينية ورفع 

مستوى وعيها والدفاع عن حقوقها.
هنـــاك مـــن يعتقـــد خطـــأ أن دور االتحـــاد النســـائي محلي فقط وأن نشـــاطه 
يتلخـــص في التنســـيق بيـــن الجمعيـــات النســـائية، إال أن أهـــم دور لالتحاد 
النســـائي هو تمثيل المرأة البحرينية أهليا أمام المنظمات الدولية، كتقديمه 
مثال تقرير الظل أمام لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” 
التابعـــة لألمم المتحدة. وتقديـــرا ألدواره المتعددة، حرص المجلس األعلى 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
علـــى دعـــم ومســـاندة االتحاد النســـائي في منعطفـــات عدة، ليكـــون األخير 

مكمال في تحمل المسؤوليات اإلنسانية والوطنية المهمة.
وبينما يحتفل العالم بالمرأة في الثامن من مارس، يعيش االتحاد النســـائي 
علـــى وقـــع أزمة مالية طاحنة تعجزه عن ســـداد أبســـط التزاماته من إيجار 
مقـــر وفواتيـــر الكهربـــاء والماء المحتســـبة له وفق نظام الرســـوم التجارية، 

فاألزمـــة المالية لالتحاد النســـائي ليســـت وليدة اليوم، لكنهـــا بدأت مع عدم 
الســـماح لجمعيات المجتمع المدني باســـتالم أي تمويل أو دعم من الخارج، 
مـــا أدى إلـــى تقلص موارده إلى حد كبير، واقتصارها على الدعم المقدم من 
وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة للمنظمات وما يجمـــع محليا من أموال 

وفق نظام تراخيص جمع المال.
وعلى امتداد سنوات، حرص االتحاد على توفيق أوضاعه المالية واإلدارية 
مـــوارده  أنشـــطته ومشـــاريعه وفـــق  القوانيـــن واللوائـــح، مكيفـــا  بحســـب 
وميزانيته المحدودة جدا، غير أن الواقع أصبح أكثر صعوبة بعد مرور سنة 
علـــى جائحة كورونا، فدعـــم وزارة العمل والتنمية لمشـــاريع االتحاد توقف 
منذ فترة، كما أن واقع االقتصاد والسوق ال يسمح بتوفير موارد جديدة إذا 
ما تم منح ترخيص جمع أموال جديد مثال. ومع تراكم هذه الصعوبات فإن 
وزارة العمـــل والتنميـــة مدعوة لتحـــرك وإرجاع الدعم المالي المباشـــر لهذه 
المؤسســـة المهمـــة ليكون بمثابة “ترياق الحياة” الذي يمنع موتها مع توســـع 

تداعيات فيروس كورونا.

االتحاد النسائي... وترياق الحياة

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

للتواصل: 17111483

اهتمام القيادة بالبحث العلمي والعلماء
االمبراطوريـــات  “إن  يـــوم  ذات  تشرشـــل  قـــال 
الحديثة هي امبراطوريات الفكر”، كما قال لوري 
أرمان “إن قوة أمة ما ليســـت في ثرواتها المادية 
أو أطنـــان الفـــوالذ أو البتـــرول وال حتـــى الدوالر، 
بل في القدرة اإلبداعية لعلمائها وتقنييها”، لذلك 
نـــرى تلك الـــدول تنشـــد وتبذل المال في ســـبيل 

استقطاب العلماء. 
أصبـــح مـــن المعتـــاد أن نشـــاهد فـــي أيـــة شـــركة 
أوروبيـــة أو أميركية عمالقـــة المفكرين والعلماء 
العـــرب وأغلبهـــم مـــن الشـــباب وكان يفتـــرض أن 
يكونـــوا في أوطانهـــم ومجتمعاتهم يبدعون في 
المجـــاالت العلميـــة المختلفـــة ويحصلـــون علـــى 
اهتمام بشـــكل أوســـع وأكبر بـــدل الهجرة وظالم 
التغرب، فالعرب خســـروا وعلى مدى الـ 50 ســـنة 
األخيرة أدمغـــة علمية كبيرة، إما طالب يذهبون 

للدراســـة فـــي أوروبـــا أو أميركا فال يعـــودون، أو 
يرجعـــون إلـــى بالدهم خالل فترة ثـــم يهاجرون، 
أو يبقون في بالدهم مشلولين فكريا دون نشاط 
علمـــي يذكـــر، وهـــذا ما يطلـــق عليه الهجـــرة إلى 

الداخل.
إن مملكـــة البحرين اليـــوم وبفضل دعـــم القيادة 
تولـــي الدراســـات العليا والبحـــث العلمي اهتماما 
كبيـــرا وذلك لمعرفة ما للعلم من أهمية كبرى في 
تقدم األمم، كذلك فإن الوجه الحقيقي للعلم ليس 
فـــي عـــدد الجامعات أو الطالب، بل في مســـتوى 
البحـــث العلمي فيهـــا، وجامعة البحريـــن العريقة 
التي تشـــتهر بجوها العلمي الرصين الجدي تقدم 
دراسات عليا ذات جودة عالية تواكب متطلبات 
البعيـــدة  التطلعـــات  وتحقـــق  الشـــاملة  التنميـــة 
والرؤى التنموية الطموحة، كما أن إنشـــاء الهيئة 

الوطنيـــة لعلـــوم الفضـــاء يفتـــح ويوســـع األفـــق 
الفكري أمام العقول البحرينية المبدعة والخالقة 
والنشطة والطموحة الذكية والواثقة من نفسها، 
ناهيك عن العديد من الجوائز التي تحفز األدمغة 
العلميـــة، كجائـــزة الملـــك حمـــد لتمكيـــن الشـــباب 
لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، وجائـــزة 
ناصـــر بن حمد لالبتكار العســـكري، وجائزة ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد لالبتـــكار في مجال الذكاء 
االصطناعـــي، وغيرها الكثيـــر من المبادرات التي 
تؤكـــد مقـــدرة األدمغـــة البحرينيـــة علـــى اإلبداع 
فـــي مجال اختصاصها واهتمـــام القيادة بالبحث 
العلمي والعلماء ومنحهم الثقة من أجل مستقبل 
أجمـــل وأكثر ازدهارا بقيادة ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى 

حفظه هللا ورعاه.
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التاريخ: 2021-٣-3
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل

ٕاعالن رقم )CR2021-13518( لسنة 2021
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

شركة الختيار إلدارة المكاتب شركة تضامن بحرينية

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 
الســيد / ابو القاســم عبدالرحيم علي قاســم باعتباره المصفي القانوني لشركة 
الختيــار إلدارة المكاتــب، المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد  
١-١٢٨٢٧٣ طالبيــن ٕاشــهار انتهــاء اعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري وذلــك وفقا الحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون )21( لسنة 2001.

القيد: 120004-1 التاريخ: 2021-03-07
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ٕادارة التسجيل

ٕاعالن لسنة 2021
بشزن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قــد تقــدم 
ٕاليهــا الســيدة عبيــر عيســى مبــارك الكبيســي المالــك لـــ عيــادة الدكتــورة عبيــر 
الكبيســي )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم ١٢٠٠٠٤-١  طالبا 
تخويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال وقدره 

٥٠٠٠٠٠ دينار لتصبح مملوكة من السيدة عبير عيسى مبارك الكبيسي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شيتال لإلستشارات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة /  شــركة ســيدني لالستشــارات والتطويــر ذ.م.م --باعتبارهــم المصفــي 
القانوني لشــركة شــيتال لإلستشــارات ذ.م.م - ،المســجلة كشــركة ذات مسؤولية 
محدودة بموجب القيد رقم 123206 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة 
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة كالياري لتركيب المظالت ذ م م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / نزار عيســى محســن زهير ابورويس باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
كاليــاري لتركيــب المظــالت ذ م م ، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة  
بموجب القيد رقم 78811-2 ،طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 

القيد: 9586 - التاريخ: 2020-11-26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 165756 لسنة 2021

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشــركاء فــي شــركة صبايــا التجاريــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقــم 9586، 
طالبيــن تحويــل الشــركة للفــروع التاليــة 4 و 5 و 6 إلــى مؤسســة فرديــة لتصبــح 
مملوكــة مــن الســيد عبدالصمــد احمــد ماجــد النشــابه وتعييــن - عبدالصمد احمد 

ماجد النشابه للقيام بإجراءات التحويل. 

القيد   60205 - 2
التاريخ : 2021-03-02

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل
إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة اسواق القرن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
السادة اصحاب شركة اسواق القرن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 60205 - 

2 طالبين تغيير االسم التجاري من شركة اسواق القرن ذ.م.م
الى بارك أند شوب ماركت ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
خمسة عشر يوم يوم ا من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   138331   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة جهانجير عالم عبد المليك للمقاوالت ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد/ JAHANGIR ALAM ABDUL MALEQUE  باعتبــاره المصفي القانوني 
لشركة شركة جهانجير عالم عبد المليك للمقاوالت ذ.م.م ،المسجلة كشركة شركة 
ذات مســئولية محدود ة بموجب القيد رقم 125266 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة2001

تاريخ   23 / 02 / 2021
CR2021- 32587   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه الســيد /الســيدة اســراء حســين عبدعلــي محســن خلف 
بطلــب تحويــل المحــل التجــار ي التالي إلى الســيد / الســيدة الســيد فاضل جعفر 

محمد هاشم حسين
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
رقم القيد :  1-100423

االسم التجاري : فريزي كب  

التاريخ: 2021/03/03 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل 
)CR2021 -37118 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه السيد/السيدة:  عادل راشد أحمد بوصيبع بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى السيد/السيدة : وليد محمد راشد جفن   

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : مقاوالت وليد بالس
رقم القيد : 01-73097

القيد:86916     -    التاريخ : 2020/12/23 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم 9999 لسنة 2020
بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة/ فاطمــة عبــدهللا جعفرمحمــد علــي آل ضيــف المالــك ل الزهــور لأليــدي 
العاملــة  )مؤسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 86916 طالبــا تحويل 
الفرع 3 للمؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

1000 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
  1.       فاطمة عبدهللا جعفرمحمد علي آل ضيف

2.     شهال أحمد حاتم أحمد
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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

 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 

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 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Equilibrium Fitness 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
36884001  or  FKABALAOUI@GMAIL.COM 

Anamta Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39111510  or  CRAZY.FOOFA88@GMAIL.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 

SHAMS ALIRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39593981  or  Sh.alairaq.cargo@Gmail.com 

Boulevard Gardens maintenance and beautification of sites 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33220455  or  JASERCONT@GMAIL.COM 

Almuqtader trding 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39919331  or  Almuqtader.skips@gmail.com 

Seven doors bakery 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39404841  or  SEVENDOORS819@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

YJM CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39222727  or  JABER-HASAN@HOTMAIL.COM 

VAM SYSTEMS  FZC   FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17533701  or  VINAY.NAIR@VAMSYSTEMS.COM 

NAJD ALATHEYA FOR LOCAL IRONING BUSINESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33386000  or  JABOR65@HOTMAIL.COM 

SHADES INTERNATIONAL OPTICS - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17550169  or  CONTACT@GUTS.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17140000  or  PR@AG-BH.COM 

Mahid services For Clearance of Government Transactions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37126333  or  NABEEL0203@HOTMAIL.COM 

FILTER CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

Shamal electro mechanical contracting company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(MECHANICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33348546  or  semcoproperties@gmail.com 

Tasty Foods Grains Packing Company - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39910399  or  HAKEEMLMRA@YAHOO.COM 

Al-Resala Medical Complex W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

17680088  or  JAMAL_KEH@HOTMAIL.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36262227  or  a7medy88@gmail.com 

Manhaj alkhaleej  gate coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77199011  or  EXP.SEV4DOC@GMAIL.COM 

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
36767570  or  DESHIN@GSCONST.CO.KR 

V -  MARINE 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

33366615  or  WAEL@V-MARINE.COM 

JOOSHAN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17233580  or  ACCUNTS@ALJOOSHAN.COM 

BAHRAIN SIGN PRINTING SERVICES AND FIXD advertisement 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17233535  or  gm@GULFTROPHY.net 

INDIA STATION CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39600649  or  MOHDFARDANLMRA@GMAIL.COM 

Interior Hub Trading in other industrial products raw material 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39888624  or  RAHEELWELDING@GMAIL.COM 

SPECTRUM OILFIELD SOLUTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

38888886  or  hks777@gmail.com 

Rivan Properties Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER(OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

77100330  or  CS@RIVANBH.COM 

Davies & mills co. .wl.l 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39725445  or  MARTIN.STRATFORD@d-millS.COM 

BCONNECT Telecommunications and Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

32248000  or  INFO@MEETC.CO 

Bell Racing Helmets International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17839999  or  ay@bellhelmet.bh 

SA Al Faisaliyah Real Estate S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17564616  or  MAHER@RETAJ.COM.BH 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
36266658  or  MAQMARINE@GMAIL.COM 

MAHAR AL PANJAB CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
34400130  or  ANSIRMEH@YAHOO.COM 

Technical support trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33373553  or  Y.M.H132@gmail.COM 

ORANGE SALON 
has a vacancy for the occupation of

WORKER(MEDICAL,DENTISTRY&VETERINARY)  
suitably qualified applicants can contact

17644700  or  MAHMOOD@ORANGE-BH.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 

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

17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220022  or  HR@FAKHRO.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 

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 

ABU AMMAR FOR LOADING AND UNLOADING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39823986  or  YASEEN.MUSHAIMA@GMAIL.COM 

JIDA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
38880292  or  HAZEEM1955@GMAIL.COM 

AL Malhi Contracting Company. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33684862  or  Almalhi.co@gmail.com 

Shades salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39309039  or  HESSA.ALDOY@GMAIL.COM 

MY PETS 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact
17536617  or  MYPETS.WLL@GMAIL.COM 

MY PETS VETERINARY CLINIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17536617  or  ISA.ALANSARI@GMAIL.COM 

AL AALIYA RECLAMATION CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36837799  or  ALALEI.CONS@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17290011  or  196aljabribh@gmail.com 

Mawazin Business Solutions 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEER(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact

17641565  or  ALIALAALI.HASSAN@GMAIL.COM 

A.K.A. interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

77333362  or  MARIA@AKA-INTERIORS.COM 

FIORI WORLD Projects W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17645777  or  fgroup.bh@gmail.com 

Aali equestrian club and horse riding center 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39335565  or  OALAALI@GMAIL.COM 

Bu tayyab contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39045631  or  MOHAMMAD.SAEED634@GMAIL.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL MUBARAK 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL MUBARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35609260  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

SMART POINT CAR SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34444613  or  RADIATORSKILLS@GMAIL.COM 

Clean Club Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

38438394  or  MKV67BH@GMAIL.COM 

AL JAMRUD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33990749  or  ASMATKHAN10168@GMAIL.COM 

CHERAS  RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17211162  or  TAHER.MARHOON@GMAIL.COM 

MEGATRON PROJECTS COMPANY  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17431778  or  MEGATRONPROJECTS@GMAIL.COM 

Real Search W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
77144144  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

KAZAK MOBILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33499233  or  ABDULYANEES@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

SUS PRINTING HOUSE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(COMMERCIAL ADVERTISMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17340989  or  SUSPRINTING.BH@GMAIL.COM 

Crystal Light Auto Shine 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

36828117  or  BAHRAIN280@HOTMAIL.COM 

Matha Contracting & Maintenance WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36315949  or  ELDHOS1977@GMAIL.COM 

GAMES CORNER Est 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39882869  or  Shafrin.mohammed34@gmail.com 

YOUNUS ISHAK ALUMINUM WORKSHOP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38316218  or  MDYOUNUSBINISHAK@GMAIL.COM 

SHADOW PALACE LADIES SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36481188  or  SHAHBAZPALACE@GMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

39529961  or  KPCONSULTING2000@GMAIL.COM 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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 

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 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33664969  or  ANANTHMONISH@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFO@DTS.BH 

ALGHADEER MANPOWER SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17255022  or  ALGHADEERMANPOWERCO@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17490182  or  ABDELMONEM222222@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

ANWAR SARAA GENT SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

35462709  or  WARRIACH323@GMAIL.COM 

GREEN LIFE METAL & NON-METAL WASTE & SCRAP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

66627665  or  FASTWAYWORLD@GMAIL.COM 

Power Links Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SERVICE ADVISER 
 suitably qualified applicants can contact

35387760  or  PLC@POWERLINKS.SA.COM 

EXIMPO Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17211642  or  SALES@ELECTROKINETICS.CO 

CAFE CINO 
has a vacancy for the occupation of

  CAKE MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17253032  or  zainab.pro@jawad.com 

FIRST CHOICE ADVERTISING & PROMOTION Co S P C Owned by PRADHEESH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36273353  or  firstchoicebahrain@gmail.com 

TOP TECH DECORATION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
38102772  or  toptechbh2018@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

  WORKERS(FOOD & BEVERAGES INDUSTRY) 
 suitably qualified applicants can contact

33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

Armar construction 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37771124  or  y.alkayat@hotmail.com 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17111101  or  govt@nordicbh.com 

MAHADEVAN & SIVARAJAN ASSOCIATES - BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITING SUPERINTENDENT 
 suitably qualified applicants can contact

35485050  or  unni@msauditors.com 

MADARIS UNIFORMS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

36318888  or  Z8_9@HOTMAIL.COM 

Ralco Trading Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66655593  or  ANSHADKALLUNGAL@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN TRADING AGENCIES CO. - ENVIRONMENTAL SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contact

17768181  or  JMJALAL@BATELCO.COM.BH 

Mohammed Al Ojaimi Contracting Company S.P.C Owned by Mohammed A 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

66370888 

AL NASHIRA PROPERTIES S.P.C Owned by SREERAG VALLIKKATTU PARAMBI 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

38746060  or  sreepaiyya@gmail.com

MUSTAFA MERZA ABDULWAHAB HASAN  ABDULRASOOL (135728) 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
66945517  or  JUMASPC96@GMAIL.COM 

AL YAFEAI MARKETING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

33420431 

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 

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 

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 

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 

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 

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

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17702700  or  hr@unitedenterprises.biz 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

MISTER MACHINE B.S.C c 
has a vacancy for the occupation of

  SHOVEL OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17705050  or  tahaabdulla@mister-machine.com 

TURATH CLEANINGS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

33452525  or  HA.MANSOOR60@GMAIL.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 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17008304  or  A.SAIF@W.CN 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39929669  or  AHMEDY_1@HOTMAIL.CO 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39322445  or  ahmedma_200@hotmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.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 

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 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

Deera Land Beverages Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33502128  or  ADMIN@DEERABEVERAGES.COM 

MD AMDADUL HAQE REAL ESTATE AND INTERIOR DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36666581  or  ALASBAA2016@GMAIL.COM 

EDGE STONE FOR MARBLE & GRANITE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  INFO@ALGHANAH.COM 

ALFA STAR ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

34018581  or  SHUKKOORALFA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36428158  or  FAPCODECORATION@GMAIL.COM 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

13690003  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

SAMI JAFFAR JASSIM ALHADDAR)SMSM(7891 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39933881  or  scoopmec@gmail.com 

MOHAMED MOOSA ABDULLA HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(AGRICULTURAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33655528  or  FF.ZS.20@HOTMAIL.COM 

SAYED ABDULLAJAWAD MOHAMED EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17701020  or  SM@AST-BH.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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

A J M KOOHEJI GROUP BSC CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17403304  or  lmra@AJMKOOHEJI.COM 

ARABIA INSURANCE COMPANY S.A.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17211174  or  ageorr@arabiainsurance.com 

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

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

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

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

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HOWAR WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRMAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17773536  or  Talal_alghatam@hotmail.com 

S. JALIL ABDULKARIM MAHMOOD EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33444246  or  JERMAN.COM@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

GULF FENCING & SPECIALIST SURFACING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17591197  or  JALIL@BATELCO.COM.BH 

Alzayani Investments Co. BSCC Closed 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
17531177  or  HRGHAREEB@GMAIL.COM 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
17826260  or  RADHA@CIHBAHRAIN.COM 

GULF ALUMINIUM ROLLING MILL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL ENGINEER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17731000  or  ahmed.alawadhi@garmco.com 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

EBRAHIM ALI HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

39667339  or  EBRAHIMJADEE@GMAIL.COM 

Seventies Karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

ALBUDAIYA SECRETS FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39933550  or  ALMDAWI19@HOTMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

ALGHANAH GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

AYOOB TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39608960  or  abdulla.alkhaja@gmail.com 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN (INSTRUMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

AL MARZOOQ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33804311  or  JAFFER_MARZOOQ@OUTLOOK.COM 

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

AHMED ATIYA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

ALNOORAIN PLUS CLEARING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39456969  or  BUZAAL55@GMAIL.COM 

Alhaq salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
39342188  or  AASJS7070@GMAIL.COM 

JAMEEL HAMZA SHARAF ALSHARAF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17242411  or  MANGOBH@HOTMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17795104  or  info@mancobh.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17795104  or  info@mancobh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

JAW GATE Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36342999  or  BUADAM_@HOTMAIL.COM 

PRIME CAFATERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

17412093  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

ECOLE BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33494873  or  FADHELABBAS40@GMAIL.COM 

Al -Mahd Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36686683  or  mohd@al-mahd.com 

KASICO ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  CAR DRIVER (TRADING ESTABLISHMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

39451811  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

AL EKHTISAS ARAN GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39680228  or  PDC434@GMAIL.COM 

MegaMart 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17341070  or  RAJU@BABASONS.COM 

ZAINAB FOR JUICE & SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39682827  or  EBRAHIM-21@HOTMAIL.COM 

AL SENDDI BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33222533  or  HAMEEDALSANADI92@GMAIL.COM 

Workshop 76 ALUMINIIUM AND WROUGHTIRONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39737177  or  CONT_14_EST@HOTMAIL.CO.UK 

Almasar Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39589165  or  MSR75MSR@HOTMAIL.COM 

AZHAR SADAD Sale/Trading in plastic 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36444518  or  ZUHAR.MAKKI@GMAIL.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

SPICE COURT RESTAURANT. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
17414208  or  BAIGSAJJAD@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

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 

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 

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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.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 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.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 

SALEH MOHAMED MOHAMED ALI ALNOAIMI ( NOOR MAEDI / 6805 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17340518  or  SALEH255525@HOTMAIL.COM 

Matha Middle East Advertising S.P.C Owned by EALIAS MUNDAPLACKAL THOMAS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

17877641  or  acc.matha@gmail.com 

BO SHATHA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33306446  or  MMOHAMMED130@YAHOO.COM 

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

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
17553555  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

WHITE WING AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17490441  or  AL_JASSER_00@HOTMAIL.COM 

CHOCO LAND ICECREAMS AND CAKES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33983331  or  MOHAMED.ALBARIHI@YAHOO.COM 

CHOCO LAND ICECREAMS AND CAKES 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33983331  or  MOHAMED.ALBARIHI@YAHOO.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17273752  or  kp.jamal@yahoo.com 

FALCON ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

17704241  or  MANARCOM@HOTMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

I B P CARGO & CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

39937778  or  IBPWLL@YMAIL.COM 

Tylos Plastic Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17830554  or  hrd@tpi-bahrain.com 

PURE LINE AUTO CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39551319  or  bagdad_doc@hotmail.com 

ALHAFEDH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

34570805  or  ABDU2000@BATELCO.COM.BH 

RIDAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17695569  or  RAIDAN.RST@GMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
36801801  or  SANA01235@ICLOUD.COM 

Achieve electrical workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39251491  or  SAYMME@HOTMAIL.COM 

ARABIAN EXPRESS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37393035  or  UMALI7UBBALI@GMAIL.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

39262606  or  ahmed@sanarep.com 

NEW VICTORIA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

33853626  or  ABDULHAMEED6439@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & CONSULTANCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17739536  or  SUPERSTARSPORT55@YAHOO.COM 

NINE OK SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33949195  or  KARACHISTAR392@GMAIL.COM 

AL FURSAN PLASTIC FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36000225  or  PLASTICALFURSAN@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17333384  or  ashif@map-rental.com  
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تغطية - اللجنة االعالمية

حقق فريق وزارة الداخلية لقب المسابقة 
الكبـــرى ببطولة عز الخيـــل لقفز الحواجز 
والتي أقيمت تحت رعاية رئيس االتحاد 
الملكي ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا 
الرياضـــي  االتحـــاد  بميـــدان  خليفـــة  آل 
العســـكري بالرفـــه عبـــر فارســـه الصاعـــد 
حســـين داد هللا مع جواده تشامبين الذي 
حقـــق المركـــز األول والثانـــي فـــي أقـــوى 
مسابقات البطولة عن جدارة واستحقاق 
عندمـــا تمكن مـــن تعدية جميـــع الحواجز 
للجولتين دون اســـقاط أي منها وبأفضل 
ليرفـــع  ثانيـــة،   48.81 بلـــغ  والـــذي  زمـــن 
حصـــاد الفريـــق فـــي مســـابقات البطولـــة 

الثامنة لثالثة ألقاب. 
ولم يذهب المركز الثاني بعيدًا عن فريق 
وزارة الداخلية حيث تمكن فارس الفريق 
هيثـــم البســـتكي مع جـــواده الباترون من 
تحقيق الوصافة وكســـب المركـــز الثاني، 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  فريـــق  واســـتمر 
حصـــد المراكـــز المتقدمة فالمركـــز الثالث 
نالـــه فـــارس الفريـــق معيـــوف الرميحي، 
فـــي المركـــز الرابـــع جـــاء الفـــارس باســـل 
الدوســـري، المركز الخامـــس فارس فريق 
قـــوة دفـــاع البحريـــن صابر ســـلمان وفي 
المركـــز الســـادس مـــن فريـــق قـــوة دفـــاع 

البحرين محمود عبدالقادر.
  وتوج الشـــيخ خالد بن محمد آل خليفة 
بحضـــور توفيق الصالحـــي مدير المكتب 
االعالمـــي لســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
رئيـــس  المعلومـــات  ومركـــز  خليفـــة  آل 
لجنة العالقات العامـــة واالعالم باالتحاد 
وهـــدى جناحي صاحبة شـــركة عز الخيل 
لمســـتلزمات الفروســـية وأحمد الهاشـــلي 
الفائزيـــن في مســـابقات العمـــوم، وهنأت 
جناحي الفرســـان أصحاب المراكز األولى 
بالمســـتوى  الكبـــرى، مشـــيدة  بالمســـابقة 
التنافســـي العالـــي والراقـــي الـــذي قدمـــه 
جميع الفرســـان في أحد أقوى مســـابقات 
مشـــيدة  الجـــاري،  والموســـم  البطولـــة 
بالتطور الهائل الذي تعيشـــه رياضة القفز 
بمملكتنـــا الحبيبـــة بفضـــل الدعـــم الكبيـــر 
البحرينيـــة  الرياضـــة  بـــه  تحظـــى  الـــذي 
عمومـــًا ورياضة القفز خصوصـــًا من لدن 

القيادة الرشيدة.

الجهرمي بطاًل المسابقة الرابعة 

 تمكن الفارس المخضرم أحمد الجهرمي 
مـــع الجـــواد كابري كولر مـــن تحقيق لقب 
المســـابقة الرابعـــة لفئة العموم المســـتوى 
األول )مســـابقة على مرحلتيـــن( وارتفاع 
المســـلك  ســـرعة  ســـم،   115 حواجزهـــا 
350 متر/ دقيقة منهيًا المســـلك بزمن بلغ 
36.31 ثانيـــة، وجـــاء فـــي المركـــز الثاني 
الفـــارس محمـــد علـــي رضـــي مـــن فريـــق 
وزارة الداخليـــة، في المركـــز الثالث جاء 
الفـــارس محمـــد رضي، في المركـــز الرابع 
جـــاء الفـــارس حمد فخراوي، فـــي المركز 
الخامس جاء الفارس ســـلطان الرميحي، 
وفي المرز الســـادس جـــاء الفارس أحمد 
العلوي، وشـــهدت هذه المسابقة مشاركة 

38 فارس وفارسة.

رضي بطال لمسابقة التمايز 

 أحـــرز فريق وزارة الداخليـــة أولى ألقابه 
منافســـات  فـــي  الكبـــار  مســـابقات  فـــي 
المســـابقة الخامسة فئة العموم المستوى 
الثانـــي وهـــي مســـابقة جولـــة مـــع جولـــة 
ضد الزمن للمتعادليـــن على المركز األول 
ســـرعة  ســـم،   125 حواجزهـــا  وارتفـــاع 
المســـلك 350 متر/ دقيقـــة عندمـــا خطف 
المركـــز األول الفارس محمـــد علي رضي 

من فريـــق وزارة الداخلية، فيما جاء في 
المركز الثاني الفارس محمد جاســـم، في 
المركـــز الثالـــث جـــاء الفارس فهـــد جمال 
تقي، في المركز الرابع جاء الفارس أحمد 
الجهرمـــي، فـــي المركـــز الخامـــس فارس 
فريق وزارة الداخليـــة معيوف الرميحي 

وكذلك أحرز المركز السادس أيضًا.

فريق وزارة الداخلية يسيطر

 وفـــي المســـابقة السادســـة لفئـــة العمـــوم 
المســـتوى الثالـــث مســـابقة جمـــع النقاط 
التراكميـــة مـــع حاجـــز الجوكـــر وإرتفـــاع 
حواجزها 135 سم، ســـرعة المسلك 350 
وزارة  فريـــق  فـــارس  حلـــق  متر/ دقيقـــة 
الداخليـــة حســـين محمـــد داد هللا بلقـــب 
هذه المســـابقة عندما انتزع المركز األول 
عـــن جـــدارة واســـتحقاق، تـــاركًا المركـــز 
الثاني ألقرب منافســـيه الفـــارس محمود 
عبدالقادر من فريق قـــوة دفاع البحرين، 
في المركز الثالث جاء الفارس المخضرم 
الرابـــع  المركـــز  فـــي  الدوســـري،  باســـل 
الفـــارس معيـــوف الرميحـــي مـــن فريـــق 
وزارة الداخليـــة، وكذلـــك جاء في المركز 
الســـادس جـــاء  المركـــز  الخامـــس وفـــي 
فـــارس فريق قـــوة دفاع البحريـــن أحمد 

منصور.

تتويج الفارس حسين داد الله يلقب المسابقة الكبرى

تتويج الفارس محمد جاسم وصيف المسابقة الخامسة محمد رضي بطل المسابقة الخامسة

ختــام مثير بيوم مميــز لبطولة عــز الخيل لقفــز الحواجز

داد اهلل يحصد لقب المسابقة الكبرى

تستكمل اليوم اإلثنين منافسات 
الـــدور التمهيدي لمســـابقة كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان لكرة الســـلة 
يلتقـــي  إذ  مباراتيـــن،  بإقامـــة 
فـــي األولـــى الحالـــة مـــع مدينـــة 
عيســـى في الساعة 5.30 مساًء، 
وتعقبها مبـــاراة الرفاع والمنامة 
عنـــد الســـاعة 7.45 وذلـــك علـــى 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
والمنامـــة  الرفـــاع  لقـــاء  ويبـــرز 

هذا المســـاء بشـــكل كبير، باعتبـــار أن الرفاع له اســـًما في 
هـــذه المســـابقة ويمتلـــك العناصر الجيـــدة التـــي بإمكانها 
أن تفجـــر المفاجـــأة بإزاحـــة “الزعيم” والوصـــول لدور ربع 
النهائـــي، شـــرط أن تظهـــر بالمســـتوى القوي الـــذي يؤهلها 

لذلـــك. المنامة غني عن التعريف 
البشـــرية،  وإمكاناتـــه  بعناصـــره 
اآلخـــر  هـــو  يســـعى  شـــك  ودون 
لكســـب هـــذه الموقعـــة والذهاب 

بعيًدا في هذه المسابقة.
وفي اللقاء اآلخر، سيكون الحالة 
أمـــام فرصـــة لتعويـــض إخفاقـــه 
في الوصول لمربـــع الدوري، عبر 
وضـــع قدمه فـــي المرحلة الثانية 
لهذه المســـابقة، وعليـــه أن يثبت 
اليـــوم  بذلـــك  وقدرتـــه  مكانتـــه 
وخصوًصـــا أنـــه يمتلك قـــدرات مميزة فـــي صفوفه. وفي 
المقابل مدينة عيسى، ورغم محدودية إمكاناته الفنية إال 
أنـــه متوقع أن يقـــدم كل ما لديه من أخل الخروج بأفضل 

صورة ممكنة.

بالــدور التمهيدي لكأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة

الحالة يواجه المدينة والرفاع يتربص بالمنامة

ال مشــاركــة خــارجيــة لألهلــي
ــل ــبـ ــقـ ــمـ بــــشــــيــــر: أتــــمــــنــــى بـــــقـــــاء الـــــــمـــــــدرب صــــنــــقــــور حــــتــــى الـــــمـــــوســـــم الـ

قــال عضــو مجلــس إدارة النــادي األهلــي ورئيــس جهــاز كرة القــدم محمد جمعة بشــير إن فريقه وصيــف كأس جاللة 
الملك لن يكون من ضمن الفرق المرشحة للمشاركات الخارجية اآلسيوية والعربية.

وأضاف بشـــير لـ “البالد سبورت” بأنه 
استفسر شخصيا من المختصين في 
االتحـــاد البحريني لكرة القدم وتبين 
أن الفرق المرشحة فقط للمشاركات 
الخارجيـــة هي كل مـــن بطل الدوري 
والوصيف وبطل كأس جاللة الملك، 
بينما ثاني “أغلى الكؤوس” ليس من 
ضمن الفرق المرشحة بحسب لوائح 
اتحـــاد الكـــرة. وعلى صعيـــد متصل، 
أكد بشـــير بأن المدرب الوطني وابن 

النادي علي صنقور سيبقى على رأس 
الجهـــاز الفنـــي للفريـــق األول حتـــى 
نهاية الموسم الحالي 2020 – 2024، 
وأن هنـــاك توجهـــا لالســـتقرار الفني 
بالمحافظـــة على الكابتن صنقور في 
الموسم المقبل كذلك 2021 – 2022، 
أتمنـــى  شـــخصية  بصفـــة   “ مضيفـــا 
القـــادم  الموســـم  حتـــى  اســـتمراره 
بعدمـــا أثبـــت قدراتـــه خـــالل الفتـــرة 
القليلـــة الماضيـــة، ولكـــن القـــرار بكل 

تأكيد يعـــود لمجلـــس اإلدارة وجهاز 
الكرة الجديد خصوصا وأننا مقبلون 
علـــى انتخابـــات جديـــدة بتاريخ 17 
القادمـــة  واإلدارة  المقبـــل  مـــارس 
هي من ســـتحدد كل تلـــك األمور..”. 
ولدى ســـؤاله عن حظوظه في الفوز 
بعضويـــة مجلس اإلدارة بعدما تقدم 
للترشح أجاب “أتمنى الحصول على 
لمواصلـــة  العموميـــة  الجمعيـــة  ثقـــة 
خدمـــة النـــادي، والقـــرار فـــي نهايـــة 

األعضـــاء،  علـــى  يعتمـــد  المطـــاف 
فهدفـــي هـــو مواصلـــة العطـــاء فـــي 

العمـــل اإلداري بعدمـــا مثلـــت النادي 
موقـــع  أن  بشـــير  ورأى   .”.. كالعـــب 

بـــدوري  الســـابع  بالمركـــز  الفريـــق 
ناصـــر بـــن حمد الممتـــاز يضع األهلي 
فـــي دائـــرة الخطـــر واالقتـــراب مـــن 
مراكـــز الهبوط وهو مـــا ينبغي العمل 
مـــن أجلـــه؛ لتحســـين وضـــع الفريـــق 
خصوصـــا وأن تأهلـــه لنهائـــي الكأس 
رفع من ســـقف طموحـــات الجماهير، 
كمـــا أوضـــح بـــأن المركـــز الســـابع ال 
يتناســـب مـــع تطلعـــات الجماهير وال 
يرضيهـــم إطالقـــا متمنيـــا أن تتكلـــل 
جميع الجهـــود بتحقيق مركز متقدم 
خصوصا وأن الفرصة مازالت متاحة 

أمام األهلي.

علي صنقور
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

أكــد مديــر المكتــب اإلعالمــي لســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة لـ “أســبوع القوة” أحمد الشــيخ أن اللجنة أنهــت التحضيرات كافة 
إلقامة فعاليات “أســبوع القوة” تحت شــعار “#خلك_وحش”، والتي تنطلق غدا الثالثاء تحت رعاية النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة، في موعدها الجديد فــي الفترة 9 - 13 مــارس الجاري، بتنظيــم المكتب اإلعالمي 
لسموه بالتعاون مع االتحاد البحريني لرفع األثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية “KHK SPORTS”، في الساحة المقابلة لمجمع صاالت المغفور له الشيخ 

عيسى بن راشد آل خليفة بمدينة عيسى الرياضية، ويأتي هذا الحدث ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجال الرياضي. 

وأضاف أن اللجنة تتطلع لتســـجيل 
لسلســـلة  يضـــاف  جديـــد  نجـــاح 
نجاحـــات المبـــادرات التـــي أطلقهـــا 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، وذلك من 
خالل إبراز “أسبوع القوة” في أبهى 
صـــورة، لترجمـــة توجيهـــات ســـموه 
في تأكيد ما تمتلكه مملكة البحرين 
مـــن إمكانـــات لوجســـتية وكفاءات 

وطنيـــة قادرة علـــى تنظيم مختلف 
الفعاليات. 

وقـــال “حرصـــت اللجنة علـــى تنفيذ 
توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة، بضـــرورة تأكيـــد أهميـــة 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية في 
#أســـبوع_القوة،  فعاليـــات  جميـــع 
وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع القـــرارات 
والخطـــوات التـــي اتخذتهـــا اللجنة 

التنســـيقية والفريق الوطني الطبي 
لمواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( الســـيما علـــى مســـتوى 
المجـــال الرياضـــي؛ وذلـــك لحمايـــة 
الرياضيين وجميع العاملين في هذا 
المجـــال مـــن انتشـــار هـــذه الجائحة 
والحـــد من اإلصابة بها”، موضحا أن 
اللجنة وبناء على توجيهات ســـموه 
قـــررت إقامـــة المنافســـات من دون 

حضور جماهيري. 
وكشـــف عـــن أن فعاليـــات “أســـبوع 
األول  اليـــوم  فـــي  القـــوة” ستشـــهد 
الموافـــق 9 مارس إقامة بطولة رفع 
األثقـــال، علـــى أن تشـــهد منافســـات 
اليومين الثانـــي والثالث الموافقين 
القـــوة  بطولـــة  مـــارس  و11   10
البدنية، فيما تشهد منافسات اليوم 
الرابـــع الموافـــق 12 مـــارس إقامـــة 

المرحلـــة النهائية في الـــوزن الثقيل 
مـــن بطولـــة “أقـــوى رجـــل خليجي”، 
التي ســـيتنافس خاللها 13 متسابقا 
متأهـــال مـــن 5 دول خليجيـــة، هـــي: 
مملكـــة البحريـــن، المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، دولـــة الكويـــت وســـلطنة 

عمان، على أن يشهد اليوم الخامس 
إقامـــة  مـــارس   13 يـــوم  واألخيـــر 

بطولة #أقوى_رجل_فالعالم.

ينطلــق غــدا الثالثــاء ويســتمر حتــى 13 مــارس الجــاري

الشيخ: تنظيمية “أسبوع القوة” أنهت جميع االستعدادات

سمو الشيخ خالد بن حمد

أحمد الشيخ

حسن علي

محمد جمعة بشير

اختـــار االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القدم 
الدولييـــن  المدافعيـــن  مـــن  اثنيـــن 
الـــذي  االســـتفتاء  فـــي  البحرينييـــن 
المثاليـــة  التشـــكيلة  الختيـــار  يجريـــه 
ألفضـــل النجـــوم فـــي تاريخ مســـابقة 
كأس االتحاد اآلسيوي وذلك لتسليط 
الضـــوء على أبـــرز النجوم فـــي تاريخ 
البطولـــة واختيـــار التشـــكيلة المثالية 
التصويـــت  فـــي  الجماهيـــر  بمشـــاركة 
ألفضل مدافع على اإلطالق في تاريخ 
المســـابقة التـــي انطلقت ألول مرة في 
2004. المدافـــع الدوليـــان حســـين بابا 
وعبـــدهللا المرزوقـــي كانـــا مـــن ضمـــن 
االســـتفتاء  فـــي  المرشـــحين  النجـــوم 
والبالـــغ عددهـــم 12 العبـــا وهـــم حاتم 
عقـــل مـــن األردن، “إيديـــل زوفان” من 
ماليزيـــا، حســـين حكيـــم الشـــمري من 
الكويت، ســـعد ناطق وســـامال ســـعيد 
مـــن  كارييـــف”  “بوتييـــر  العـــراق،  مـــن 

أوزبكســـتان، أحمد الصالح من سوريا، 
نـــور منصـــور مـــن لبنان، أكـــرم عبدهللا 
غاني من المالديف “أكثم نزاروف” من 
طاجيكســـتان، إلى جانـــب البحرينيان 

عبدهللا المرزوقي وحسين بابا.
وتم اختيار المدافعين ممن ســـبق لهم 
المشـــاركة فـــي بطولـــة كأس االتحـــاد 
علـــى  التصويـــت  بهـــدف  اآلســـيوي 
التشـــكيلة  واختيـــار  منهـــم  األفضـــل 

المثالية للبطولة.
عبـــدهللا المرزوقي شـــارك في البطولة 

عندمـــا كان محترفـــا بنـــادي الكويـــت 
الكويتـــي وتـــوج معـــه بلقب النســـخة 
2009 ليكـــون أول نـــادي كويتي يظفر 
باللقب، كما شـــارك المرزوقي مع ناديه 

األم الرفاع في البطولة.
أما حســـين بابا فإنـــه لعب في صفوف 
الكويـــت الكويتـــي عـــام 2012 وتـــوج 
معـــه بلقب البطولة، وكرر ذات اإلنجاز 
اآلســـيوي  االتحـــاد  2013. وكان  فـــي 
قـــد أجـــرى اســـتفتاء مماثـــال ألفضـــل 

الحراس في تاريخ البطولة.

في اســتفتاء االتحــاد القاري بكأس االتحاد اآلســيوي
بابا والمرزوقي ضمن أفضل المدافعين

سبورت

حسن علي

عبدالله المرزوقيحسين بابا



 صالح بن هندي

علي مجيد
أحمد مهدي

أحمد مهديأحمد مهدي
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انطالق التجارب الرسمية للفورموال 1 والفورموال 2
ــاري ــ ــجـ ــ الـ مـــــــــارس   14 األحـــــــــد  ــى  ــ ــت ــ ح ــر  ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ وت ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اإلثـ الــــــيــــــوم  ــق  ــلـ ــطـ ــنـ تـ

تســتضيف حلبــة البحريــن الدوليــة “موطن رياضة الســيارات في الشــرق األوســط” التجارب 
الرســمية لبطولتــي الفورمــوال 1 والفورمــوال 2 لمــدة 6 أيــام والتــي تنطلــق مــن اليــوم االثنين 

الموافق 8 مارس وتستمر حتى األحد 14 مارس الجاري.

وتنطلـــق التجارب الرســـمية للفورموال 2 لمدة 
3 أيـــام اســـتعدادا النطـــاق البطولـــة العالمية 
للفورموال 2 التابعة لاتحاد الدولي للســـيارات 
في جولتها األولـــى، والتي تمد الفورموال وان 
بالســـائقين، من اليوم االثنين وتتواصل حتى 

األربعاء الموافق 10 مارس الجاري.
أمـــا البطولة العالميـــة للفورموال 1 فســـتنطلق 
تجاربها الرسمية من يوم الجمعة حتى األحد، 
الموافـــق مـــن 12 حتـــى 14 مـــارس الجـــاري، 
استعدادا النطاق جولتها األولى واالفتتاحية 

نهاية هذا الشهر.
وكا البطولتين ســـتنطلق تجاربها لمدة 3 أيام 
أولى التجارب للفورموال 2 ســـتنطلق لفترتين 

مســـاء   12 حتـــى  9 صباحـــا  مـــن  الصباحيـــة 
والفترة المسائية من 2 مساء وحتى 5 مساء، 
أما بطولة الفورموال 1 فتبدأ الفترة الصباحية 
مـــن تمـــام 10 صباحـــا وحتى 2 ظهـــرا والفترة 

المسائية من 3 مساء وحتى 7 مساء.
وخـــال أيـــام التجـــارب الرســـمية لـــن يكـــون 
هنـــاك حضور جماهيري، حيث تســـتعد الحلبة 
الســـتقبال جماهيرهـــا نهاية هذا الشـــهر خال 
ســـباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

للفورموال وان 2021.
وتنطلق التجارب الرســـمية اســـتعدادا للجولة 
االفتتاحية وكآخر خطوة الستعداد البطولتين 
لبدء الموســـم الجديد، واللتان ستنطلقان في 

البحريـــن، وخـــال التجـــارب ســـيتمكن الفرق 
وسائقيهم من خوض فرصتهم األولى لمعرفة 
مدى تنافسية سياراتهم الحديثة قبل السباق 

األول لهذا الموسم.

تـــم منـــح مملكـــة البحريـــن شـــرف اســـتضافة 
الجولـــة االفتتاحيـــة لبطولـــة العالم لســـباقات 
الفورموال 1 لهذا العام، حيث ســـينطلق ســـباق 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 

للفورمـــوال 1 فـــي الفترة من 26 إلى 28 مارس 
الجاري.

جائـــزة  لســـباق  للبيـــع  متوفـــرة  اآلن  التذاكـــر 
فقـــط  متاحـــة  وســـتكون  الكبـــرى  البحريـــن 
للحاصليـــن علـــى التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونا )كوفيد19-( والمتعافين من الفيروس 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وذلـــك لضمـــان انطاق 
الســـباق في بيئة آمنة تماشـــًيا مـــع اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها في 

المملكة.
الراغبيـــن  الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  ودعـــت 
فـــي شـــراء التذاكر زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 
حيـــث   ،www.bahraingp.com الرســـمي 
تتوفر بســـعر مخفض وموحـــد يبلغ 100 دينار 
بحرينـــي فقـــط للمنصـــات المعروضـــة ولثاثة 

أيام السباق.

من سباقات الفورموال 1

الصخير - حلبة البحرين الدولية

اللجنة اإلعالمية

قدم مستشار جاللة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي 
المناعي التهاني والتبريكات إلى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشــؤون الشباب ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة تأهل 
ساليوت ذا سولجر ملك سموه إلى الشوط الرئيس لبطولة كأس دبي 
العالمي بعد فوزه في بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثالثة التي 
أقيمــت فــي دولة اإلمارات العربية المتحــدة برعاية طيران اإلمارات 

لمسافة 2000 متر على مضمار “ميدان العالمي”.

وأوضح بن هندي أن هذا اإلنجاز 
يأتي امتداًدا لسلسلة اإلنجازات 
التي حققهـــا فريق فيكتوريوس 
بفضـــل االهتمـــام والدعـــم الـــذي 
مـــن ســـمو  الفريـــق  بـــه  يحظـــى 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مكانـــة  تأكيـــد  علـــى  الحريـــص 
رياضة الفروسية البحرينية في 

المشاركات الخارجية.

صالح بن هندي يهنئ باإلنجاز
سلمان بن إبراهيم يهنئ ناصر بن حمد

العالمي ــي  دبـ ــأس  كـ ــى  إلـ ــر”  ــج ــول “س الـــجـــواد  ــل  ــأه ت بــمــنــاســبــة 

هنأ األمين العام للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لالعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
تأهــل الجــواد “ســاليوت ذا ســولجر” التابــع لفريق “فيكتوريوس” ملك ســموه إلى الشــوط الرئيس 
لبطولة كأس دبي العالمي بعد فوزه بالمركز األول في بطولة آل مكتوم للتحدي التي أقيمت في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن اإلنجاز الجديد يعد ثمرة من ثمار رعاية 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة لرياضة الفروســـية، كما 
يجسد جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة في وضـــع برامج االرتقـــاء برياضة 
ســـباقات الخيل وتحقيق نجاحات متعددة 

في مختلف المحافل الرياضية.
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأشـــار 

خليفـــة أن التأهـــل يعد اســـتمرارا لسلســـلة 
اإلنجـــازات المتتالية لمملكـــة البحرين على 
ســـاحة رياضة الفروســـية الدولية بمختلف 
أشـــكالها وهو األمر الذي يسهم في ترسيخ 
مكانة البحرين على الساحة الدولية متمنيا 
كل التوفيـــق والنجاح للجواد “ســـاليوت ذا 
ســـولجر” التابـــع لفريـــق “فيكتوريوس” في 
تمثيل الفروســـية البحرينية بأفضل صورة 

الشيخ سلمان بن إبراهيمممكنة في منافسات كأس دبي العالمي.

المنامة - األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

االثنين 8 مارس 2021 - 24 رجب 1442 - العدد 4528

هـــزم فريق النجمة “حامل اللقب” نظيره 
االتفـــاق بنتيجـــة )21/27( فـــي المبـــاراة 
التـــي جمعتهمـــا مســـاء األحـــد لحســـاب 
الجولة الخامســـة مـــن المجموعة األولى 

لدوري اليد.
وكان الشـــوط األول قـــد انتهـــى بتقـــدم 
النجمة بفارق 3 أهداف )10/13(، وبذلك 
حقـــق النجمـــة الذي لعـــب المبـــاراة دون 
ومحمـــد  عبدالحســـين  محمـــد  حارســـه 
ميـــرزا، انتصاره الثالـــث ليصبح رصيده 
)10 نقـــاط( ويتأهـــل بجانـــب باربـــار إلى 
المربـــع، فيمـــا االتفـــاق بخســـارته الثانية 

أصبح رصيده )8 نقاط(.
وبذلـــك اكتملـــت أضاع المربـــع بوصول 
وســـماهيج،  واألهلـــي  وباربـــار  النجمـــة 
ليتواجـــه مـــن خالها النجمـــة مع األهلي 
فيما باربار يلتقي ســـماهيج. ورغم كثرة 
االيقافات التي شـــهدتها المبـــاراة وطرد 

أكبـــر المرزوق ومحمد حميد من االتفاق 
في الشوط الثاني ولحقهما المدرب رائد 
المـــرزوق، إال أن الفريقان قدما مســـتوى 
وكانـــت  دقيقـــة،   50 مـــدار  علـــى  جيـــد 
مـــع  بينهمـــا  والقـــوة حاضرتـــان  النديـــة 
أفضلية لكتيبة النجمـــة باألداء والتقدم 
االتفـــاق  مـــن  بالنتيجة،وســـط ماحقـــة 
حســـم  النجمـــة  أن  إال  وتكـــراًرا،  مـــراًرا 

األمـــور لصالحـــه فـــي الدقائـــق العشـــرة 
األخيرة.

 تألـــق فـــي النجمة حارســـه الشـــاب علي 
أنور ومهدي ســـعد بتسجيله )9 أهداف(، 
علي عيـــد )8 أهداف(، وفـــي االتفاق برز 
منه حارســـه جعفر عباس وعلي القطري 
بإحرازه )7 أهداف( وحســـين القطري )4 

أهداف(.

لقاء النجمة واالتفاق

ــع وضـــــرب مـــوعـــدا مـــع األهــلــي ــرب ــم ــل ــل ل ــأهـ تـ
“حامل اللقب” يهزم االتفاق بدوري اليد

حقـــق المحـــرق فـــوزا مهمـــا على حســـاب 
البديـــع بثاثـــة أهـــداف دون مقابـــل، في 
المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفيـــن، األحد، 
علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة، 
 ١١ الجولـــة  منافســـات  افتتـــاح  ضمـــن 
لدوري ناصر بن حمـــد الممتاز لكرة القدم 

للموسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ورغـــم انتهـــاء الشـــوط األول ســـلبيا بين 
مـــن  تمكـــن  المحـــرق  أن  إال  الفريقيـــن، 
الظهور بقوة في الشـــوط الثاني، وسجل 
٣ أهـــداف جـــاء األول عبـــر كرة مســـددة 
بقـــوة مـــن داخـــل المنطقـــة عبـــر الاعـــب 
جوناثـــان في الدقيقة )٦٧(، قبل أن يصنع 
الهدف الثانـــي لزميله عبدالوهاب المالود 
الذي ســـجل بكرة رأســـية رائعة مســـتغا 
ركنية متقنة فـــي الدقيقة )٧٦(، في حين 
ســـجل الوافـــد الجديـــد الاعب الســـوري 

عبدالرحمـــن بـــركات فـــي ظهـــوره األول 
مـــع المحـــرق الهـــدف الثالـــث لفريقه عند 
الدقيقـــة )٨١(. ولـــم ينجـــح العبـــو البديع 
فـــي الوصـــول للمرمـــى المحرقـــاوي رغم 
المحـــاوالت المتكـــررة. ووصـــل المحـــرق 
إلـــى ١٥ نقطة، فيمـــا بقي البديـــع برصيد 

٩ نقاط.
 أدار المبـــاراة الحكم محمد خالد، وعاونه 
األحمـــد،  وعبدالـــرزاق  صالـــح  عبـــدهللا 

والحكم الرابع وليد محمود.

من المباراة فرحة محرقاوية بأحد األهداف

الممتــاز حمــد  بــن  ناصــر  لــدوري   ١١ الجولــة  افتتــاح 
المحرق يكسب البديع بالثالثة

ســـلبيا  والبســـيتين  المالكيـــة  تعـــادل 
بـــدون أهداف في المباراة التي جمعت 
الطرفيـــن، األحـــد، على اســـتاد الشـــيخ 
علي بن محمد آل خليفة، ضمن افتتاح 
ناصـــر  لـــدوري   ١١ الجولـــة  منافســـات 
بـــن حمـــد الممتاز لكـــرة القدم للموســـم 

الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وعجـــز الفريقـــان طـــوال المبـــاراة عـــن 
التهديـــف علـــى مـــدار الشـــوطين رغـــم 
تحـــت  لكليهمـــا  المتكـــررة  المحـــاوالت 
مـــع  مبـــارك  موســـى  المـــدرب  قيـــادة 
المالكيـــة وخالـــد تاج مع البســـيتين، إال 

أن الشباك ظلت خالية دون أن تهتز.
ســـلبيا  تعـــاداًل  الفريقـــان  وتقاســـم 
وخاســـرا، إذ بقيا فـــي المركزين األخير 
وقبـــل األخيـــر، حيـــث يقبـــع المالكيـــة 
فـــي ذيـــل الترتيـــب برصيـــد ٧ نقـــاط، 

فيما البســـيتين فـــي المركز قبل األخير 
برصيـــد ٦ نقاط، وعقـــدا موقفهما أكثر 
بالنســـبة إلى صراع الهبـــوط إلى دوري 
الدرجـــة الثانيـــة. أدار المبـــاراة الطاقم 

التحكيمـــي المكـــون من حكم الســـاحة 
علي الســـماهيجي، وعاونه سيد جال 
محفـــوظ وعبـــدهللا يعقـــوب، والحكـــم 

الرابع إسماعيل حبيب.

من المباراة

ــا الــنــقــاط ــمـ ــاسـ ــقـ ــديـــف وتـ ــهـ ــتـ ــن الـ ــ عـــجـــزا ع
تعادل خاسر بين المالكية والبسيتين

تختتـــم اإلثنيـــن منافســـات الجولـــة 11 
لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز لكـــرة 
القدم للموســـم الرياضي 2020 - 2021، 
وذلك بإقامة 3 مباريات. ويلعب الرفاع 
مـــع الرفـــاع الشـــرقي عنـــد 4.55 عصًرا 
علـــى اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
ثـــم يلعب النجمة مـــع المنامة على ذات 
االســـتاد عند 7.30 مساًء. ويلعب الحد 
مع األهلي عند 7.30 مســـاًء على استاد 

الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وبالعـــودة إلى مبـــاراة “ديربـــي الرفاع”، 
فإنها تجمع الفريقين صاحبي المركزين 
األول والثاني علـــى التوالي، إذ يتصدر 
ســـماوي الرفاع برصيـــد 28 نقطة، فيما 
يحتل الرفاع الشرقي الوصافة برصيد 
منتشـــًيا  الرفـــاع  ويدخـــل  نقطـــة.   19
الملـــك،  بتتويجـــه حديًثـــا بلقـــب كأس 

فيما يســـعى الرفـــاع الشـــرقي لتقليص 
الفـــارق واإلبقـــاء علـــى حظوظـــه فـــي 
المنافســـة علـــى اللقب؛ كونـــه المنافس 
األقـــرب. ويقود الرفاع المدرب الوطني 
علي عاشـــور والرفاع الشـــرقي المدرب 

الروماني فلورين موتروك. 
بيـــن  األول  القســـم  مبـــاراة  وكانـــت 
الطرفيـــن انتهـــت بفوز الرفـــاع بهدفين 

مقابـــل واحـــد. وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، 
يدخـــل النجمـــة أمـــام المنامة فـــي لقاء 
يتوقع له الكثير على ســـمتوى التنافس 
واإلثـــارة والنديـــة. ويملـــك المنامـــة 17 
نقطـــة، فيما النجمـــة 12 نقطـــة. ويقود 
المنامـــة المـــدرب الســـوري هيثم جطل 
والنجمة المدرب الوطني خالد الحربان. 
الحـــد  يســـعى  الثالثـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
لمواصلـــة نتائجـــه اإليجابيـــة المتتالية 
والتقدم إلى األمام على ســـلم الترتيب، 
حينمـــا يصطدم باألهلـــي وصيف كأس 
الملـــك، والســـاعي للهـــروب مـــن منطقة 
الخطر وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة 
الثانيـــة. ويملك الحد 17 نقطة واألهلي 
الفريقيـــن مدربـــان  ويقـــود  نقطـــة.   11
الحـــد  مـــع  الشـــمان  وطنيـــان: محمـــد 

وعلي صنقور مع األهلي.

“ديربــي الرفاع”.. والنجمة والحد يالقيــان المنامة واألهلي
ختام الجولة 11 بـ 3 مباريات
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دمشق ـ أ ف ب

قتـــل 18 شـــخصًا علـــى األقـــل أمس 
مـــن  الغـــام  انفجـــار  جـــراء  األحـــد 
مخلفات الحـــرب في ريف محافظة 
حمـــاة الشـــرقي في وســـط ســـوريا، 
وفـــق مـــا أفـــاد التلفزيـــون الرســـمي 
الســـوري. وتعـــد األلغـــام واألجســـام 
الشـــائكة  الملفـــات  مـــن  المتفجـــرة 
المرتبطـــة بالحـــرب الســـورية التـــي 
تدخل منتصف الشـــهر الحالي عامها 
التلفزيـــون  ونقـــل  عشـــر.  الحـــادي 
الرســـمي عن مدير مشـــفى الســـلمية 
الوطنـــي قوله إن “18 مواطنًا” قتلوا 
وأصيب ثالثة آخرين “جراء انفجار 
اإلرهابييـــن  مخلفـــات  مـــن  ألغـــام 
بســـيارتين في محمية رســـم األحمر 

في الريف الشرقي لمحافظة حماة”.
وتعتبر دمشق كافة الفصائل، وبينها 
المجموعـــات الجهادية، التي قاتلتها 
خـــالل ســـنوات النـــزاع مجموعـــات 

“إرهابية”.
الســـوري  المرصـــد  وفـــق  وُيعتقـــد، 
لحقـــوق اإلنســـان، أن االنفجـــار طال 
حافلـــة كانت تقل أشـــخاصًا يعملون 

بجمع الكمأة.
وتتكـــرر في هـــذه المنطقـــة حوادث 
خـــالل  بالمدنييـــن  األلغـــام  انفجـــار 
موســـم الكمـــأة مـــع انصـــراف الكثير 
مـــن األهالي إلى جمعهـــا في مناطق 
صحراوية شاســـعة، خضعـــت لفترة 

لسيطرة داعش قبل طرده منها.

18 قتيال بانفجار ألغام من مخلفات الحرب وسط سوريا

لندن ـ أ ف ب

حـــّض وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
دومينيـــك راب أمـــس األحـــد إيران 
زاغـــري  لنازنيـــن  الســـماح  علـــى 
جنســـية  تحمـــل  التـــي  راتكليـــف، 
البلدين، بالعـــودة “في أقرب وقت” 
إلى المملكـــة المتحدة بعدما قضت 
مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.

عـــن  البريطانيـــة  النائبـــة  وأفـــادت 
دائرتهـــا فـــي لنـــدن توليـــب صّديق 
األحد في تغريدة أن سوار التعّقب 
أزيل من قدم زاغري راتكليف لكنها 
“اســـتدعيت للمثول أمـــام المحكمة 
مجددا” األحد المقبل، ما يبدد آمال 

أقربائها بعودتها إلى بريطانيا.
الســـوار  بإزالـــة  راب  و”رحـــب” 

أن  اعتبـــر  لكنـــه  اإللكترونـــي، 
معاملـــة إيـــران لهـــا “غيـــر 

مقبولة”.
تغريـــدة  فـــي  وكتـــب 

“يجـــب الســـماح لهـــا بالعـــودة إلـــى 
المملكـــة المتحدة فـــي أقرب وقت 

ممكن للم شملها مع عائلتها”.
وأوقفـــت نازنيـــن زاغـــري راتكليف 
مـــع ابنتهـــا فـــي أبريـــل 2016 فـــي 
إيـــران حين قدمت لزيـــارة عائلتها، 
ثـــم حكـــم عليهـــا بالســـجن خمـــس 

سنوات انتهت أمس األحد.
وأدينـــت اإليرانية-البريطانية التي 
كانت تعمل في مؤسسة طومسون 
قلـــب  “محاولـــة  بتهمـــة  رويتـــرز 
النظام” في الجمهورية اإلســـالمية 

وهو ما تنفيه.
وفـــي الربيـــع، ســـمح لهـــا بالخروج 
فـــي  إيويـــن  ســـجن  مـــن  موقتـــا 
طهران بســـبب تفشـــي فيروس 
كورونا ووضعت في اإلقامة 
الجبريـــة لـــدى والديها مع 

سوار إلكتروني.

لندن تحض طهران على السماح لراتكليف بالمغادرة

دبي - العربية.نت

تلقـــت مواقـــع إيرانية إخباريـــة أنباء عن 
علـــى  المتقاعديـــن  للعمـــال  احتجاجـــات 
طهـــران  فـــي  المعيشـــي  الوضـــع  تـــردي 
وتبريـــز وأصفهـــان. وانتقـــد المتظاهرون 
إنفاق النظـــام اإليراني، أموال البالد على 
ميليشـــيات فـــي الخـــارج، بينمـــا الوضـــع 
االقتصـــادي الداخلـــي آخـــذ فـــي تعميـــق 
التـــردي االجتماعـــي واالقتصادي بســـبب 
الفساد المالي. وتؤدي العقوبات، والفساد 
المالي، إلـــى تآكل قيمة العملـــة اإليرانية، 
األساســـية  الحاجـــات  أســـعار  وارتفـــاع 
والغذائيـــة فـــي الداخـــل اإليرانـــي. وفـــي 
مطلـــع العـــام الحالي أفـــاد مركز اإلحصاء 
اإليرانـــي أن معـــدل التضخـــم فـــي إيران 
يتجاوز 46 % في الفترة من 21 ديسمبر 
مـــا  وهـــو   ،2021 ينايـــر   19 إلـــى   2020
يؤشـــر إلى تفاقم هذه النســـبة في الشهر 

الماضـــي، والتـــي تعكـــس تســـارع التزايد 
فـــي كلفـــة المعيشـــة اليوميـــة للمواطنين 
اإليرانييـــن. كانـــت مـــدن إيرانية شـــهدت 
احتجاجـــات مماثلـــة فـــي أعقـــاب التردي 
الواضـــح فـــي إدارة الدفة الماليـــة للبالد، 
والفساد في البورصة واستقالة مديرها.

كانت طهران شـــهدت في ينايـــر الماضي 
المســـاهمين  قبـــل  مـــن  احتجاجـــات 

المتضررين في البورصة اإليرانية، حيث 
تجمـــع عـــدد منهم، أمـــام مبنـــى البورصة 
للحكومـــة  مناهضـــة  هتافـــات  مردديـــن 

ومسؤولي النظام.
لبورصـــة  اإلجمالـــي  المؤشـــر  أن  يذكـــر 
طهران حقـــق العام الماضي قفزات هائلة 
من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني 

وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى.

بسبب تردي الوضع المعيشــي وإنفاق أموال البالد على ميليشيات الخارج
احتجاجات المتقاعدين تتجدد في طهران وتبريز وأصفهان

موسكو ـ آر تي

كشـــفت موسكو، أمس األحد، عن أجندة الجولة الخليجية التي 
يبدأها اليوم االثنين وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي الفروف 
إلى منطقة الخليج. وأكدت وزارة الخارجية الروســـية في بيان 
أصدرتـــه أمـــس األحد أن الفروف في الفتـــرة بين 8 و12 مارس 
الجـــاري ســـيزور كال من اإلمارات، والســـعودية وقطر. وأشـــارت 
الـــوزارة إلـــى أن هـــذه الزيارات ســـتكون جزءا مهما مـــن الحوار 
الثنائـــي المكثـــف الـــذي يجـــري ضمـــن إطـــاره الرئيس الروســـي 
فالديميـــر بوتيـــن اتصـــاالت دورية مبنيـــة على الثقـــة مع زعماء 
هذه الدول العربية. وفيما يتعلق بالشـــق السياســـي من الجولة، 
فمن المتوقع أن يقوم الفروف بـ “ضبط الســـاعة المفصل” بشـــأن 
الملفات الرئيســـة المطروحة على األجنـــدة العالمية واإلقليمية، 
مـــع التركيـــز على ضـــرورة تســـوية النزاعات القائمة في الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا عبـــر حـــوار شـــامل يراعـــي مصالـــح 
ومباعـــث قلـــق جميـــع األطـــراف المنخرطـــة فيهـــا. وأوضحـــت 
الخارجيـــة الروســـية أن الفروف سيســـتعرض من هـــذه الزاوية 
األوضاع في ســـوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى التسوية العربية 
- اإلســـرائيلية. وسيولي الفروف أثناء مفاوضاته اهتماما خاصا 

إلى المســـائل المتعلقة بتقديم التســـوية المســـتدامة في منطقة 
الخليـــج اعتمادا على حزمة االقتراحات التي ســـبق أن طرحتها 

موسكو ضمن مفهومها لألمن الخليجي.
وأعرب البيان عن تمســـك روســـيا بموقفهـــا الداعي إلى “التخلي 
عـــن خطاب المواجهة، ومناقشـــة المســـائل الخالفيـــة المتراكمة 
حول طاولة حوار، ومشاركة جميع الدول اإلقليمية في مساعي 
إنشـــاء منظومـــة أمـــن جماعـــي ورد مشـــترك علـــى التحديـــات 

والتهديدات القائمة”.

يناقــش فيها أهم األجندة العالمية واإلقليمية وتســوية النزاعات
الفروف يبدأ جولة خليجية لـ “ضبط الساعة المفصل”

واشنطن ـ وكاالت

أعلـــن وزيـــر الدفـــاع األميركـــي لويـــد 
أوســـتن أن الواليـــات المتحدة ســـترد 
الـــذي  الصاروخـــي  الهجـــوم  علـــى 
استهدف أخيرا قاعدة عين األسد في 
العراق “في زمان ومكان ستختارهما”. 
وأكد أوســـتن في مقابلـــة أجرتها معه 
أن  بـــي ســـي” األميركيـــة  “أي  شـــبكة 
البنتاغـــون يواصـــل تقييماتـــه؛ بهدف 
تحديـــد الجهة المســـؤولة عن الهجوم 
مدنـــي  متعاقـــد  بحيـــاة  أودى  الـــذي 

أميركي في القاعدة.
وقال “بودنا أن نتأكد أننا ندرك من هو 
المســـؤول عن ذلك، ورســـالتنا إلى من 
ينفذ هجوما كهذا مفادها أنه علينا أن 

يتوقع منا أن نفعل ما هو المطلوب 
للدفاع عنا”.

وتابع “سنوجه ضربة، إذا 
قررنـــا أن ذلك ما يجب 
علينـــا فعله، فـــي زمان 

ومكان سنختارهما بأنفسنا”.
الواليـــات  أن  علـــى  الوزيـــر  وشـــدد 
المتحدة تحـــث الجانب العراقي على 
تســـريع تحقيقاتـــه في الهجـــوم، وأن 
تتجـــاوب بغـــداد مـــع هـــذه الدعوات، 
عـــن  المســـؤولية  بمالحقـــة  متعهـــدا 
االعتـــداء. وردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا 
علـــى  المتوقـــع  األميركـــي  الـــرد  كان 
الهجوم ســـيوجه رســـالة واضحة إلى 
إيـــران، أعـــرب أوســـتن عـــن قناعتـــه 
بقـــدرة طهران علـــى تقييم األنشـــطة 

األميركية ردا على هذه التطورات.
وتابـــع أنـــه يتعين علـــى اإليرانيين أن 
يدركوا أن الخطوات التي ستتخذها 
واشنطن لحماية قواتها ستكون 
“مدروسة ومناســـبة”، مضيفا 
فعـــل  يختـــاروا  أن  “نأمـــل 

األمور الصحيحة”.

الواليات المتحدة: سنرد على قصف عين األسد
رانغون ـ أ ف ب

تواصـــل القمع فـــي بورما أمـــس األحد 
ضد متظاهرين مؤيدين للديموقراطية 
رغـــم  الشـــوارع،  إلـــى  بـــاآلالف  نزلـــوا 
مداهمـــات اليـــوم الســـابق التـــي أوقف 
الزعيمـــة  حـــزب  مـــن  أعضـــاء  خاللهـــا 
البورمية أونغ ســـان سو تشي، أحدهم 

تعّرض للضرب حتى الموت.
واســـتخدمت القوى األمنية المنتشـــرة 
بأعـــداد كبيـــرة الغـــاز المســـّيل للدموع 
والرصـــاص المطـــاط وكذلـــك الذخيرة 
الحية لتفريق التجمعات، وفق إفادات 

جمعتها وكالة فرانس برس.
وأصيب بعـــض المتظاهريـــن خصوصا 
في رانغون عاصمـــة البالد االقتصادية 
انتشـــرت عبـــر  حيـــث أظهـــرت صـــور 

االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
معاناة شـــاب يبلغ العشرين 

من جراء قطع أذنه.
)وســـط(  مانـــداالي  وفـــي 

المتظاهريـــن  مـــن  عـــدد  قتـــل  حيـــث 
فـــي األيـــام األخيـــرة، أصيب مســـعفان 
بطلقـــات نارية تمكن أحدهما من الفرار 
بينمـــا اقتـــادت الشـــرطة اآلخـــر، وفـــق 
زميلهمـــا يان نينـــغ. وأصيبت متظاهرة 

كذلك.
تزامنًا، استمرت عمليات االعتقال.

وُنّفـــذت عمليـــات دهم الليلـــة الماضية 
مســـؤولين  اســـتهدفت  رانغـــون  فـــي 
أجـــل  مـــن  الوطنيـــة  الرابطـــة  مـــن 
الديموقراطيـــة، حزب ســـو تشـــي التي 
أطاح بها الجيش في األول من فبراير.
وُقتـــل مســـؤول محلي فـــي الحزب هو 
خيـــن مونـــغ الت ويبلـــغ 58 عامًا. وقال 
سجين سياســـي سابق ُيدعى تون 
كيـــي “تعـــّرض للضـــرب واقتيد 
أنـــه  ويبـــدو  منزلـــه.  خـــارج 
لم ينـــُج من االســـتجواب 
القاسي الذي خضع له”.

تواصل القمع في بورما ضد آالف المتظاهرين

“دورية جوية” لقاذفتين 
أميركيتين فوق المنطقة

أعــلــن الــجــيــش األمــيــركــي، أمـــس األحــــد، أن 
“بــي52-  طــراز  من  استراتيجيتين  قاذفتين 
“دورية  نفذتا  له  تابعتين  ستراتوفورتريس” 
ــواء  ــي أجــ ــجــنــســيــات” فـ جـــويـــة مــتــعــددة ال
المركزية  القيادة  وأكــدت  األوســـط.  الشرق 
ــدوريــة  األمــيــركــيــة فــي بــيــان لــهــا أن هـــذه ال
العدوان وطمأنة  “ردع  الجوية نفذت بهدف 
الحلفاء والشركاء بالتزام الجيش األميركي 
ــارت الــقــيــادة  ــ بـــاألمـــن فـــي الــمــنــطــقــة”. وأشــ
شريكة،  دول  لــعــدة  تابعة  طــائــرات  أن  إلــى 
رافقت القاذفتين خالل الدورية، إضافة إلى 

مقاتالت تابعة لسالح الجو األميركي.
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تظاهرة سابقة للمتقاعدين )إرشيفية(  سيرغي الفروف

“المدنيون بالسعودية خط أحمر”.. تدمير 12 مسيرة مفخخة لميليشيا التمرد

صنعاء تهتز.. عملية نوعية للتحالف ضد إرهاب الحوثيين

فـــي  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف  أعلـــن 
اليمـــن، أمس األحد، بـــدء تنفيذ عملية 
عســـكرية نوعية بضربات جوية قوية 

ضد الميليشيا الحوثية في اليمن.
وأوضح التحالف أن العملية العسكرية 
تســـتهدف القدرات الحوثية بالعاصمة 
المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات 

اليمنية األخرى.
وشـــدد التحالـــف علـــى أن “المدنييـــن 
واألعيـــان المدنية في الســـعودية خط 
أحمـــر”، مضيفـــًا: “سنحاســـب القيادات 
اســـتهداف  تحـــاول  التـــي  اإلرهابيـــة 

المدنيين واألعيان المدنية”.
التـــي  النوعيـــة  العمليـــة  أن  وأوضـــح 
أطلقهـــا “تتوافـــق مـــع القانـــون الدولي 

اإلنساني وقواعده العرفية”.
يأتـــي هـــذا إثـــر اعتـــراض وتدميـــر 12 

طائـــرة بـــدون طيـــار مفخخـــة جميعها 
حاولت اســـتهداف المدنيين واألعيان 
المدنيـــة بطريقـــة ممنهجـــة ومتعمـــدة 

أمس األحد.

فـــي  الحوثـــي  ميليشـــيات  وصعـــدت 
اآلونـــة األخيـــرة هجماتهـــا بالصواريخ 
والطائرات المســـيرة عبر الحدود على 
مـــدن ســـعودية معظمهـــا فـــي جنـــوب 

المملكة. وقال التحالف إن الواقع على 
اليمنـــي  الجيـــش  وانتصـــارات  األرض 
والقبائل بمأرب يفســـر وتيرة التصعيد 
اإلرهابيـــة مـــن الميليشـــيا. وأضاف أن 
رفـــع الحوثيين مـــن قائمـــة الجماعات 
اإلرهابيـــة ُفســـر بطريقـــة عدائيـــة من 

الميليشيا.
وكان التحالف قد أكد، في وقت سابق، 
بـــدون طيـــار  رصـــد إطـــالق طائـــرات 
مفخخـــة مـــن قبـــل ميليشـــيا الحوثـــي 
المدنييـــن  الســـتهداف  محاولـــة  فـــي 
واألعيـــان المدنيـــة بطريقـــة ممنهجـــة 
ومتعمـــدة، ويجـــري متابعـــة عـــدد من 
الطائـــرات األخرى. وأضـــاف التحالف: 
“نتخـــذ اإلجـــراءات العملياتية لحماية 
وبمـــا  المدنيـــة  واألعيـــان  المدنييـــن 
يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني”.

عواصم ـ وكاالت

البابا في قداس احتفالي في ختام زيارة تاريخية: “العراق سيبقى دائًما معي”
فـــي آخـــر محطـــة عامـــة مـــن زيارتـــه 
التاريخيـــة إلـــى العـــراق، تـــرأس البابـــا 
قداســـًا  األحـــد  ظهـــر  بعـــد  فرنســـيس 
احتفاليـــًا فـــي أربيـــل فـــي كردســـتان، 
شـــارك فيـــه اآلالف وســـط إجـــراءات 
صحيـــة وأمنية، ووّدع العراقيين قائال 

“العراق سيبقى معي وفي قلبي”.
وبعـــد ثالثـــة أيـــام حافلـــة بالتنقـــالت 
بالطائرة والمروحية وســـيارة مصفحة 
في بلد طـــوى صفحة داعـــش الدامية 
قبـــل ثـــالث ســـنوات فقـــط وال يـــزال 
يشـــهد توترات أمنية ناتجة عن وجود 
فصائل مســـلحة خارجة عن السيطرة، 
قـــال البابـــا فـــي ختـــام القـــداس “اآلن، 
اقتربـــت لحظة العودة إلـــى روما. لكّن 
العراق سيبقى دائمًا معي وفي قلبي”. 
وأنهـــى زيارته برســـالة أمـــل قائالً “في 
بينكـــم،  أمضيتهـــا  التـــي  األيـــام  هـــذه 
ولكـــن  وشـــّدة،  ألـــٍم  أصـــوات  ســـمعت 
رجـــاٌء  فيهـــا  أصواتـــًا  أيضـــًا  ســـمعت 

الحضـــور  يحيـــي  أن  قبـــل  وعـــزاء”، 
بعبارات “ســـالم، ســـالم، ســـالم. شكرًا! 
بارككـــم هللا جميعًا! بارك هللا العراق!”، 

ثم “هللا معكم!” بالعربية. 
وكان البابا زار في وقت ســـابق مدينة 
أرواح  علـــى  صّلـــى  حيـــث  الموصـــل 
“ضحايـــا الحـــرب”. كمـــا زار قرقـــوش، 
البلـــدة المســـيحية التي نـــزح كل أهلها 

خالل سيطرة داعش، وعاد جزء منهم 
خالل السنوات الماضية. 

ووصـــل البابـــا بمواكبـــة أمنيـــة كبيـــرة 
إلى ملعب فرانســـو حريري في سيارة 
ألقـــى  التـــي  الشـــهيرة  الـ”باباموبيلـــي” 
منهـــا التحية على الحشـــد الذي تجمع 

الستقباله والمشاركة في القداس. 

“السالم أقوى من الحرب” 

فـــي الموصل، أســـف البابـــا لـ”التناقص 
المســـيح”  تالميـــذ  بأعـــداد  المأســـاوي 
علـــى  وقـــال  األوســـط.  الشـــرق  فـــي 
الســـريانية  الطاهـــرة  كنيســـة  أنقـــاض 
الكاثوليكيـــة، إن هـــذا “ضرر جســـيم ال 
يمكـــن تقديره، ليس فقط لألشـــخاص 
والجماعات المعنية، بل للمجتمع نفسه 

الذي تركوه وراءهم”. 
وصّلى من الموقع األثري الشـــاهد على 
انتهـــاكات الجهاديين “من أجل ضحايا 
الحـــرب والنزاعـــات المســـلحة”، مؤكدا 
أن “الرجاء أقوى من الموت، والســـالم 

أقوى من الحرب”.
ثـــم توجـــه إلـــى قرقـــوش حيـــث أدى 
صالًة في كنيسة الطاهرة الكبرى التي 
تشـــهد أيضا على االنتهـــاكات العديدة 

لدتعش في شمال البالد.

أربيل ـ أ ف ب

البابا فرنسيس لدى وصوله ملعب فرانسو الحريري في أربيل )أ ف ب(

واشنطن ـ آر تي

العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية في صنعاء.



ترجم طارق البحار

“weetas”: عند زيارتك للمملكة... تناول ما يأكله البحرينيون

مشـــهد الطعـــام فـــي البحرين مثيـــر مثل 
اقتصادها، ويزدهر باســـتمرار ويتحســـن 
مـــع مرور الوقت، وتعد المنامة عاصمتها، 
النموذجـــي،  التحـــول  هـــذا  علـــى  مثـــاًل 
التقليـــدي  البحرينـــي  الطعـــام  وتجربـــة 

اللذيذ هو بمثابة مغامرة مدهشة.
علـــى مـــر الســـنين، أّثـــر تدفـــق األجانـــب 
إلـــى البـــاد بشـــكل كبيـــر علـــى أذواقهم، 
وتضـــم المملكـــة المأكـــولت مـــن جميـــع 
أنحـــاء العالم مثـــل األميركيـــة والصينية 
والقاريـــة والفلبينية والهندية واإليطالية 

والباكستانية والتاياندية.
المأكـــولت  قبـــل أن تقـــرر تجربـــة أحـــد 
العالميـــة، التـــي مـــن المرجـــح أن يكـــون 
بلدانهـــم األصليـــة،  فـــي  أفضـــل  مذاقهـــا 
لمـــاذا ل تذهب لتناول الطعـــام البحريني 

بـــدًل من ذلك؟ وكما يقـــول المثل “عندما 
تكون في روما، افعل ما يفعله الرومان”. 
واألفضـــل مـــن ذلـــك، عندمـــا تكـــون فـــي 
البحريـــن، تناول ما يأكلـــه البحرينيون!“. 
weetas.( هكـــذا كتـــب الموقع الســـياحي

com( حديثا.
عـــادة عندما نزور مدينـــة جديدة، نتطلع 
إلـــى بوفيـــه اإلفطـــار الفخم فـــي الفندق، 
ولكـــن فـــي البحريـــن، ســـوف ترغـــب في 
تجربة أنواع مختلفة من المواد الغذائية 
التقليدية في البحرين، إذ تفضل الذهاب 
المأكـــولت  تقـــدم  التـــي  المطاعـــم  إلـــى 
البحرينيـــة الشـــعبية، ول يمكنـــك تفويت 
البحرينييـــن  إن  حيـــث  هنـــاك،  الطعـــام 
تطـــورت  البحريـــن  طعامهـــم،  يحبـــون 
متمســـكة  تـــزال  ومـــا  عالميـــة،  كدولـــة 
بالتقاليـــد القديمـــة، فأحـــد األشـــياء التي 
تبقيهـــم متصليـــن بتراثهم هـــو طعامهم، 

حيـــث تجـــد الســـكان المحلييـــن يقضون 
الوقت لاســـتمتاع بالطعام التقليدي في 

البحرين.
وتعتبـــر البحرين مقصًدا ســـياحًيا لجميع 
الـــزوار، خصوًصـــا الســـياح الخليجييـــن؛ 
نظـــًرا لوجود عناصـــر عدة، منهـــا موقعها 
في منطقة الشـــرق األوســـط، إضافة إلى 
توافر المطاعـــم الفاخرة والتقليدية التي 
تلبي جميع األذواق وتتميز بطعمها الرائع 
ورائحتهـــا الرائعة، خصوًصا في العاصمة 
المنامـــة التي تحظى بشـــعبية كبيرة بين 
ســـكان المدينة وزوارها، ويتميز المطبخ 
الشـــرق  مـــن  أطباقـــه  بتنـــوع  البحرينـــي 
إلى الغـــرب، والعديد من أنـــواع األطعمة 
البحرينيـــة اللذيـــذة التـــي تعكس ماضي 
وتاريـــخ البحريـــن، مثـــل األرز واللحـــوم 
والكبـــاب والضـــأن والدجـــاج واألســـماك 
وكذلـــك  البحريـــة،  المأكـــولت  وجميـــع 

األعشاب، وكذلك التوابل.
هنـــاك أطبـــاق شـــعبية أخرى فـــي المنامة 
مثـــل الحمـــص والتبولـــة والفافـــل، ومن 
أهـــم األطعمـــة البحرينيـــة التـــي يتناولها 
المســـافرون هنـــاك هو “المجبـــوس”، وهو 
أحد األطعمة التي تحتوي على األســـماك 
واألرز، باإلضافة إلى طبق ”المحمر“ الذي 
يتكون من األرز المحاة بالتمر أو السكر.

البحرينـــي  المطبـــخ  أن  إلـــى  يشـــار 
والشـــاورما  والفطائـــر  بالفافـــل  يشـــتهر 
تنـــاول  وتســـتطيعون  والسمبوســـة، 
المأكـــولت البحريـــة البحرينيـــة المميـــزة 

مثل: القباقب، الربيان، وغيرها.
المطاعـــم فـــي البحرين هي مـــاذ للطهي 
لمأكولت الطعام، وسوف تجد كل أنواع 
مـــكان  فـــي كل  تقـــدم  التـــي  المأكـــولت 
تذهـــب إليه، فهو مطبـــخ ل يقدم ما تندم 
عليه أبدا، خصوصا في العاصمة المنامة.

يعـــود مسلســـل “الســـيت كـــوم” التلفزيونـــي األميركي الشـــهير “فريـــزر” من 
تسعينيات القرن الماضي، من جديد.

وأعلن بطل المسلســـل، الممثل األميركي كيلســـي غرامر، إنه ســـيكرر دوره 
و”الـــذي ســـيركز علـــى الفصـــل التالي مـــن الرحلة المســـتمر للطبيـــب فريزر 
كرايـــن”. وتتمحور أحداث مسلســـل “فريـــزر” حول الطيب النفســـي “فريزر 
كرايـــن” الـــذي يقـــدم برنامجا إذاعيـــا في مدينة ســـياتل األميركيـــة، ويقيم 
مـــع والده الشـــرطي المتقاعد بســـبب إصابته في قدمـــه، وعاقته المعقدة 
والطريفة مع شـــقيقه الطبيب النفســـي، “نايلز كراين”. وســـتعرض الحلقات 
الجديدة من مسلسل “فريزر” على منصة “باراماونت بلس” الجديدة. وعلى 
مدى العامين الماضيين، ظل كيلسي غرامر يقود محاولت إلحياء مسلسل 
“فريزر”، الذي استمر عرضه لمدة 11 موسما بين عامي 1993 و2004 على 
شبكة “إن بي سي” األميركية.  والمسلسل قصة ديفيد أنجيل وبيتر كيسي 
وديفيد لي، ويشـــارك في بطولته ديفيد هايد بيرس، وجين ليفيس، وبري 
غيلبين، والممثل الراحل جون ماهوني. ولم تحدد منصة “باراماونت بلس” 
موعدا لعرض الحلقات الجديدة من مسلسل “فريزر”، ولكن من المرجح أن 

يستمر العمل فيه حتى العام المقبل 2022.

انتهى النجم عمرو يوســف من تصويــر المعركة األولى في 
مشــاهد حرب الهكســوس ضمن أحداث مسلسله الجديد 
“الملك” بمدينة 15 مايو، على أن يســتكمل يوسف تصوير 
باقــي المعــارك خالل األيــام المقبلــة، الســيما أن العمل 

يتضمــن العديد من المعــارك الحربية، فيمــا يكثف مخرج 
العمل حسين المنباوي عدد ســاعات التصوير، التي تصل إلى 

15 ساعة يوميا لالنتهاء من آخر المشاهد مع حلول شهر رمضان.
المسلسل مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” لألديب العالمي نجيب محفوظ.

انضم أخيرا الفنان مجدي فكري ألســرة مسلســل “ظل 
راجــل” بطولــة النجم ياســر جالل، والمقــرر عرضه في 
شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الثالث على التوالي 
الذي يشــارك فيه فكري مع ياســر جالل بعد مسلسلي 

“الفتــوة” في رمضان الماضي، و ”لمس أكتاف” الذي تم 
عرضه في رمضان قبل الماضي.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح ويشارك في بطولته 
نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، وأميرة العايدي.

بدأ النجم حســين فهمي تصوير مشــاهده في فيلم “فارس” 
أمام أحمــد زاهر والذي يخوض به أولى بطوالته المطلقة في 
عالم الســينما، ويجســد فهمي شخصية “رشــيد السويفي”، 
وهو رجــل أعمال ثــري، ولكن لديه مشــاكل نفســية تجعله 

يتصرف تصرفات غير ســوية ويدخل فــي صراعات مع فارس، 
الشخصية التي يجسدها أحمد زاهر. فيلم “فارس” تأليف حسام 

موســى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة أحمد زاهر، حســين فهمي، إيمان العاصي، 
صالح عبدالله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميال الكيك.

عودة فهميظل راجلحرب الهكسوس

حظــي العــرض المســرحي “بــودي جــارد” للفنــان عــادل 
إمــام الملقب بـــ “الزعيم” بتفاعل واســع بين رواد مواقع 
التواصــل االجتماعــي عقــب عرضــه علــى منصة “شــاهد 

في أي بي”، بين معجب ومنتقد. 

وفـــي أول تعليـــق لـــه على 
التـــي  مســـرحيته  عـــرض 
تعرض للجمهور عبر منصة 
األولـــى  للمـــرة  إلكترونيـــة 
منذ انطـــاق عروضها قبل 
21 عامـــا، قـــال عـــادل إمام 
فـــي تصريح خـــاص لمجلة 
زهـــرة الخليـــج إنـــه ســـعيد 
للغايـــة بـــرد فعـــل الجمهور 
وأضـــاف  العـــرض،  علـــى 
قائـــا “لزم أكون مبســـوط 
ولمـــا  مســـرحيتي،  دي 
النـــاس تشـــوفها ويعجبـــوا 
دي  ســـنة   21 بعـــد  بيهـــا 
حاجـــة تســـعدني”. كما أكد 
أن عزلتـــه الحاليـــة وعـــدم 

ظهـــوره في درامـــا رمضان 
منـــه،  بقـــرار  كان  المقبـــل، 
لفتا إلى أن ما ُيشـــاع بأنه 
يعكف على كتابة مذكراته، 

أمر عار تماما من الصحة.
وحســـم عـــادل إمـــام بهـــذا 
التعليـــق الجـــدل حـــول ما 
ردده البعـــض بشـــأن كتابة 
راجـــت  حيـــث  مذكراتـــه، 
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــال 

أحاديث بهذا الشأن.
ُيذكر أن آخـــر ظهور للفنان 
عـــادل إمـــام كان من خال 
الذي  “فالنتينـــو”،  مسلســـل 
درامـــا  فـــي  عرضـــه  تـــم 

رمضان الماضي.

 عادل إمام يعلق 
على عرض “بودي جارد”

رابية البلوشي: الرسم ليس مجرد هواية بل وسيلة للمعرفة والتقدم
ــا ــورونـ أســتــعــد الفـــتـــتـــاح غـــالـــيـــري خــــاص بــلــوحــاتــي رغــــم كـ

على الرغـــم من أن ظال جائحة كورونا “كوفيد 19” 
أثرت ســـلبا على كل مناحي الحيـــاة، ومنها القتصاد 
والوظائـــف والحياة الجتماعية، إل أن الجائحة كان 
لهـــا أثـــر كبير في دفـــع العديد من الشـــباب البحريني 
مـــن الجنســـين في البحث عـــن “رؤيا” جديـــدة للعمل 
أن  الملهمـــون  الشـــباب  هـــؤلء  واســـتطاع  والـــرزق، 
يبتكـــروا فنونا من العمـــل، ويتميزوا فيها، ويشـــكلوا 
مـــن خالها قوة جديـــدة لإلبداع والريادة في ســـوق 

العمل. 
رابيـــة إبراهيـــم البلوشـــي، ذات الثنيـــن والعشـــرين 
ربيعـــا، الحاصلة على بكالوريوس اإلعام من جامعة 
البحريـــن، تعد العدة لفتتاح غاليـــري للفن خاص بها 
قريبـــا، هي إحـــدى الشـــابات البحرينيـــات المبدعات، 
فهي رغم صغر ســـنها تميزت بموهبـــة كبيرة بالعديد 
من المجالت والختصاصات، فرابية فنانة، رســـامة، 
مصممـــة، لهـــا لمســـة خاصـــة فـــي تصميـــم المابـــس، 
واقترن اســـمها بالعديد من األعمال الجميلة والعديد 
مـــن التصاميم التي أبهرت النـــاس حتى بدأت أخيرا 
تكتســـب شهرة وشـــعبية من خال أعمالها، خصوصا 
بعـــد أن انتشـــرت تصاميمهـــا من خال حســـابها على 
منصة النســـتغرام الخاص بها، وأصبحت لها بصمتها 

الخاصة في “الكرافيك ديزاين”. 
التقتينـــا رابيـــة لتتحـــدث عـــن نفســـها وعـــن مواهبها 

المتعددة، فقالت: 
أنا مواطنة بحرينية، تعودت على المســـؤولية وحب 
الوطن، وهذه المسؤولية حملتني على العتماد على 
نفسي؛ لذلك قررت بعد استكمال دراستي الجامعية، 
اســـتغال موهبتي بالرســـم والتصميـــم إلطاق عمل 
خاص بي، ومن خـــال منصة خاصة بي وبمنتجاتي 

أقوم بالترويج فيها عن عملي. 
ما أكثر الهوايات التي تفضلينها؟  «

التصميم والرســـم، كانتا أهم هواياتي، وشـــكا جزءا 
مـــن شـــخصيتي، وقد رســـمت وصممت، وأنـــا طفلة، 

ثم في البتدائيـــة طورت موهبتي، والتي برزت بعد 
أن طلبـــت منـــا إحـــدى المدرســـات في الصـــف األول 
أن نرُســـم ســـفينة وبحر، فأنبهرت بلوحتي وأشـــادت 
برسمي واعتبرتها استثناء بالنسبة لطالبة في عمري، 
وهذا ما شجعني على الستمرار، وكنت أحيانا أرسم 

كل ما تقع عليه عيني أو ما يتوارد في مخيلتي. 
ما المدارس الفنية التي تنتمين إليها، واأللوان  «

المفضلة لديك؟ 

أحـــب كل المـــدارس الفنيـــة، ولوحاتـــي تنتمـــي لـــكل 
المـــدارس، وأســـتخدم كل األلـــوان، ول يوجـــد عندي 
لـــون معيـــن، ولكن أحيانا اللوحة تفـــرض ألوانها على 
الفنـــان؛ ألن كل لوحـــة تتميـــز بألوانهـــا الخاصة، وكل 

لوحة تفرض ألوانها على الفنان؛ ألنها تمثل إلهامه. 
وما مشروعك في زمن الكورونا؟  «

أســـتعد لفتتـــاح غاليري خاص بـــي قريبا، وقد بدأت 
بالفعل الخطـــوات العملية والعمل على جمع لوحاتي 

التـــي رســـمتها، علمـــا أني أرفـــض بيـــع لوحاتي حتى 
أبـــدأ مشـــروعي بالغاليـــري، وللـــه الحمـــد كان والدي، 
وكل عائلتـــي تدعمني في مشـــروع، وقد كان والداي 
مؤمنيـــن بموهبتـــي؛ لذلك ســـجلني والـــدي في مركز 
الموهبيـــن لتطويـــر قدراتـــي وكان يناقشـــني كثيـــرا 
عندمـــا أرســـم لوحة جديـــدة، وكانت عائلتـــي ناقدي 

وداعمي في الوقت نفسه. 
وما طموحِك في المستقبل القريب والبعيد أيضا؟  «

أن يكون مشروعي ناجحا، وأن نشارك نحن الفنانين 
للتصـــدي  توعويـــة  معـــارض  تنظيـــم  فـــي  الشـــباب 
لكورونا، ونبرز من خالها جهود الفريق الوطني، وأن 
أســـاهم في نشر فكرة أن الرســـم ليس مجرد هواية، 

بل وسيلة للمعرفة والتقدم. 
 

الطالبة : غدير الدوسري 
جامعة البحرين – إعالم

“فريزر” يعود للشاشة بعد غياب 17 عاما
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حصلت “نتفليكس” على 
حقوق تحويل رواية 

“Sandkings” للكاتب 
جورج آر آر مارتن 

إلى فيلم 
وسيكون من 
إخراج غور 

فيربينسكي، 
وتدور أحداث 

الرواية 
عن جامع 

للحيوانات 
الغريبة يمسك 

بمخلوق غريب 
ل يستطيع السيطرة 

عليه.
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أمل الحامد

سيدات أعمال: المرأة البحرينية تتحدى الجائحة وتسمو بمشروعاتها
الــعــالــمــي ــن  ــهـ ــومـ بـــمـــنـــاســـبـــة يـ ــن  ــه ــات ــب ــس ــت ــك ــى حـــقـــوقـــهـــن و م ــلـ الـــحـــفـــاظ عـ أكـــــــدن 

هنأت سيدات أعمال بحرينيات وموظفات، قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 
الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة؛ بمناســبة اليوم  العالمي للمرأة، الذي يصادف 
الثامن من مارس من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت  شعار: “المرأة في القيادة: تحقيُق مستقبٍل 

متساٍو في عالٍم تسوده جائحة كوفيد 19  “  .

وأكـــدت ســـيدات األعمـــال المكتســـبات التـــي تـــم 
تحقيقهـــا للمـــرأة البحرينيـــة فـــي ظـــل المشـــروع 

اإلصالحي لجاللة الملك.
وقالـــت ســـيدة األعمـــال رئيســـة جمعيـــة ســـيدات 
األعمال البحرينية أحالم جناحي إن اليوم  العالمي 
للمـــرأة يأتـــي هـــذا العـــام تحت  شـــعار “المـــرأة في 
القيادة: تحقيُق مســـتقبٍل متساٍو في عالٍم تسوده 
جائحـــة كوفيـــد 19  “  ، مؤكدة أن المرأة اســـتطاعت 

أن تتحدى الجائحة والتحكم في أعمالها.
وتوجهـــت جناحي بالشـــكر إلـــى القيادة الرشـــيدة 
لدعمهـــا القطـــاع الخـــاص بمـــا فيها المـــرأة وكذلك 
المجلس األعلى للمرأة الذي دعم المرأة البحرينية 
خالل الجائحة إما عن طريق دفع مبالغ للمتعثرات 
أو برامـــج خاصة بصندوق العمـــل )تمكين( أو عبر 
تخفيـــف األعبـــاء من قبـــل الحكومة بدفـــع فواتير 
الكهربـــاء والمـــاء وأجور الموظفيـــن، وهذه الحزم 
لهـــا  كان  الحكومـــة  قدمتهـــا  التـــي  االقتصاديـــة 
دور فعـــال فـــي المحافظة علـــى غالبيـــة المحالت 
التجاريـــة، على الرغم من أن البعض منها قد أغلق 

أبوابه. 
وأكـــدت جناحي أن المرأة اســـتطاعت تحدي هذه 
الظـــروف بالتحكـــم في بيتهـــا ومســـؤولياتها كربة 
منـــزل وأعتنـــت باألبنـــاء، رغم صعوبـــة التعلم عن 
بعـــد للطلبة نظـــًرا لعدم تعـــود األبناء عليـــه بداية، 
ولكنهـــم تعلموا رويدا رويـــدا نظام التعلم عن بعد، 
كمـــا أن تواصـــل األمهـــات كان فـــي البداية صعب 
نظـــًرا لعدم وجود اجتماعات وجًهـــا لوجه و ”لكننا 

استطعنا التأقلم مع الظروف”.
وذكـــرت أنـــه بالنســـبة للقطـــاع االقتصـــادي، فـــإن 
بالجائحـــة  كثيـــًرا  تأثـــرت  التـــي  الشـــركات  مـــن 
وتملكها النســـاء هي دور الحضانـــات والصالونات 
والبوتيـــكات ومحـــالت الخياطـــة، ولكـــن أصبـــح 
التحـــدي لمحـــالت الخياطـــة والبوتيـــكات بالبيـــع 
“أوناليـــن” وعبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
أمـــا بشـــأن الحضانـــات فقـــد كان للمجلـــس األعلى 
للمرأة دور كبير في مســـاعدة هذه الحضانات عبر 

االستشارات عن بعد أو متابعتهم لمساعدتهم.
وذكـــرت أنـــه على الرغم مـــن أن الجائحـــة كان لها 
ســـلبيات إال أن لهـــا إيجابيـــات ومنهـــا أن النســـاء 
الالتـــي يتطلـــب عملهن الســـفر لحضـــور الفعاليات 
والمؤتمـــرات والمعـــارض العالميـــة الهامـــة خـــارج 
البحرين ومنهن عضوات جمعية ســـيدات األعمال 
البحرينيـــة تمكـــن من مواكبـــة العصر والمشـــاركة 

فيهـــا من خالل برنامج “زووم”، وقد اســـتفدن من 
المشاركة باكتساب خبرات عالمية.

وذكـــرت أن نســـبة الســـجالت التجاريـــة الفريـــدة 
المملوكـــة للمـــرأة ألكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات مـــن 
إجمالـــي الســـجالت المســـتمرة للمـــرأة تبلغ 52 %، 
في حيـــن أن نســـبة الســـجالت التجاريـــة الفريدة 
المملوكـــة للرجـــل ألكثر من 5 ســـنوات من إجمالي 
الســـجالت المســـتمرة للرجل تبلـــغ 62 %، كما تبلغ 
نســـبة الســـجالت التي تمتلكهـــا المرأة فـــي تجارة 
الجملـــة/    التجزئـــة من إجمالي ســـجالت المرأة 45 

.%
التـــي  التجاريـــة  الســـجالت  نســـبة  أن  وأضافـــت 
تمتلكهـــا المرأة في أنشـــطة الخدمـــات المجتمعية 
واالجتماعيـــة والشـــخصية مـــن إجمالي ســـجالت 
التـــي  الســـجالت  نســـبة   % و12   ،%  11 المـــرأة 
تمتلكها المرأة في الفنـــادق والمطاعم من إجمالي 

سجالت المرأة.
وأعربـــت عـــن فخرهـــا واعتزازهـــا بـــأن الحكومـــة 
والشـــعب اســـتطاعوا تحدي الجائحة وكانوا على 
مســـتوى مـــن الوعـــي، متوجهـــة بالشـــكر للطاقـــم 

الطبي على الجهود التي يبذلونها.
مـــن  مزيـــد  بتوظيـــف  أملهـــا  عـــن  أعربـــت  كمـــا 
البحرينيـــات عبر البرامج التي تحتضنها الحكومة 

و “تمكين”.

الجائحة لها وجهان: خسائر ومكاسب

 بدورهـــا، توجهـــت ســـيدة األعمـــال مؤســـس “أ.ج 
لتنظيم المؤتمرات والعالقات العامة” أمل جناحي 
بالشـــكر إلـــى القيادة علـــى الدعـــم المتواصل الذي 
تقدمـــه للمـــرأة والمجتمـــع وعلـــى رأســـهم صاحبة 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي  الســـمو 
والمجلـــس األعلـــى للمـــرأة الـــذي يدعم الســـيدات 
وموجـــود دائًمـــا فـــي جميـــع القضايا التـــي تخص 

المرأة.
وقالت جناحي إن كل أزمة لها وجهين مثلما هنالك 
قطاعات تأثرت بالجائحة وربما تكون خرجت من 
الســـوق نهائًيا، فإن هناك قطاعـــات أخرى انطلقت 
من هذه األزمـــة وأبدعت بأفكار جديدة وخدمات 
جديدة تتماشـــى مع الوضـــع الحاصل. وفي قطاع 
األعمـــال ال يوجـــد هنالـــك مـــكان للكســـل والتعلق 
بشـــماعة الجائحة، بل هناك متســـع كبيـــر ليحتوي 
الطاقات التي تبتكر وتبدع لتتماشى مع متطلبات 

السوق والمستهلك في الوقت نفسه.
وأضافـــت أنـــه علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة الوضـــع 
االقتصادي إال أن األزمة أتاحت لنا وقًتا من ذهب 
لنســـتمتع فيـــه مـــع األهـــل وقضـــاء معهـــم أوقـــات 
أكثر من خاللها اســـتطعنا ترتيـــب أفكارنا وجدول 

أعمالنا بشكل أفضل من قبل.
وأكـــدت جناحـــي أن الكثيـــر مـــن الجهـــات المعنية 
ومنهـــا  الخـــاص  القطـــاع  دعمـــت  البحريـــن  فـــي 
“تمكيـــن” والوضـــع فـــي المملكـــة أفضـــل مـــن دول 
أخـــرى، مضيفـــة أن الحكومة قدمـــت دعًما لجميع 

القطاعات.
إلـــى ذلـــك، رفعـــت مـــوزة فريـــد، معلمـــة بإحـــدى 
المـــدارس، أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى 
ســـمو األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل  خليفـــة 
والمجلـــس األعلى للمرأة بمناســـبة اليـــوم  العالمي 
للمـــرأة، مشـــيدة بالجهـــود التـــي يبذلهـــا المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة لتمكينها وإبراز دورهـــا في مجمل 

المحافل.
وأشـــادت فريد بالتســـهيالت العديدة التي تقدمها 
والمعلمـــات  للموظفـــات  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
واإلداريات في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا 
ومـــن بينهـــا تخفيض نســـبة الدوام فـــي المدارس 

والوزارة والعمل عن بعد.
وأشـــارت إلـــى أنه رغـــم أن الجائحـــة كان لها تأثير 
علـــى العديـــد من القطاعـــات، ولكنها ســـاهمت في 
تســـريع التعليـــم عـــن بعـــد لمـــا لـــه مـــن إيجابيـــات 
لالرتقـــاء بالعمليـــة التعليميـــة واألكاديمية، كما أن 
الطلبـــة اكتســـبوا الكثيـــر مـــن المهـــارات من خالل 

التعلم عن بعد.
وعبـــرت عـــن اشـــتياقها لعـــودة الحيـــاة لطبيعتهـــا 
وتبـــادل الزيـــارات مـــع األهـــل واألقـــارب وإمـــكان 
الســـفر دون أي صعوبات أو تخوفات، مشـــيرة إلى 
أن الجائحة خلقت أمور إيجابية ومنها التطورات 
التكنولوجيـــة والتـــي تأمل في االســـتمرار بها بعد 

انتهاء الجائحة.
بدورهـــا، رفعـــت منســـقة برامـــج القنـــاة الدوليـــة 
بوزارة شـــؤون اإلعالم إيمان حســـن عيسى أسمى 

آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينـــة العاهـــل 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة؛ 
بمناســـبة اليـــوم العالمي للمرأة، مشـــيدًة بما تحقق 
للمرأة البحرينية من تقدم ونماء وتميز في جميع 
المجاالت على المستوى العربي والدولي، في ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشـــارت حســـن إلى جهود الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة، فـــي دعم تقدم 
المرأة من خـــالل تضمين االســـتراتيجية الوطنية 
واحتياجـــات المرأة في برنامج عمل الحكومة، لما 
له من أثر بارز في دعم تقدم المرأة البحرينية في 

مختلف المستويات والمؤسسات.
كمـــا أشـــادت بتوجيهـــات القيادة الرشـــيدة بشـــأن 
تطبيـــق نظـــام العمل مـــن المنزل لـــأم العاملة في 
الحكوميـــة،  والمؤسســـات  والهيئـــات  الـــوزارات 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات  هـــذه  أن  مؤكـــدًة 
تعكـــس الدعـــم المتواصـــل الذي تحظى بـــه المرأة 
البحرينيـــة مـــن لدن جاللة الملـــك، وتقديره الدائم 

لجهودها وعطائها الوطني في شتى المجاالت.
ولفتـــت إلـــى أن هـــذه التوجهـــات تواكـــب الخطـــة 
الوطنيـــة لنهـــوض المرأة البحرينية، ويســـاهم في 
تحقيـــق االســـتقرار األســـري، ورفـــع جـــودة حيـــاة 
األســـرة البحرينيـــة بالنظر إلـــى مســـاهمات المرأة 
داخل منظومة األسرة، الفتًة إلى إن هذه السياسة 
من شـــأنها زيادة خلق التـــوازن بين مصلحة العمل 
واحتياجـــات الموظفة، والذي بدوره ينعكس على 
زيادة اإلنتاجية وســـرعة تقديم الخدمات، إضافة 
إلى زيـــادة الرضـــا الوظيفـــي وانتمـــاء الموظفين، 

والتميز واالبتكار بالعمل الحكومي.

األعمــال تنميــة  أجــل  مــن  والكويــت  البحريــن  لســوق 

“إنفستكورب” تعّين السادة رئيسا لـ“الثروات الخاصة”

أعلنت إنفســـتكورب، أمس، عن تعيين 
محمد الســـادة رئيًســـا لســـوق البحرين 
انضـــم  الخاصـــة.  للثـــروات  والكويـــت 
الســـادة إلـــى إنفســـتكورب العام 2008 
وتقلـــد مناصب عليا عدة في الشـــركة، 
وعمـــل حديثـــا علـــى شـــبكات التوزيع 
المتناميـــة التي ســـاهمت في التوســـع 
الشـــركات  قســـَمي  مـــن  لـــكل  الســـريع 
منصبـــه  وفـــي  والعقـــارات.  الخاصـــة 

الجديد، ســـيخدم عمالء إنفســـتكورب 
في أسواق البحرين والكويت من أجل 
تنمية األعمال في هاتين المنطقتين بما 
يتماشـــى مع خطط توّسع الشركة عبر 
فئات األصول. وقال يوسف اليوسف، 
الشريك اإلداري إلنفستكورب للثروات 
يعـــزز  الســـادة  تعييـــن  “إن  الخاصـــة 
التزامنـــا بالحفـــاظ على عالقـــة طويلة 
األمـــد مـــع العمـــالء فـــي دول مجلـــس 

التعاون الخليجي ويعكس نقاط القوة 
والمكانـــة المرموقة للجيل الجديد من 

قادة إنفستكورب”.
وقال السادة “أنا متحمس لتولي الدور 
الجديد وأتطلع إلى العمل عن كثب مع 
فريقنـــا لتعزيز عالقاتنـــا الحالية وبناء 
عالقـــات جديـــدة، فيما نواصـــل العمل 
علـــى نســـج روابـــط متينـــة ودائمة مع 

عمالئنا”.

المنامة - إنفستكورب

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 3 نقاط

عند  أمس  العام  البحرين  مؤشر  أقفل 
مستوى 1,476.49 بارتفاع وقدره 3.02 
نقطة مقارنة بإقفاله الخميس الماضي.
مليون   3.22 الــمــســتــثــمــرون  وتـــــداول 
 708.51 قــدرهــا  إجمالية  بقيمة  سهم، 
ألف دينار، تم تنفيذها خالل 75 صفقة، 
على  تعامالتهم  المستثمرون  ركــز  إذ 
والتي  التجارية  البنوك  قطاع  أسهم 
 341.91 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت 
من   % 48.26 نسبته  ما  أي  دينار  ألف 

القيمة اإلجمالية للتداول.

محمد السادة

موزة فريدأحالم جناحيأمل جناحي

إيمان حسن

 الحزم االقتصادية 
الحكومية لها 
دور فعال في 

بقاء األعمال 

 إشادة بدعم 
القيادة الرشيدة 

والمجلس األعلى 
للمرأة للبحرينية

المنامة - بروبرتي فايندر

المنصـــة   - فاينـــدر”  “بروبرتـــي  توقعـــت 
العقاريـــة اإللكترونية الرائدة على مســـتوى 
الشرق األوسط وشـــمال إفريقيا - أن تشهد 
المملكة في العـــام 2021 نمًوا اقتصادًيا من 
جديـــد مع البـــدء بالعـــودة لمواصلة األعمال 
فيهـــا بشـــكل طبيعي. وأكـــدت أن اســـتقرار 
الوضع السياسي في المنطقة وَتَشكُّل فكرة 
أوضح عن الجائحة واالتجاه المتفائل الذي 
تتجه إليه ســـيؤدي إلى جذب االستثمارات 
للبحرين في القطاعين الســـكني والتجاري، 
وفًقـــا لمـــا جـــاء في اإلصـــدار 5 مـــن التقرير 
“إن  التقريـــر  وقـــال  البحريـــن.   – العقـــاري 
ضغوطـــات كوفيـــد - 19 أثـــرت على ســـوق 
البيـــع البحرينيـــة، إذ انخفضت األســـعار في 
المحافظـــات األربـــع كافـــة بمقارنـــة العامين 

2019 و2020، وكان االنخفـــاض األكبـــر من 
نصيـــب المحـــرق بنســـبة 16 %. وشـــهدت 
أســـعار اإليجـــار )وفًقا لأســـعار المعلنة على 
موقع الشـــركة( انخفاضات في المحافظات 
كافـــة باســـتثناء العاصمة، التـــي ارتفع فيها 
معـــدل أســـعار وحـــدات اإليجـــار بنســـبة 16 
% عنـــد مقارنة العـــام 2020 بالعام الســـابق 
2019.  وأوضحـــت أن إقبـــال المســـتأجرين 
استمر على الوحدات ذات األسعار المعقولة 
فـــي 2020 بشـــكل مماثـــل لما “ســـجلناه في 
السنوات الثالث الماضية “.  ووصف التقرير 

أســـعار الســـوق العقارية فـــي 2020 بالتقلب 
مرجًعـــا ذلك إلـــى العديد مـــن العوامل التي 
أثـــرت علـــى الصناعـــة جاعلـــًة من اســـتقرار 
األسعار أمًرا صعًبا في القطاعات واألسواق 
كافـــة. وأضاف “من غير المدهش أن كوفيد 
- 19 كان مـــن أهـــم ما أثر على األســـعار في 
وقت َجِهـــَد فيه العالم أجمـــع للعودة للحالة 
الطبيعيـــة حتى ولو بعض الشـــيء في ظل 
ظـــروف اســـتثنائية . وكان لهـــذه التحديات 
والظـــروف تداعيـــات طالـــت االقتصـــادات 
العالمية كافة، وكانت الصناعة العقارية من 

القطاعات المتأثرة بطبيعة الحال”. 
يذكر أن “بروبرتي فايندر” أطلقت أنشطتها 
فـــي البحريـــن منـــذ العـــام 2013 عبـــر موقع 

“بروبرتي فايندر البحرين”.

2021 فــي  بالبحريــن  اقتصاديــا  نمــوا  تتوقــع  المنصــة 
“بروبرتي فايندر”: البحرين جاذبة لالستثمارات العقارية

المنامة - رجال األعمال البحرينية

مــع مجلــس  بالتعــاون  البحرينيــة  األعمــال  رجــال  تنظــم جمعيــة 
العالقــات االقتصادية الخارجية )دييك( في تركيا منتدى “الفرص 
بمملكــة  الغذائيــة  والمــواد  الصحــي  القطــاع  فــي  االســتثمارية 
البحرين والجمهورية التركية” بمشاركة واسعة من رجال األعمال 
والمســتثمرين والخبراء والمختصين في القطاع الصحي وقطاع 
المــواد الغذائيــة مــن كال البلديــن، وذلــك يــوم الثالثــاء المقبــل 16 

مارس 2021 عبر تقنية االتصال المرئي عن ُبعد.

وتتضمن الجلسة االفتتاحية 
ترحيبيـــة  كلمـــات  للمنتـــدى 
لـــكل من رئيس جمعية رجال 
أحمـــد  البحرينيـــة  األعمـــال 
عبـــدهللا بـــن هنـــدي ورئيـــس 

)دييك( نيل أولباك.
الشـــركات  هنـــدي  بـــن  ودعـــا 

التجاريـــة  والمؤسســـات 
فـــي  العاملـــة  البحرينيـــة 
القطاعيـــن الصحـــي والمـــواد 
الغذائيـــة كافـــة إلـــى المبادرة 
فـــي  والمشـــاركة  بالتســـجيل 
مـــن  واالســـتفادة  المنتـــدى 
ســـيتم  التـــي  العمـــل  أوراق 

والتـــي  ومناقشـــتها  طرحهـــا 
الروابـــط  تعزيـــز  شـــأنها  مـــن 
التجاريـــة واالقتصاديـــة بين 
مملكـــة البحرين والجمهورية 

التركية.

تنظمــه “رجال األعمال” والعالقات االقتصادية “دييك”
انطالق “الفرص االستثمارية بالبحرين وتركيا” 16 مارس

 أحمد بن هندي



“ابتسامة” تعرض تجربتها عربًيا
التابعـــة  “ابتســـامة”  مبـــادرة  عرضـــت 
جوانـــب  الشـــبابية  المســـتقبل  لجمعيـــة 
مـــن تجربتهـــا الثرية فـــي تقديـــم الدعم 
النفســـي واالجتماعـــي لألطفـــال مرضى 
الســـرطان فـــي البحرين على مـــدى أكثر 
مـــن 12 عاما، وذلك أثناء مشـــاركتها في 
برنامـــج الزيـــارات الدوليـــة االفتراضيـــة 
الـــذي تشـــارك فيه جهـــات مرموقة تمثل 
مجموعـــة  وتنظمـــه  عـــدة،  عربيـــة  دوال 
جســـور التنمية لالستشـــارات والتطوير 
االجتماعـــي  لالســـتثمار  إثمـــار  ومركـــز 
بالتعاون مع مبرة عبد الرحيم الكوهجي 
الخيرية؛ بهدف استكشـــاف الممارســـات 
الرائـــدة فـــي مجـــال التنميـــة المجتمعية 

البحرينية.
وتضمنـــت المشـــاركة زيـــارة افتراضيـــة 
لتلك الجهات إلى مقر مبادرة “ابتســـامة” 
فـــي أم الحصـــم فـــي جولة عبـــر برنامج 

االتصـــال المرئـــي تعرفـــوا فيهـــا علـــى ما 
يضمـــه المركـــز مـــن مرافـــق مميـــزة، وما 
تقدمـــه المبـــادرة مـــن خدمـــات وبرامـــج 

نوعية لألطفال مرضى السرطان.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
صبـــاح عبدالرحمن الزياني أثناء حديثه 
إلى المشـــاركين في البرنامج: إن مبادرة 
“ابتســـامة” شـــكَّلت عالمـــة فارقـــة فـــي 
العمـــل األهلـــي المتطور والمســـتدام في 
البحريـــن، وتمكنـــت مـــن إطـــالق برامج 
نوعيـــة وبناء شـــراكات مثمرة مع جهات 
مختلفة وتحقيق التقدم والتوســـع عاما 
بعد عام والتغلب على جميع التحديات”.

علـــى  المبـــادرة  أن  الزيانـــي  وأضـــاف 
اســـتعداد دائـــم لمشـــاركة خبراتهـــا فـــي 
مجال العمل األهلي التطوعي، في إطار 
الحـــرص على فتح آفاق واســـعة لتبادل 
الخبـــرات والمهـــارات وعمـــل الشـــراكات 

والجمعيـــات  المبـــادرات  بيـــن  البنـــاءة 
التطوعية في البحرين، وبما يســـهم في 

تطوير هذا المجال الحيوي.
وأجـــاب رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعية 
أثناء اللقـــاء على مجموعة من األســـئلة 
المطروحة مـــن قبل المشـــاركين، مؤكدا 
والمهتميـــن  العامليـــن  تطويـــر  أهميـــة 
بالقطـــاع غيـــر الربحـــي مكوناتـــه كافـــة، 
إضافة إلى نشـــر التجارب والممارســـات 
الرائـــدة فـــي مجـــال العمل األهلـــي على 
أوســـع نطاق. ونوه الزياني أيضا بالدعم 

الذي تقدمه مبرة عبد الرحيم الكوهجي 
الخيريـــة لمبـــادرة “ابتســـامة” مـــن خالل 
رعايتهـــا برنامـــج “أبجـــد التعليمـــي” منذ 
نحو 5 ســـنوات، وصوال إلى دعم إنشـــاء 
قاعة كاملة باسم المبرة في مقر المبادرة 

الجديد بأم الحصم.

تقديم الدعم 
النفسي لألطفال 

مرضى السرطان
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

هنأ المدير اإلبداعي والمؤسس لشركة “Mmbrand” محمد المسقطي، 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة، بمناســـبة 
اعتماد انضمام االتحاد البحريني للسامبو لالتحاد اآلسيوي والدولي، 
كمـــا توجه بالتهنئـــة لرئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفـــة ولرئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي للســـامبو محمـــد علـــي جناحي، وأشـــاد بالدور الـــذي يلعبه 

االتحاد في تعزيز مكانة البحرين في المحافل الرياضية الدولية.
وتابـــع المســـقطي إننا فـــي “MMbrand” نفخر بمســـاهمتنا فـــي إثراء 
القطـــاع الرياضي إبداعيـــًا، عبر تصميم أول هويـــة لالتحاد البحريني 
للســـامبو، والتـــي جعلنا من رموزها ودالالتهـــا المتناغمة هوية بصرية 
تحمـــل بيـــن مفاهيمهـــا المكانـــة المرموقـــة لالتحـــاد، ودوره الداعـــم 
للحضـــور البحريني على مســـتوى بطوالت األلعـــاب القتالية، كامتداد 

لمسيرة المملكة وتألقها في إحراز المزيد من اإلنجازات الرياضية.

“MMbrand” تفخر بإثراء القطاع الرياضي إبداعًيا

بجهــود المجلــس األعلــى للمــرأة وبدعــم القيادة الرشــيدة

جواهري: البحرين سّباقة لتكريس كافة حقوق المرأة

قـــال رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 
جواهـــري،  عبدالرحمـــن  “جيبـــك” 
بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي 
يصـــادف الثامـــن من مـــارس “تمر 
علينـــا مـــن جديـــد مناســـبة اليوم 
تذكيرنـــا  لتعيـــد  للمـــرأة  العالمـــي 
بأهميـــة دور نصفنـــا الثانـــي، إنـــه 
ذلـــك اليـــوم الـــذي أقرتـــه منظمة 

األمم المتحـــدة منذ أعوام مضت 
لتحســـين ظـــروف المـــرأة العاملة 
ومنحهـــا الحقوق التي تســـتحقها 
ليتحـــول بعـــد ذلـــك إلى مناســـبة 
لالحتفـــال بإنجـــازات المـــرأة وما 

حققته من مكتسبات.
وأضـــاف جواهـــري “لعلنـــا هنا في 
البحريـــن قـــد ســـبقنا العديـــد مـــن 
دول العالـــم في إرســـاء وتكريس 

حقـــوق المـــرأة ومنحهـــا حقوقهـــا 
كافـــة،  والسياســـية  االجتماعيـــة 
ونشـــر الوعـــي المجتمعـــي حـــول 
وأطـــر  مبـــادئ  تحقيـــق  أهميـــة 
المســـاواة والعـــدل فـــي الحقـــوق 
والواجبـــات بين الرجال والنســـاء 

تحقيقًا لمبدأ التكافؤ”.
واســـتطرد بالقول : بذل المجلس 
األعلى للمرأة في البحرين جهودًا 

قرينـــة  برئاســـة  وجـــادة  مضنيـــة 
العاهـــل صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
إرســـاء  علـــى  عملـــت  إذ  خليفـــة، 
اآلليـــات ووضـــع السياســـات التي 
مـــن شـــأنها ضمان تنفيـــذ الخطط 
الداعمة لتمكين المرأة البحرينية 
وضمان اســـتدامة مشـــاركتها في 

عملية التنمية الشاملة.

االثنين 8 مارس 2021 - 24 رجب 1442 - العدد 4528

“الحداد للسيارات” تفوز بـ 3 بجوائز رفيعة
نجحت شـــركة الحداد للسيارات 
مهمـــة،  جوائـــز   3 حصـــد  فـــي 
وذلـــك فـــي حفـــل توزيـــع جوائز 
مرســـيدس بنز الشـــرق األوسط، 

الذي أقيم افتراضًيا من دبي.
وفازت شـــركة الحداد للسيارات 
بجائـــزة أفضل إنجاز في تحقيق 
هدف المبيعات المنشود، إضافة 
إلـــى جائزتين عن رضـــا العمالء، 
تحســـن  أفضـــل  جائـــزة  وهمـــا 
لمؤشـــر رضـــا العمـــالء للمبيعات، 
وجائـــزة أفضـــل تحســـن لخدمة 
الجوائـــز  هـــذه  وتعـــد  العمـــالء. 
دليـــال قوًيـــا علـــى التـــزام شـــركة 
باالرتقـــاء  للســـيارات  الحـــداد 

بتجربـــة عمالئهـــا، وبـــذل أقصى 
رضاهـــم  لتحقيـــق  جهودهـــا 

والوفـــاء بتطلعاتهـــم مـــن خـــالل 
توفيـــر خدمـــات تعكـــس معايير 

تقتصـــر  ولـــم  بنـــز.  مرســـيدس 
الشـــركة علـــى حصـــد  إنجـــازات 
رضـــا  مؤشـــر  تحســـين  جوائـــز 
العمـــالء فقـــط، بـــل “يســـعدنا أن 
نؤكد أن شركة الحداد للسيارات 
تعتبر اآلن الشركة رقم واحد في 
مؤشـــر رضا العمالء فـــي كل من 
المبيعات وخدمـــات العمالء في 
دول مجلس التعاون الخليجي”. 
مرســـيدس-بنز  جوائـــز  وتعـــد 
الشـــرق األوســـط فعالية ســـنوية 
رفيعـــة المســـتوى تقـــوم بتكريم 
الجهودة الجادة التي يبذلها كافة 
موزعي ســـيارات مرسيدس-بنز 

في جميع أنحاء المنطقة. 

صباح الزياني

أعلنـــت “التســـهيالت للســـيارات” الوكيل 
 ”GAC Motor“ والموزع الحصري لعالمة
الرائـــدة عن إطالقها لعروض االســـتبدال 
الســـخية وذلـــك علـــى أحـــدث ســـياراتها 

لمدة أسبوع واحد فقط.
وفي هذا الســـياق، صرح مدير المبيعات 
ســـامي بوحســـن “احتفـــاء منهـــا بمـــرور 
5 ســـنوات علـــى إطـــالق هـــذه العالمـــة 
التجارية حرصنا كل الحرص على تقديم 
األفضل لعمالئنا على اختالف توجهاتهم 
وقمنا أخيرا بطرح طرازات 2021 وذلك 
بأقســـاط ميسرة تبدأ من 78 ديناًرا فقط 
شـــهرًيا ومـــن دون دفعة مقدمـــة، واليوم 
نقدم لعمالئنا الكرام عروض االســـتبدال 
عمرهـــا  كان  مهمـــا  لســـياراتهم  المميـــزة 
بأســـعار تثمين تنافســـية ومرونـــة عالية 

حتى تتم عملية االستبدال في دقائق”.
وأضاف بوحســـن “أن االتجاه العام حالًيا 

لكافـــة الفئات مـــن الزبائن هـــو الحصول 
على األداء المتميز وهذا ما ينطبق تماًما 
واليـــوم   ،GAC Motor ســـيارات  علـــى 
كمـــا يالحظ الجميع تزايـــد مركباتنا على 
وهـــذه  كبيـــر،  بشـــكل  المملكـــة  طرقـــات 
الفرصـــة تقـــدم أســـعاًرا خاصـــة لمكافـــأة 
زبائننـــا الكرام عبـــر هذا العـــرض المتميز 
لهـــم، الـــذي يتيـــح لهـــم اقتنـــاء ســـيارات 

“GAC Motor” ذات المواصفـــات العالية 
بأفضـــل  المتميـــز  االســـتثنائي  واألداء 
األســـعار على اإلطالق من حيث الجودة 
والمتانة والســـعر المناسب، وخدمات ما 
بعـــد البيع وذلك ســـعًيا منا لتقديم أفضل 
وأقـــوى العـــروض فـــي الســـوق المحلـــي 
لنخـــدم جميـــع عمالئنـــا باختـــالف فئات 

دخلهم”.
وجـــدد بوحســـن دعوتـــه للزبائـــن لزيـــارة 
معـــرض GAC Motor في منطقة ســـترة 
المقـــدم  العـــرض  هـــذا  مـــن  لالســـتفادة 
لفتـــرة محـــدودة وذلك من الســـبت حتى 
الخميـــس من الســـاعة 8 صباًحـــا حتى الـ 
7 مســـاًء؛ للتعرف عن قـــرب على أحدث 
طرازاتنـــا باالتصـــال علـــى )17734008(، 
طريـــق  عـــن  األخبـــار  أحـــدث  ومتابعـــة 
علـــى  االجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 

.”GACMOTORBH“

سامي بوحسن

ــهرًيا ــط شـ ــاًرا فقـ ــن 78 دينـ ــدأ مـ ــرة تبـ ــاط ميسـ أقسـ
“التسهيالت للسيارات” تطلق عروض االستبدال السخية

حصد مصرف الســـالم - البحرين جائزة 
“تقديـــر النخبـــة للجـــودة الرفيعـــة” فـــي 
مجال الُمعالجة الُمباشرة لعام 2020 من 
بنـــك “جي بي مورغـــان”، وذلـــك نتيجة 
لتميـــز المصرف في تقديم أداء وكفاءة 
تشغيلية استثنائية في عمليات تحويل 
معالجـــة  معـــدالت  وتحقيـــق  األمـــوال، 
مباشـــرة عالية ضمن هذه الفئة الرائدة. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الجائـــزة  وتســـّلم 
للمجموعـــة لـــدى مصرف الســـالم رفيق 
النايـــض، مـــن نائـــب رئيـــس مدفوعـــات 
البيـــع بالجملـــة والمدير التنفيـــذي لبنك 
جي بي مورغان - البحرين علي موسى.

ووفًقا لبنك جي بي مورغان، الذي يضع 
معاييـــر صارمـــة فـــي مجـــال الُمعالجـــة 
المباشـــرة، فقـــد تأهل أقل مـــن 1 % من 
إجمالـــي عمالء تحويـــل األموال لجائزة 

الجودة لعام 2020.

وحقـــق مصرف الســـالم نســـبة 99.7 % 
 ،”MT103“ لفئـــة  الُمباشـــرة  بالُمعالجـــة 
ويمّثل ذلك إنجـــاًزا مرموًقا تم تحقيقه 
الجائحـــة  تحديـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الحالية، وهو ما يســـهم بتعزيـــز المكانة 
ماليـــة  كمؤسســـة  للمصـــرف  الُمتميـــزة 
مرموقة على مســـتوى مملكـــة البحرين 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  ومنطقـــة 

إفريقيا.
إنجـــازات  آخـــر  حـــول  حديثـــه  وفـــي 
المصـــرف، قـــال رفيق النايض “يســـعدنا 
الفـــوز بهـــذه الجائزة المرموقـــة من بنك 
جي بي مورغان، والتي نجحنا بحصدها 
على الرغـــم من المعاييـــر الصارمة التي 
تطّبقهـــا الجهـــة المانحـــة للجائـــزة علـــى 

أداء وكفاءة الُمعالجة الُمباشرة.

أثناء تسلم الجائزة

مــــــــن بـــــنـــــك “جــــــــــي بــــــــي مــــــــورغــــــــان”
“السالم” يفوز بجائزة “الجودة الرفيعة” 2020
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رجل أعمال أردني يثير ضجة بتوزيعه الذهب على موظفيه
أثــار رجــل أعمــال أردنــي ضجــة واســعة علــى مواقــع 
ومقاطــع  صــور  تــداول  بعــد  االجتماعــي،  التواصــل 
لــه وهــو يــوزع الذهــب والمجوهــرات علــى  مصــورة 

موظفيه.
وأوضــح رجل األعمال أحمد أبو ســنينة، أنه يتبع ذلك 
التقليــد مــع موظفيــه؛ تقديــرا لجهودهــم فــي العمــل 

وتحفيزا لهم.
ويعتبــر أبــو ســنينة أن ذلــك النوع مــن الحوافز يخرج 
كل مهــارات فريــق العمــل لديــه، ويجعلــه يشــعر أن أي 

نجاح للشركة هو نجاح شخصي له.
ولفــت رجــل األعمــال األردنــي أحمــد أبــو ســنينة، أنــه 
احتار هذه المرة في كيفية تحفيز موظفيه بعدما وزع 
عليهــم هواتــف “آيفــون” فــي العــام الماضــي كحوافــز، 

ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  مــن  العديــد  وتفاعــل 
االجتماعــي مــع طريقة تحفيــز رجل األعمــال األردني 

لموظفيه، بمكافأتهم بهدايا سخية.
يشــار إلى أن تقارير خليجية ذكرت الشــهر الماضي أن 
رجل األعمال الهندي الخيري المقيم في إمارة الشارقة 
الخليجيــة ســوهان روي، قــرر منــح رواتــب لزوجــات 

موظفيــه، بعدمــا عبــر عــن إعجابــه بالتــزام موظفيــه 
وعائالتهــم أثنــاء جائحة فيروس “كورونا” المســتجد. 
وقــال ســوهان روي، الــذي ينحــدر مــن واليــة كيــراال، 
وهــو الرئيس المؤســس والرئيس التنفيــذي لمجموعة 
شــركات “آريــز” إن “الوقــت حــان لتســديد قيمــة العمل 
الشاق للموظفين والدعم المقدم من عائالتهم، وهو ما 
جعل الشــركة تتغلب على التحديات وعدم االســتقرار 

في العام الماضي 2020”.
وأثنــاء انتشــار الوبــاء، لــم تقم الشــركة بفصــل أي من 

موظفيها أو تخفيض رواتبهم.

ارتكــب زوج في البرازيل جريمة بشــعة 
للغايــة، عندما قتل والدة أطفاله الثالثة 
طعنا حتى الموت؛ بســبب يبدو بسيطا. 
البريطانيــة،  “الصــن”  وذكــرت صحيفــة 
دوس  إدغارديــن  أن  األحــد،  أمــس 
سانتوس )34 عاما( قتل زوجته السابقة 
بعد أن حظرته على تطببيق “واتساب”. 
لــدى  بوحشــية  طعنهــا  أنــه  وأضافــت 
مدينــة  فــي  عملهــا  مقــر  إلــى  وصولهــا 
أوروكــوي، شــمال شــرقي البرازيــل فــي 
19 فبرايــر الماضــي. وأظهــرت لقطــات 
وصــول  المراقبــة،  كاميــرات  ســجلتها 
العمــل  مقــر  إلــى  الســابق  القتيلــة  زوج 
القاتــل  وكان  صباحــا.  السادســة  فــي 
ينتظــر ميندونــكا )32 عامــا( التــي تعمل 
خادمة في مكان علمها لنحو 40 دقيقة. 
ورصدت الكاميرات لحظات كان القاتل 
منهــا  تمكــن  لكنــه  الشــابة،  األم  يهاجــم 

وطرحها أرضا، وشرع في طعنها.
وألقت الشــرطة القبــض على القاتل في 

منزله، حيث كان يستعد للفرار.

حجبته في “واتساب”.. 
فأنهى حياتها

وقعــت وكيلــة عقــارات أميركيــة فــي شــر أعمالهــا بعــد أن فضحهــا أحد الشــهود، 
وكشــفت تفاصيــل خطتهــا لقتــل حماتهــا، علــى أن تبــدو العمليــة وكأنهــا حــادث 

عرضي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس األحد.

أن  البريطانيــة  الصحيفــة  وذكــرت 
الوكيلة العقارية لي آن بومان )43 عاما( 
عرضــت علــى الشــاهدة جلــب شــخصا 
و  حماتهــا  لقتــل  دوالر،   1500 مقابــل 
”جعــل األمــر يبدو وكأنه حــادث عادي”؛ 
ألنهــا كانت “تســاعد زوجها الســابق في 

رعاية أطفالها”.
وتطلقــت بومان من زوجها الســابق في 

العــام 2018، ومنــذ ذلــك الحيــن وهــي 
تســعى إلــى حضانــة أطفالهــا، وبعــد أن 
لقتــل  خطــة  أعــدت  ذلــك  فــي  فشــلت 
فــرص  للمــرأة  ُأتيحــت  وقــد  حماتهــا. 
عــدة لتغيير رأيهــا والعدول عن خطتها، 
التــي  القضيــة،  فــي  الشــاهدة  بحســب 
تحولت إلى شــاهدة ضدها في القضية، 

وفق وثائق المحكمة.

عرضت 1500 دوالر لقتل حماتها.. وامرأة فضحتها

شابات يرتدين مالبس كردية تقليدية يلوحن بأعالم 
الكرسي الرسولي أثناء انتظار وصول البابا فرنسيس إلى 
ملعب فرانسو الحريري في أربيل، بعاصمة منطقة الحكم 

الذاتي الكردية شمال العراق )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــال مســؤولون بلغــار إن طائرة لشــركة 
الخطوط الجوية الفرنسية )أير فرانس( 
إلــى  باريــس  مــن  طريقهــا  فــي  كانــت 
نيودلهــي هبطــت اضطراريــا فــي مطــار 

صوفيا؛ بسبب سلوك أحد الركاب.
وقــال المســؤول فــي وكالــة التحقيقات 
راكبــا  إن  أنجيلــوف:  إيفيلــو  الوطنيــة 
هنديــا بــدأ يتصرف بشــكل عدواني بعد 
وقــت قصيــر من اإلقالع، إذ تشــاجر مع 
مضيفــة  علــى  واعتــدى  آخريــن  ركاب 

طيران، بحسب “رويترز”. 
ودفع ســلوكه العدواني قائد الرحلة إلى 
الســعي للهبــوط اضطراريا فــي صوفيا، 
وُنقــل الرجــل مــن الطائــرة ووجهــت لــه 
تهمــة تعريض ســالمة الطيــران للخطر. 
وســيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل 
واســتأنفت  10ســنوات.  الســجن  إلــى 

الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.
“نحقــق  للصحافييــن  أنجيلــوف  وقــال 
في تصرفاته ودوافعه. ال يوجد تفســير 

معقول لسلوكه”.

هبوط طائرة اضطرارًيا 
بسبب سلوك راكب

أعلن نجم هوليوود األميركي نيكوالس 
ودخولــه  زواجــه  الجمعــة،  يــوم  كيــج، 

“القفص الذهبي” للمرة الخامسة.
وبحســب مجلــة “ذا هوليــوود ريبورتــر” 
األميركيــة، فقــد تــزوج كيــج )57 عامــا( 
مــن فتاة تدعى ريكو شــيباتا، وتبلغ من 

العمر 26 عاما.
وأشــار نيكــوالس كيــج فــي بيــان إلــى 
أن تــزوج مــن شــيباتا فــي مدينــة الس 
فيغــاس األميركيــة، وقــال معلقــا “نحــن 

سعداء للغاية”.
فقــد  كيــج،  باســم  متحــدث  وبحســب 
التقى بعروســه ريكو شــيباتا في اليابان 

منذ أكثر من عام.
كيــج،  نيكــوالس  زيجــات  أبــرز  ومــن 
أركيــت،  باتريشــيا  األميركيــة  الممثلــة 
ولديــن  ولديــه  بريســلي،  مــاري  وليــزا 
همــا الممثــل ويســتون مــن زواجــه مــن 
كريســتينا فولتــون، وكال إل من زواجه 

من أليس كيم.

تصغره بـ31 عاما..نيكوالس كيج يتزوج للمرة الخامسة

يشار إلى أنه في مارس 2019 تقدم نيكوالس كيج بدعوى طالق من آخر زوجاته بعد 4 أيام من زواجهما.

ضجــت وســائل التواصــل االجتماعي 
في مصــر بفيديو للرئيــس عبدالفتاح 
السيســي أثنــاء توقــف ســيارته أمــام 
منطقــة  فــي  الجائليــن  الباعــة  أحــد 
مدينــة نصــر شــرقي القاهــرة لشــراء 
الفاكهة. وفتح السيســي باب سيارته 
وهــو يتحــدث مــع البائع، الــذي هرول 

إلــى جمــع أنــواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس المصري، وقال السيســي لــه مداعبا “نقي 
كويــس”. ويبــدو أن السيســي الحظ أثناء توقفه صعوبة في حركــة البائع، ولدى تبادله 
أطــراف الحديــث معــه، علم بوجود مشــاكل صحية في أعصاب القــدم، كما علم أن بيع 
الفاكهــة هــو مصــدر دخلــه الوحيــد، وليــس له ســكن مســتقل، ويقيــم بحدائــق القبة مع 
أقاربــه. وبعــد انتهــاء البائــع مــن جمع الفاكهــة، قال له السيســي “قولي عايــز إيه”، وقام 
الرئيس المصري بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعالج على نفقة الدولة، قائالً 

له مرات عدة “كل حاجة خالص”.

السيسي و ”بائع الفاكهة” يشعل مصر الفجر:  
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ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” األميركية أن شبكة 
“ســي بــي أس” دفعــت مبلغــا كبيــرا مــن المــال لقــاء حقــوق 
المقابلــة المنتظــرة مــع األميــر البريطانــي، هــاري وزوجتــه 
األميركيــة ميغــان مــاركل. وأوضحــت الصحيفــة أن القنــاة 
األميركيــة دفعــت مبلغــا يتــراوح بيــن 7 و9 مالييــن دوالر 
لشــركة اإلنتــاج الخاصــة باإلعالميــة أوبــرا وينفــري، للفــوز 
بحقــوق بــث المقابلــة، فــي حيــن كشــفت المتحدثــة باســم 
هــاري وميغــان أن الزوجين لم يتــم تعويضهما عن المقابلة. 

وطبقــا لالتفاقيــة المبرمــة مــع شــركة وينفــري، فــإن شــبكة 
“ســي بي أس” تمتلك حقوق المقابلة في األسواق العالمية، 
إذ ســتبث المقابلة، اليوم االثنين، في قناة “آي تي في” في 

بريطانيا، لقاء مبلغ مالي لم يحدد.
ومــن المقرر أن يتم نشــر المقابلــة المرتقبة في وقت الحق، 

بعد البرنامج المعروف “60 دقيقة”.
وتشــوقيا للجماهيــر، بثــت شــبكة “ســي بــي أس” مقاطــع 

صغيرة من المقابلة التي ستستمر لمدة ساعتين.

مقابلة هاري وميغان سعرها ماليين الدوالرات

يجب أن تزال البيروقراطية بشكل تام
Û  كان حديث صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس

الوزراء حفظه هللا ورعاه في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بمثابة خريطة 
طريــق لالســتراتيجية الوطنيــة التي تمثل حســب بعض المصادر “التوجهــات الكبيرة 

التي تحددها الدولة أو إدارة منظمة ما لتحقيق أهدافها على مدى زمني محدد”.
Û  لقــد مــر ســموه فــي هــذا اللقاء علــى محطات العمــل المختلفــة، وأود فــي مقالتي هذه

التوقف عند مقولته حفظه هللا ورعاه “يجب أن تزال البيروقراطية بشــكل تام”، لكي 
أذكر شــيًئا عن اإلدارة البيروقراطية التي طالما نظرنا إليها بأنها أحد العوائق، بل إنها 
يمكن أن تكون العائق الرئيس المؤثر في االنسياب الطبيعي والمرن لألعمال وسرعة 

إنجازها.
Û  تعــّرف المصــادر اإلدارة البيروقراطيــة بأنهــا “نمــط اإلدارة الــذي يتميــز بدرجــة عاليــة

مــن الرســمية والمركزيــة والتخصــص الوظيفــي وغالبــا ما يوصــف الهيــكل التنظيمي 
المصاحب لإلدارة البيروقراطية بأنه هيكل بيروقراطي غير مرن”.

Û  خــالف ذاك الهيــكل التنظيمــي الجامــد وغيــر المــرن، الذي يتصــف بتعدد المســتويات
اإلدارية وحصر عملية اتخاذ القرار في أضيق الحدود ال يكاد يخرج عن دائرة اإلدارة 
التنفيذية، خالف ذلك هناك التنظيم المسطح الذي يتسم بالهيكل التنظيمي المرن أو 
المســطح. يتميز هذا التنظيم كما تقول المصادر بـ “قلة عدد المســتويات اإلدارية في 

الهيكل واتساع نطاق إشراف المديرين وتكون عملية اتخاذ القرارات ال مركزية”.
Û  كما يتميز هذا التنظيم حســب المصادر، في أنه يدعو إلى رفع مســؤوليات الموظفين

علــى مســتوى القاعــدة حيث تتوزع المســؤوليات علــى جميع العامليــن وليس اإلدارة 
التنفيذية فقط. ومن سمات هذا التنظيم أيًضا تطبيق عملية التفويض لسلطة اتخاذ 
القــرار ليشــمل مــن يعمــل علــى مســتوى القاعــدة ويلغــي المســتويات التنظيميــة غيــر 

األساسية.
Û  إن مــا تضمنــه حديــث ســمو األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة الشــامل هــو وكما ذكرنا

آنًفــا بمثابــة خريطــة طريق تســير جنًبا إلــى جنب مع الرؤيــة المســتقبلية 2030، وفي 
هــذا الســياق يقــول ســموه “إن مســاعي التطور والنماء مســتمرة ونحــن نملك طموًحا 
لمســتقبل البحريــن وحاضرهــا ال نهايــة لــه، ونســعى إلــى جهــاز حكومــي فاعــل وعلى 

كفاءة وبحجم يتناسب مع متطلبات التنمية”.

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر
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^ عبـــر رئيـــس تحريـــر صحيفـــة 
“البـــاد” مؤنـــس المـــردي عـــن خالص 
شـــكره وتقديـــره لجميـــع المشـــاركين 
في منتـــدى الصحيفـــة “الســـعودية... 
بيـــت العـــرب الكبيـــر”؛ للتضامـــن مـــع 
بيـــت العرب الكبير، ورفض المســـاس 
بسيادتها، ولم يكن مستغرًبا التجاوب 
الســـريع والتفاعـــل المتوقـــع مع دعوة 

الصحيفة.
كلمتـــه:  ســـياق  فـــي  المـــردي  وقـــال 
يحمـــل منتـــدى “البـــاد” اليوم رســـالة 
بصوت الخليج، وبصوت الخليجيين، 
الـــدور  وهـــو  الصحافييـــن،  وبصـــوت 
المتوخى من المؤسســـات الصحافية، 
التـــي ال يقتصـــر دورهـــا اليـــوم علـــى 
وإنمـــا  والمعلومـــات،  األخبـــار  نقـــل 
أصبحت شـــريًكا في صناعـــة الحدث 

وصياغة الموقف، وهو ما يعزز رسالة 
الصحافة في إشاعة الوعي والتصدي 

للتحريض والتأليب.
التقريـــر  يكســـب  “مـــا  أن  وأضـــاف 
األميركـــي األخير أهميـــة كونه ارتبط 
المرحـــوم  المهنـــة  زميـــل  بقضيـــة 
المواطن الســـعودي جمال خاشـــقجي 
)رحمـــه هللا(. لقد كانـــت جريمة مقتله 
العدالـــة  واتخـــذت  ونكـــراء،  بشـــعة 
مجراهـــا، وحوكم المتهمـــون، وأدينوا 
وســـجنوا، وجـــاء التقريـــر األميركـــي 
الســـعودية،  الشـــفافية  أمـــام  ضعيفـــا 
ولم يستطع الطعن في نزاهة القضاء 
الســـعودي، الذي أدان بعض المتهمين 
بعقوبات مشددة وصلت إلى اإلعدام، 

ثم السجن المؤبد”.
وتابـــع: نحن اليوم نجتمع على طاولة 

افتراضية لنســـجل موقًفـــا ضد حملة 
سوداء عن تقرير جنح عن المصداقية 
واإلنصـــاف، وتضمن اتهامات مرســـلة 
بـــا أدلة، وهذه الحملة ليســـت األولى 
التـــي ينالهـــا بيت العـــرب الكبير، ومن 
هنـــا جاءت مبادرة “البـــاد” بأن يكون 
التحـــرك هـــذه المـــرة مختلفـــا عن كل 
وأن  القاعـــدة،  مـــن  يكـــون  أن  مـــرة، 
يشـــمل الصحافـــة الخليجيـــة وَحَملـــة 
األقام ومســـؤولي الصحـــف األمامي 
بالمؤسســـات؛ لنسجل رسالة مشتركة 

وبصوت واضح.
وقـــال: أنـــا علـــى ثقـــة تامـــة بـــأن لدى 

ممـــا  الكثيـــر  المشـــاركين  زمائـــي 
يقولونـــه، واآلالف يتابعونهـــم اليـــوم 
عبر التغطية المباشرة لوقائع المنتدى، 

وأتوقع صدى طيًبا للمنتدى.
المـــردي:  قـــال  وفـــي ختـــام حديثـــه، 
أود تســـجيل التحية لزمائي بأســـرة 
صحيفـــة “الباد”، الذيـــن عملوا طوال 
النعقـــاد  للترتيـــب  الماضيـــة؛  األيـــام 
المنتدى بالشكل الذي يليق بالضيوف 
الكرام. شـــكًرا لهم، كما أســـجل الشكر 
الصحافيـــة  المؤسســـات  لجميـــع 
واإلعاميـــة التي وافقت على النشـــر 

المتزامن لوقائع المنتدى.

واإلنصاف المصداقية  يفتقد  تقرير  بشأن  سوداء  حملة  ضد  موقفا  يسجل   ”^“ منتدى 
ــذت مــجــراهــا ــخ ــة ات ــدال ــع ــردي: جــريــمــة مــقــتــل خــاشــقــجــي بــشــعــة ونـــكـــراء وال ــمـ الـ

التقرير األميركي جاء ضعيفا أمام الشفافية السعودية

رئيس التحرير مؤنس المردي

^ نظمت صحيفة “البالد” منتداها الخليجي بعنوان “الســعودية.. بيت العرب الكبير”، عن طريق االتصال المرئي 
بمشــاركة واســعة من رؤســاء تحرير الصحف الخليجية ومســؤولي الصف األمامي بالمؤسســات اإلعالمية وقامات 

عربية من حملة األقالم والرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية.

الوسم والمشاركة

وســـم  الصحيفـــة  وأطلقـــت 
“#الســـعودية_بيت_العرب_الكبير” 
للتغريـــد عن أعمـــال المنتدى. وشـــهد 
هـــذا الوســـم مشـــاركة كبيـــرة من قبل 
المغرديـــن مـــن مختلـــف دول الخليج 
للتضامـــن مـــع الرياض وتأكيـــد أهمية 

المنتدى.
ووفقـــا إلحصـــاءات فريـــق الصحيفة، 
التغريـــد  بســـاحة  الوســـم ظهـــر  فـــإن 
ألكثـــر من 50 مليون حســـاب، وشـــهد 
“الهاشـــتاغ” تفاعـــا كبيـــرا مـــن قبـــل 
6 ماييـــن و786 ألفـــا و884 حســـابا، 
وجـــرى التغريـــد عـــن المنتدى بشـــكل 

محدد بأكثر من 500 تغريدة.
عبـــر  المنتـــدى  وقائـــع  بـــث  وجـــرى 
منصـــات صحيفـــة “البـــاد” وشـــركاء 
الصحيفـــة في تغطية وقائـــع الفعالية 
مـــن مؤسســـات إعاميـــة وصحافيـــة 

ومـــن بينهـــا قنـــوات الصحـــف وقنـــاة 
فضائية.

هدف المنتدى

والهـــدف مـــن المنتدى إعـــاء الصوت 
الخليجي الشعبي للتضامن مع المملكة 
لمـــا  اســـتنكارا  الســـعودية؛  العربيـــة 
تتعرض له المملكة العربية السعودية 
مـــن حملة معادية تمس ســـيادتها بعد 
التقريـــر األميركي المجافـــي للحقيقة 
مـــن وكالـــة االســـتخبارات األميركية، 
الـــذي خا من أي معطيـــات أو أدلة أو 
براهين تذكر. وحمـــل المنتدى عنوان 

“السعودية.. بيت العرب الكبير”. 

البيان الختامي

وأصـــدر المشـــاركون بمنتـــدى “الباد” 
نظمـــت  فيـــه:  جـــاء  ختاميـــا  بيانـــا 
فـــي  البحرينيـــة  “البـــاد”  صحيفـــة 

يـــوم األحـــد الموافق 7 مـــارس 2021 
بمشاركة عدد كبير من رؤساء تحرير 
الصحف الخليجية ومســـؤولي الصف 
اإلعاميـــة  بالمؤسســـات  األمامـــي 
وقامـــات عربيـــة مـــن حملـــة األقـــام 
والـــرأي وقيـــادات بالمجتمـــع المدنـــي 
وبرلمانيـــة  أكاديميـــة  وشـــخصيات 
منتـــدى عبـــر االتصال المرئـــي بعنوان 
الكبيـــر”  العـــرب  بيـــت  “الســـعودية 
وذلـــك للتضامن مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية اســـتنكارا لمـــا تتعـــرض له 
المملكـــة العربية الســـعودية من حملة 
معاديـــة تمـــس ســـيادتها بعـــد التقرير 
األميركي المجافي للحقيقة من وكالة 
االســـتخبارات األميركيـــة والـــذي خا 
مـــن أي معطيـــات أو أدلـــة أو براهيـــن 

تذكر. 
وتابـــع وقائـــع المنتـــدى عبـــر وســـائل 
مـــن  الكثيـــر  المختلفـــة  االتصـــال 

المتابعين من بلدان حول العالم.

وعبر المشـــاركون في البيان الختامي 
عن صوت الموقف الخليجي والعربي 
الشـــعبي الرافـــض لما ورد مـــن تقارير 

ظنية واتهامات مرسلة.
وأكد المشـــاركون حرصهم على تعزيز 
التعاون والعاقـــات الوثيقة بين دول 
الخليـــج العربيـــة والواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، وأكدوا تضامنهم التام مع 

المملكة العربية السعودية، وتقديرهم 
لـــدور المملكـــة باعتبارها بيـــت العرب 
الكبيـــر، إذ أرســـت بعملهـــا منـــذ عقود 
طويلـــة قيـــم العدالـــة والمســـاواة في 
العاليـــة  ثقتهـــم  مؤكديـــن  المجتمـــع، 
فـــي القضاء الســـعودي والذي تعاطى 
مـــع الجريمة النكراء لمقتـــل المواطن 
الســـعودي جمال خاشقجي رحمه هللا 

بكل شفافية ونزاهة وعدل.
المهـــم  بالـــدور  المشـــاركون  ونـــوه 
العربيـــة  المملكـــة  بـــه  الـــذي تضطلـــع 
الســـعودية فـــي تعزيـــز ودعـــم األمـــن 
والســـام الدولييـــن ومحاربـــة األفكار 
والمتطرفـــة،  اإلرهابيـــة  والجماعـــات 

وبتر يد اإلرهاب أينما حل.
إلـــى  وإكبـــار  تقديـــر  بـــكل  وأشـــاروا 
الحرميـــن  لخـــادم  الكبـــرى  الجهـــود 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولـــي عهـــده صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر محمد بن ســـلمان فـــي تحقيق 
التنميـــة واالزدهار في المملكة، ودعم 
األشـــقاء العـــرب واألمـــة اإلســـامية، 
وتحقيـــق التنميـــة واالزدهـــار والنماء 

في دول المنطقة والعالم ككل.
وبيـــن المشـــاركون تأييدهـــم الكامـــل 
تتخذهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  لجميـــع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لضمـــان 
أمنها القومي والسيادي، ووقف جميع 
الحمـــات المغرضـــة وغير المســـؤولة 
الراميـــة للنيـــل مـــن وحدتهـــا الوطنية 

ومن رموزها وقيادتها الحكيمة.

تغريدة ماليين   6 فاق  “#السعودية_بيت_العرب_الكبير”  المنتدى  وسم  مع  كبير  تفاعل 
اعالميـــة وقامـــات  الخليجيـــة  الصحـــف  قـــادة  جمـــع  فـــي  ينجـــح   ”^“ منتـــدى 

منتدى “^” الخليجي: لوقف الحمالت المغرضة وغير المسؤولة ضد السعودية وقيادتها

التقرير جنح عن المصداقية واإلنصاف

“هاشتاغ” يظهر ألكثر من 50 مليون حساب

لتعزيز التعاون والعالقات الوثيقة بين دول 
الخليج وأميركا 

السعودية أرست بعملها منذ عقود طويلة قيم 
العدالة والمساواة في المجتمع

للرياض دور في تعزيز ودعم األمن والسالم الدوليين 
ومحاربة األفكار والجماعات اإلرهابية والمتطرفة

تقدير الجهود الكبرى لخادم الحرمين الشريفين 
وولي عهده في تحقيق التنمية واالزدهار
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^ قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة 
والنشـــر  للصحافـــة  “البـــاد”  دار 
عبدالنبي الشعلة “إن المنتدى شهد 
في اليوميـــن الماضيين تداوال في 
فضـــاء التغريد والتدوين بوســـائل 
دول  فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل 

الخليج العربي ودول أخرى”.
ورحب الشـــعلة في مســـتهل كلمته 
“البـــاد”  منتـــدى  افتتـــاح  أثنـــاء 
بالكوكبـــة  الكبيـــر(،  العـــرب  )بيـــت 
اإلعاميـــة المشـــاركة مـــن رؤســـاء 
تحريـــر الصحـــف وكبـــار مســـؤولي 
وحملـــة  اإلعاميـــة  المؤسســـات 
وشـــخصيات  والـــرأي،  األقـــام 
وشـــخصيات  المدنـــي  المجتمـــع 

برلمانية وسياسية مختلفة.
وأضاف “هي مبادرة تشـــكل صورة 
مـــن أروع الصور الوطنية، كمبادرة 
أهلية شعبية، تمثل وقفة للتضامن 
مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية 
الســـعودية التي تتعـــرض لحمات 
قيادتهـــا  مكانـــة  تمـــس  مغرضـــة 

وسيادتها ونظامها القضائي”.
طرحنـــا  “ســـيكون  الشـــعلة  وتابـــع 
فـــي غايـــة الموضوعيـــة والهـــدوء 
والرويـــة؛ انطاقـــا مـــن ثقتنـــا فـــي 
مـــن  وقناعتنـــا  وشـــعوبنا،  أنفســـنا 
عدالـــة القضية، ومـــن حرصنا على 
اإلســـتراتيجية  العاقـــات  متانـــة 
بين الواليـــات المتحـــدة األميركية 
مـــع دول الخليـــج عمومـــا، وبينهـــا 

والسعودية خصوصا”.
وقـــال “عنـــوان المنتـــدى )المملكـــة 
العـــرب  بيـــت  الســـعودية  العربيـــة 
قلعـــة  الواقـــع  فـــي  وهـــي  الكبيـــر( 
العروبـــة واإلســـام، وهـــي درعهـــم 
الواقـــي، وقلبهـــم النابض، وتشـــكل 
العمـــق  كخليجييـــن  لنـــا  بالنســـبة 

اإلســـتراتيجي والوطني والروحي 
ســـامته  علـــى  نحـــرص  الـــذي 

ومكانته”.
علـــى  المنتـــدى  “ســـيتركز  وزاد 
تقييـــم  األول  رئيســـة،  محـــاور   3
األميركيـــة  الخليجيـــة  العاقـــات 
الســـعودية  والعاقـــات  عمومـــا، 

األميركية تحديـــدا، وتأثير التقرير 
العاقـــات،  هـــذه  علـــى  األخيـــر 
موقـــف  دعـــم  الثانـــي  والمحـــور 
الريـــاض بالرفض بمســـاس ســـيادة 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
والمحـــور الثالـــث دور المؤسســـات 
األهليـــة فـــي دعم الموقـــف العربي 

السعودي”.
أصدقائنـــا  مـــن  “نتوقـــع  وأردف 
مـــن متخـــذي القـــرار فـــي الواليات 
الدقـــة  يتخـــذوا  أن  المتحـــدة 
مـــن  والحـــذر  والحيطـــة  واألمانـــة 
أي تقاريـــر مخابراتيـــة تعتمد على 
بـــدال  واالحتمـــاالت،  االفتراضـــات 

من البراهيـــن واألدلـــة الدامغة. إن 
الـــذي صـــدر  المخابراتـــي  التقريـــر 
أخيرا بشـــأن الجريمة البشعة التي 
ارتكبت بحـــق المواطن الســـعودي 
جمـــال الخاشـــقجي، نحـــن جميعـــا 

ندينها ونستنكرها”.
التقريـــر  “هـــذا  الشـــعلة  وواصـــل 

يذكرنا بالتقرير الذي صدر من ذات 
الجهـــة المخابراتية، بشـــأن امتاك 
الشـــامل،  الدمـــار  أســـلحة  العـــراق 
األمـــر الـــذي أدى إلـــى غـــزو العراق 
وتدميره، ما نتج عن ذلك تداعيات 
مؤســـفة مازلنـــا نعانـــي إرهاصاتهـــا 

وتداعياتها”.

الـــريـــاض ــع  ــ م ــن  ــام ــض ــت ــل ل ــة  ــي ــب ــع ش ــيـــة  ــلـ أهـ ــادرة  ــ ــبـ ــ مـ  ”^“ ــنـــتـــدى  مـ
المؤســـفة وتداعياتهـــا  الدمـــار  أســـلحة  العـــراق  امتـــاك  بمزاعـــم  يذكرنـــا  التقريـــر 

الشعلة: السعودية بيت العرب الكبير وقلعة العروبة واإلسالم

رئيس مجلس إدارة “البالد”.. وإلى يمينه رئيس التحرير.. وإلى يساره الزميل راشد الغائب عبدالنبي الشعلة

نتوقـــع مـــن متخـــذي القـــرار فـــي الواليـــات المتحـــدة أن يتحلــــوا بالدقــــــة والحيطـــــة 
شـــكرا لمــــن لبـــى دعـــــــوة “^” للمشاركـــــــــة بالمنتـــــــدى الخليجـــي
الريـــاض تتعـــرض لحمات مغرضـــة تمس مكانة قيادتهـــا وســـيادتها ونظامها القضائي
ـــي والروحـــي تشـــكل الســـعودية بالنســـبة للخليجييـــن العمـــق اإلســـتراتيجي والوطن

الموقف السعودي الرافض للتقرير األميركي لقي الكثير من التضامن والتأييد

رئيس المبادرة األهلية للعالقات الخليجية األميركية: لتعزيز العالقات

ورئيـــس  مؤســـس  جـــدد   ^
للعاقـــات  األهليـــة  المبـــادرة 
إبراهيـــم  األميركيـــة  الخليجيـــة 
عبـــدهللا المطـــرف أهميـــة منتـــدى 
“البـــاد” بالقـــول إن المنتدى وهذا 
الجمـــع المثقـــف أبـــى إال أن يقـــف 
داعًمـــا للمملكـــة فـــي موقفهـــا مـــن 
التقريـــر االســـتخباراتي األميركي 
وإعـــان اإلدارة األميركية بشـــأنه، 

مؤكـــًدا أن المملكـــة واضحـــة دوًما 
فـــي سياســـاتها ومواقفهـــا، وهـــي 
حقيقـــة ال تخفـــى علـــى القاصـــي 
والدانـــي، وقد أبانت بشـــفافية ما 
اتخذتـــه مـــن تحقيقـــات نظاميـــة 
وأحكام قضائيـــة طرحت نتائجها 
بدولهـــا  الدوليـــة،  األســـرة  أمـــام 
ومنظماتهـــا ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي فيهـــا، وقـــد لقـــي الموقف 

الســـعودي الرافـــض للتقرير الكثير 
من التضامن والتأييد.

بـــادر  شـــخصًيا  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
بالتأســـيس لمنتـــدى يعنـــى بتعزيز 
األميركيـــة،  الخليجيـــة  العاقـــات 
وطـــرح فكرتـــه علـــى العديـــد مـــن 
الخليجيـــة  بالعاقـــات  المهتميـــن 
األميركيـــة وبعضهـــم مـــن اإلخـــوة 
الـــردود  وجـــاءت  األميركييـــن 

مشـــجعة لطـــرح يـــرون أنـــه جدير 
باالهتمـــام، “ما جعلنـــي أطمح في 
أن تشـــق المبـــادرة طريقها للتنفيذ 
بتعـــاون رســـمي أهلـــي يرتكـــز إلى 
ويســـاعدنا  مؤسســـية  قاعـــدة 
للمضي فـــي توظيف دورنا األهلي 
المجلـــس  لـــدور  تعزيـــزا  بفاعليـــة 
ومكانته، ومصالحه اإلستراتيجية 

إبراهيم المطرففي عاقاته بالواليات المتحدة”.

الــخــارجــيــة ــات  ــاق ــع ال وتــنــمــيــة  تــطــويــر  ــم  ــدع ي مجتمعي  مــؤســســي  عــمــل  ــاء  ــن ب ضــــرورة 

رئيس “الصحفيين العمانيين”: “كتاتيب” يصنعون األزمات

جمعيـــة  رئيـــس  قـــال   ^
محمـــد  العمانيـــة  الصحافييـــن 
مداخلتـــه  خـــال  العريمـــي، 
“البـــاد”، إن  بمنتـــدى صحيفـــة 
العاقات األميركيـــة الخليجية 
تاريخيـــة وممتدة ألكثر من 88 
ســـنة، وإن األزمة الطارئة بفعل 
التقرير األميركي االستخباراتي 
بشـــأن مقتـــل الصحافـــي جمال 

خاشقجي ينبغي أال تتكرر.
الحمـــات  أن:  وأضـــاف 
اإلعامية ضـــد المملكة العربية 
دورا  تلعـــب  التـــي  الســـعودية 

صنيعـــة  وفاعـــا،  بـــارزا  دوليـــا 
بعض “الكتاتيب”.

عمـــل  بنـــاء  ضـــرورة  وأكـــد 
يدعـــم  مجتمعـــي  مؤسســـي 
العاقـــات  وتنميـــة  تطويـــر 

الخارجية لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي وحمايـــة مجتمعاتنا 
تجاه الهجمـــات الخارجية التي 

تحاول المساس بسيادتنا.
المنطقـــة  دول  جميـــع  وتابـــع: 

مســـتهدفة ولـــن تتوقـــف عنهـــا 
حمـــات االســـتهداف؛ لما لدول 
المنطقة من أهمية استراتيجية 
كبيـــرة، ما يؤكد ضـــرورة تعزيز 
الحـــراك المجتمعي المؤسســـي 

خال الفترة المقبلة.
األميركـــي  التقريـــر  وأردف: 
التأثيـــر  االســـتخباراتي حـــاول 
القضائيـــة  المســـارات  علـــى 
مقتـــل  جريمـــة  بشـــأن  العادلـــة 
الصحافي جمال خاشقجي من 

محمد العريميخال استغالها سياسيا.

جميع دول المنطقة 
مستهدفة ولن 

تتوقف عنها 
الحمالت

التقرير األميركي 
االستخباراتي حاول 

التأثير على المسارات 
القضائية العادلة
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^ قـــال رئيس اتحاد الصحافة 
الخليجية رئيس هيئـــة الصحفيين 
الســـعوديين رئيس تحرير صحيفة 
“الجزيرة” الســـعودية خالـــد المالك، 
صحيفـــة  منتـــدى  فـــي  بمداخلتـــه 
الســـعودية  “العالقـــة  إن  “البـــالد” 
إســـتراتيجية  عالقـــة  األميركيـــة 
تضرب جذورها فـــي التاريخ، بناها 
اآلبـــاء بـــدءا مـــن الملـــك عبدالعزيز 
والرئيـــس روزفلـــت، وامتـــدت هذه 
القـــادة  إلـــى  بعدهمـــا  مـــن  العالقـــة 
األبنـــاء في الدولتيـــن، وما صاحبها 
مـــن تعـــاون غير مســـبوق، ومصالح 
تنوعـــت بمـــا ال مثيـــل لهـــا مـــع دولة 

أخرى”.
وأضـــاف المالك “بيـــن أميركا ودول 
مجلس التعاون نماذج من العالقات 
دولنـــا  اســـتقالل  منـــذ  المتميـــزة 
الخليجيـــة، مـــا يدفعنـــا ألن نتباهى 
بها، ونتحدث عنها، وأن نقول كالما 

جميال فيها”.
تحكمهـــا  هـــذه  “العالقـــة  وأردف 
المصالح، وتديرها العقول الواعية، 
وتحميهـــا النوايـــا الطيبـــة، ونســـعى 
إلـــى تعزيزهـــا بالحـــرص علـــى عدم 
تأثرها بموقـــف عابر؛ حتى ال تكون 
ســـببا فـــي ابتعادهـــا عـــن القواعـــد 
الثابتـــة التـــي بنيـــت عليهـــا، وكانت 

مصدر شموخها”.
وقـــال “فـــي هـــذه األجـــواء الملبدة 
هـــذه األيـــام بغيـــوم قـــد تدفـــع بهـــا 
المصالـــح  إلـــى مســـارات ال تخـــدم 
ودول  أميـــركا  بيـــن  المشـــتركة 
مـــع  وتحديـــدا  التعـــاون،  مجلـــس 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، يأتي 
منتدى بيـــت العرب مبـــادرة أخوية 
المملكـــة  موقـــف  لدعـــم  وشـــجاعة 
من تقرير االســـتخبارات األميركية 
الظالم، بشـــأن مقتـــل الزميل جمال 

خاشـــقجي رحمـــه هللا، ولتأكيـــد ما 
تـــم فـــي المملكـــة مـــن عالقـــات مـــا 
بين الســـعودية وبقية دول الخليج 
مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
كحليف وشـــريك فـــي كل المراحل، 
يتـــم  أميركـــي  رئيـــس  أي  ومـــع 

انتخابه”.
وزاد المالك “العالقات ما بين أميركا 
ودولنـــا لم تنشـــأ مصادفـــة ولم تكن 
عالقة وقتيـــة، وإنما عالقة مصالح 
مشـــتركة ذات أهداف واحدة ضمن 
والســـيادي،  القانونـــي،  إطارهـــم 

أننـــا  المشـــترك، مـــا يعنـــي  والعمـــل 
نتطلـــع إلـــى تمثيـــل وتقويـــة هـــذه 
العالقـــة وهذه التحالـــف بنحو يلبي 
تطلعات قادتنا وشـــعوبنا ودولنا، ال 

أن نضع عراقيل أمام تطورها”.
مـــع  ســـلمان  “الملـــك  أن  وأضـــاف 
أشـــقائه من قـــادة المجلس خير من 
يقـــدر أهميـــة العالقـــة مـــع الواليات 
بوصفهـــا  األميركيـــة  المتحـــدة 
الشـــريك األكبـــر، والصديـــق األهـــم، 
ومـــن المؤكد أن الرئيـــس األميركي 
االهتمـــام  يشـــاركهم  بايـــدن  جـــو 

والحرص أن تتطـــور هذه العالقات 
إلى ما هو أفضل”.

وأردف المالك “لقد رفضت المملكة 
فـــي بيان واضـــح وصريح مـــا جاء 
في بيـــان االســـتخبارات األميركية 
عمـــا جاء عـــن مقتل الزميـــل جمال 
خاشـــقجي، لكونه خال مـــن إثباتات 
علـــى  واعتمـــد  حقائـــق،  أي  ومـــن 
اســـتنتاجات مخلـــة وغيـــر واقعية، 
متجـــاوزا مـــا توصـــل إليـــه القضاء 
فـــي المملكة العربية الســـعودية من 
أحـــكام عادلـــة فـــي حـــق المتهميـــن 

بنـــاء علـــى الوقائـــع والحقائـــق، مـــا 
جعل أســـرة خاشـــقجي ترحـــب بها 
وتعتبرهـــا أحكامـــا منصفـــة وعادلة 

ومقبولة لديهم”.
يجـــب  األحـــداث  هـــذه  “إن  وقـــال 
االســـتفادة منهـــا في إرســـاء قواعد 
جديـــدة للتفاهم، الحرص على عدم 
إضرارهـــا بعالقاتنا أو بالمكتســـبات 
التـــي تحققت على مـــدى عقود من 
الزمن، كانت فيها العالقات متميزة 
ومتفردة، ما جعل دول العالم ينظر 

إليها بكل التقدير واالحترام”.

بيـــان  ظـــل  “وفـــي  وواصـــل 
الـــذي  األميركيـــة،  االســـتخبارات 
شـــجبته الكثيـــر من الـــدول العربية 
خروجـــا  واعتبرتـــه  واإلســـالمية، 
عـــن التقاليد فـــي العالقات الدولية، 
نتمنـــى مـــن الرئيـــس األميركي جو 
بايدن أن يعلن عن اعتذار الواليات 
للســـعودية  األميركيـــة  المتحـــدة 
عما صـــدر في تقرير االســـتخبارات 
األميركية ليقطع ذلك الطريق عمن 
يريد استغالل هذه البيان؛ لإلساءة 

للعالقة ما بين البلدين”.

المالـــك: التقريـــر األميركـــي ظالـــم ومبـــادرة “^” أخويـــة وشـــجاعة لدعـــم موقـــف الريـــاض
العالقة الخليجية األميركية تحكمها المصالح وتديرها العقول الواعية وتحميها النوايا الطيبة

رئيس اتحاد الصحافة الخليجية يطالب أميركا باالعتذار للسعودية

جانب من المشاركين بمنتدى “البالد” خالد المالك

^ أكد رئيس تحرير صحيفة 
“الرؤيـــة” العمانيـــة حاتـــم الطائي، 
فـــي مشـــاركته بمنتـــدى صحيفـــة 
الـــذي  الموقـــف  أهميـــة  “البـــالد”، 
تمـــر بـــه المنطقة بالوقـــت الحالي 
التاريخـــي  الظـــرف  حيـــث  مـــن 
“إنهمـــا ال  إذ  الزمنـــي؛  والتوقيـــت 
ينفصـــالن عـــن بعضهمـــا البعـــض، 
األول  أساســـيان،  جانبـــا  ولهمـــا 
إقليمي خليجي، والثاني خارجي 

أميركي”.
أحرزتـــه  الـــذي  بالنجـــاح  وأشـــاد 
قمة العـــال التي “عقـــدت بالمملكة 
العربية الســـعودية فـــي الخامس 
مـــن يناير الماضي، وشـــهدت طيا 
لصفحـــة الماضـــي، وبـــدء مرحلة 
قائمـــة  الخليجيـــة،  للعالقـــات 
علـــى االحتـــرام والود والتســـامح 
والتعاون، ومرتكزة على المصالح 
والمصيـــر  المشـــتركة  التاريخيـــة 

الخليجي الواحد”.
وتابع الطائي “هذا النجاح ما كان 
ليتحقـــق إال بالحكمة التي يتســـم 
بهـــا القادة، والرغبـــة الصادقة في 
تجـــاوز أي خالفـــات، وهـــو األمـــر 
الذي أســـهم في إنجـــاح فيما بات 
يعـــرف بــــ )المصالحـــة الخليجية(، 
الخليجيـــة،  اللحمـــة  واســـتعادة 
ومن المؤكد أنها أربكت حســـابات 
أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة عـــدة، 
فـــي  بدورهـــا  ســـعت  والتـــي 
التفتيـــش عن أي ملـــف يمكن من 
خالله التدخل بالشؤون الداخلية 

للدول”.

وأضـــاف “يبـــدو أنهم وجـــدوا في 
قضيـــة مقتل المواطن الســـعودي 
هللا(،  )رحمـــه  خاشـــقجي  جمـــال 
ضالتهـــم، ونحن نؤكـــد جميعا أنها 
جريمة شنيعة، على الرغم من أن 
القضاء الســـعودي تولـــى القضية 
بـــكل شـــفافية ونزاهـــة، والجميع 
تابـــع بذلـــك بالصحافـــة ووســـائل 
اإلعـــالم العالميـــة، ولقـــد عوقـــب 

المتهمون لذلك”.

وقـــال “الجانب الثانـــي يكمن في 
يتصـــل  الـــذي  األميركـــي،  الشـــق 
اتصاال وثيقا بالظـــروف الداخلية 
المحتدمـــة التي تمـــر بها الواليات 
تقـــع  التـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
كورونـــا،  وبـــاء  وطـــأة  تحـــت 
الـــذي تســـبب بتعـــرض المنظومة 
الصحية هنالك بأســـوأ اختبار لها، 
وتســـبب بإصابة ما يزيـــد عن 30 
مليـــون مواطـــن أميركـــي، وأودى 

بحيـــاة أكثـــر مـــن نصـــف مليـــون 
مواطن”.

ويكمـــل الطائـــي “تزامن مـــع هذه 
الواليـــات  تعـــرض  الظـــروف، 
لمحنـــة  األميركيـــة  المتحـــدة 
تاريخيـــة وأزمة سياســـية عنيفة، 
كادت تتحـــول إلـــى مأســـاة غيـــر 
ســـاعات  قبـــل  وذلـــك  مســـبوقة، 
بايـــدن  الرئيـــس جـــو  مـــن تولـــي 
الســـلطة رســـميا، حيـــث اندلعـــت 

أعمـــال عنف وشـــغب ســـقط فيها 
العشـــرات،  وإصابـــة  قتلـــى،   4
بحادثة ما يســـمى باالعتداء على 

الكونغرس”.
وتابع “إًذا، نحن أمام دولة تحاول 
األنظـــار  صـــرف  الطـــرق  بشـــتى 
عما يحـــدث هنالك من مشـــكالت 
أزمـــات  تصديـــر  عبـــر  داخليـــة 
وال  فيهـــا  لهـــا  ناقـــة  ال  خارجيـــة 
بعيـــر، والمدهـــش أن تقرير وكالة 
صـــدر  األميركيـــة  االســـتخبارات 
عن جهة ليســـت ذات صفة، فضال 
على أنه مجرد تخمينات ومزاعم 

ال تدعم بأي وجهة نظر”.
وزاد “التقرير ال يعبر إال عن ظنون 
كاتبـــه، ويجســـد مدى الســـطحية 
فـــي الطـــرح، والنيـــة المبيتـــة في 
توجيه اتهامـــات تجافي الحقيقة 

والمنطـــق، وكما يقـــول المثل )رب 
ضـــارة نافعـــة(، فإن هـــذا الموقف 
قانونـــا،  المنعـــدم  التقريـــر  وهـــذا 
كشـــف للعالـــم أجمع قـــوة اللحمة 
الخليجيـــة والترابـــط العربـــي من 
خالل بيانات الرفض واالســـتنكار 
والتي صدرت من قبل الكثير من 

العواصم العربية والخليجية”.
ويقـــول الطائـــي “ينبغـــي لنـــا هنـــا 
البنـــاء على ما تحقـــق من تكاتف 
وتعاضد من أبناء الخليج الواحد، 
والســـعي الدؤوب؛ لالستفادة من 
مقدراتنـــا فـــي تجـــاوز الصعوبات 
عالقـــات  وفتـــح  والتحديـــات، 
جديدة قوامها المصالح المشتركة 
وتحقيـــق النفـــع والخير لشـــعوب 
الخليج المتآزرة التي تتشارك في 

وحدة التاريخ والمصير”.

الطائـــي: واشـــنطن تحـــاول تصديـــر مشـــكالتها الداخليـــة للخـــارج وافتعـــال األزمـــات

المصالحة الخليجية أربكت أطراًفا دولية والتقرير قوى جبهتنا الداخلية

حاتم الطائي

قمة العال نجحت 
في طي صفحة 

الماضي وبدء مرحلة 
للعالقات الخليجية

أطراف تسعى 
للتفتيش عن أي ملف 

للتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول

تقرير االستخبارات 
األميركية صدر عن 

جهة ليست ذات صفة.. 
ومجرد تخمينات ومزاعم

التقرير يتضمن نية 
مبيتة في توجيه 
اتهامات تجافي 

الحقيقة والمنطق

استعادة اللحمة 
الخليجية تربك 

حسابات أطراف 
إقليمية ودولية

أميركا تتعرض لمحنة 
تاريخية وأزمة سياسية 

عنيفة كادت تتحول إلى 
مأساة غير مسبوقة

حكمة قادة 
الخليج سبب نجاح 

قمة العال

أميركا تعرضت 
ألسوأ اختبار 

لمنظومتها الصحية 
مع جائحة كورونا

التقرير ال يعبر إال عن 
ظنون كاتبه ويجسد 
مدى السطحية في 

الطرح

العالقة السعودية 
األميركية عالقة إستراتيجية 

بناها اآلباء بدءا من الملك 
عبدالعزيز والرئيس روزفلت

الملك سلمان مع 
أشقائه قادة الخليج 
خير من يقدر أهمية 

العالقة مع أميركا

التقرير األميركي خال من 
إثباتات ومن أي حقائق 
واعتمد على استنتاجات 

مخلة وغير واقعية

تطلع لتقوية 
العالقات بين الخليج 
وأميركا.. وال لوضع 

عراقيل أمام تطورها

أميركا الشريك 
األكبر والصديق 

األهم لدول 
الخليج
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تحريـــر  رئيـــس  قـــال   ^
الســـعودية  “عـــكاظ”  صحيفـــة 
جميـــل الذيابـــي خـــال مداخلته 
“إن  “البـــاد”:  صحيفـــة  بمنتـــدى 
العاقـــة بين الرياض وواشـــنطن 
تاريخيـــة وتعبر عـــن عاقة قوة، 
وهي ليســـت مرتبطة بأشخاص، 
وإنمـــا هـــي قائمـــة علـــى مصالح 

إستراتيجية ومنافع متبادلة”.
ولفـــت إلـــى أن “مـــا يحـــدث فـــي 
أميـــركا هـــو شـــأن داخلـــي، ولكن 
أن يمـــس ذلـــك خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين وولـــي عهده هـــو أمر 

مرفوض جملة وتفصيا”.
قـــادرة علـــى  المملكـــة  وذكـــر أن 
االضطاع بأدوارها الحيوية في 
اإلقليم والعالـــم ولن تتوقف عن 

ذلك.
التـــي  الحمـــات  إلـــى أن  ولفـــت 
العربيـــة  المملكـــة  لهـــا  تتعـــرض 
الســـعودية هي حمـــات متكررة 
مـــن قبل مـــن اعتـــادوا النفخ في 

الســـعودية  أن  إال  األزمـــات،  نـــار 
هـــذه  أمـــام  شـــامخة  ســـتبقى 

الحمات.
وقال: إن هناك استهدافا واضحا 
لشـــخصية ولي العهد الســـعودي 
ســـمو األميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
وهو ما كان وســـيبقى خًطا أحمر 
لـــدى الشـــعب الســـعودي وجميع 

شعوب العالم.
العربيـــة  المملكـــة  أن  وذكـــر 
الســـعودية أعلنـــت منـــذ البدايـــة 
أنهـــا ستحاســـب المتورطين في 
مقتل المواطن جمال خاشقجي، 

وأن العدالة ستأخذ مجراها.
عـــن  الحديـــث  أن  إلـــى  ولفـــت 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
اإلعاميـــة  العناويـــن  وتصدرهـــا 
المملكـــة ومـــا  قـــوة  دليـــل علـــى 
تحتله من مكانة دولية وما تلعبه 

من دور محوري في العالم.
أميـــركا  تاريـــخ  أن  إلـــى  وأشـــار 
ملـــيء بالحـــروب وجرائم القتل، 
فلماذا يتم السكوت عن جرائمها 
ويتم تسليط الضوء على قضايا 

جزئية في دول أخرى؟

الــحــمــات ــام  ــ أم شــامــخــة  ستبقى  ــة  ــودي ــع ــس ال عــكــاظ:  صحيفة  تــحــريــر  ــس  ــي رئ
تاريـــخ أميـــركا ملـــيء بالحـــروب وجرائـــم القتـــل فلمـــاذا يتـــم الســـكوت عـــن جرائمهـــا؟

الذيابـــي: محمـــد بــن سلمـــان... خــــــط أحمـــر

جميل الذيابي

^ أكـــد رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن 
اإلماراتية رئيس التحرير السابق لصحيفة 
الرؤيـــة محمـــد الحمادي، خال مشـــاركته 
الموقـــف  أن  “البـــاد”،  صحيفـــة  بمنتـــدى 
الحالي ال يخص السعودية لوحدها، وإنما 

دول المنطقة بأسرها.
وقـــال الحمـــادي “الدعـــم للمملكـــة العربية 
الســـعودية ثابت ومســـتمر، ونحـــن جميعا 
بشـــاعة  علـــى  نتفـــق  إعامييـــن  بصفتنـــا 
لخاشـــقحي،  حصلـــت  التـــي  الجريمـــة 

وفـــي الوقت نفســـه نؤكـــد نزاهـــة القضاء 
الســـعودي، الذي توقعنـــا أن يحترم الغرب 
كانـــت  والتـــي  عنـــه،  الصـــادرة  األحـــكام 
واضحة وقاســـية في حـــق من نفذوا هذه 

الجريمة”.
وأضـــاف “الســـعودية مســـتهدفة، وهنـــاك 
مســـتمرة  وخارجيـــة  إقليميـــة  أطـــراف 
شـــيء  أي  دائمـــا  وتســـتغل  ذلـــك،  فـــي 
بســـيط يحـــدث بالمملكة؛ لكـــي تعمل على 
تضخيمـــه، وكلها محاوالت باءت بالفشـــل 

بســـبب تكاتف الشعب السعودي وقيادته، 
واللحمة الخليجية أيضا”.

وتابـــع “التغيير الذي حدث في الســـعودية 
بالسنوات األخيرة ربما لم يعجب البعض، 
تكـــون  أن  كخليجييـــن  لنـــا  المهـــم  ومـــن 
هـــذا  فـــي  ومســـتمرة  واضحـــة  مواقفنـــا 
االتجـــاه، خصوصـــا للغرب الـــذي يتحمس 
خاشـــقجي.  قضيـــة  عـــن  الحديـــث  فـــي 
باشك، إننا نتفق مع ذلك، ولكن يجب أن 
نلتفت انتباههم أن أسلوبهم في السنوات 

األخيرة غير مقبول، ونرفض فتح األبواب 
للمتاجرة بدم خاشقجي بتسييس واضح 
لمقتلـــه، وهو األمر الذي يضعف أي موقف 
يصـــدر عـــن الواليـــات المتحـــدة أو الدول 
اإلدارة  مـــن  ونتوقـــع  األخـــرى،  الغربيـــة 
األميركيـــة الجديـــدة أن تســـاعد فـــي حل 
المشكات بالمنطقة كالتدخات اإليرانية 
واألطمـــاع التركيـــة ومـــا يحـــدث باليمـــن 
وســـوريا وغيرها، وليـــس أن تصب الزيت 

على النار”.

رئيـــس “الصحفييـــن اإلماراتييـــن”: الســـعودية مســـتهدفة

الحمادي: نرفض التسييس والمتاجرة بدم خاشقجي

محمد الحمادي

حمد الكعبي

التحريـــر  رئيـــس  قالـــت   ^
المسؤول لصحيفة “البيان” اإلماراتية 
منى بوســـمرة لدى مشاركتها بمنتدى 
صحيفة “الباد”: “نحن ال نخاف على 
الســـعودية مـــن هـــذه المواقـــف ومن 
هـــذه االســـتنتاجات المســـيئة وهـــذه 
المغالطـــات التـــي وردت فـــي التقرير 
الســـعودية  فـــإن  مؤخـــرا،  األميركـــي 
مرت بكثيـــر من المواقـــف والظروف 
المماثلـــة، لكنهـــا خرجـــت منهـــا أكثـــر 

قوة”.
األميركيـــة  “اإلدارة  أن  وأضافـــت 
هـــدأت، خصوًصـــا بعـــد مـــا رأتـــه مـــن 
ردود فعـــل شـــعبية ســـعودية وعربية 
وإســـامية، ولم تجد أي مساندة في 
موقفهـــا، وهـــو ما يثبت ثقـــل المملكة 
المنطقـــة  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 

والعالم”.
وقالـــت بوســـمرة “يعكـــس التضامـــن 
الكبيـــر أن المملكـــة ال تقـــف لوحدهـــا 

فـــي مواجهـــة أي اســـتهداف لقيادتها 
وسيادتها ودورها، وهي رسالة قوية 
لـــكل المغرضين بأن المنـــاورات لمثل 
هـــذه األمـــور المثيـــرة للشـــكوك غيـــر 
مجدية، وأن أمن دول المنطقة واحد 

ال يتجزأ أبًدا”.
الكلمـــة  توحيـــد  “يجـــب  وتابعـــت 
والصـــف أمام أي اســـتهداف للمنطقة 
ا على  والستقرارها، ويعد واجًبا قوميًّ
الجميع، فالوقوف مع الســـعودية ضد 

هذا االســـتغال هو وقوف مع الذات، 
وأي تصـــرف مـــن اإلدارة األميركيـــة 
هـــي  ســـيجعلها  أخـــرى،  دول  أي  أو 
التـــي  الســـعودية  وليـــس  الخاســـرة 
تجمعها مع الواليات المتحدة عاقات 
تاريخيـــة وراســـخة، وال تخضع لمثل 
هـــذه األمـــور الســـطحية، وفـــي حال 
ســـاءت هذه العاقة، فإنه ســـينعكس 
علـــى العالم العربـــي ككل في عاقته 

مع الواليات المتحدة”.

رئيســـة تحريـــر “البيـــان”: أمـــن دول المنطقـــة واحـــد وال يتجـــزأ 

بو سمرة: التضامن مع السعودية رسالة قوية لكل المغرضين 

منى بوسمرة

^ قال رئيس تحرير صحيفة 
“االتحاد” اإلماراتية حمد الكعبي، 
خال مداخلتـــه بمنتدى صحيفة 
“البـــاد”: “إن البعد االســـتراتيجي 
الســـعودية األميركيـــة  للعاقـــات 
تحقق المصالح المشـــتركة، إال أن 
أميركا هـــي المســـتفيد األكبر من 

هذه العاقة”.
وذكـــر أن المملكة لها اســـتثمارات 
األميركيـــة،  الســـوق  فـــي  هائلـــة 
وبالتالي هي شـــريك إستراتيجي 
للواليـــات المتحدة األميركية في 

مكافحة اإلرهاب.
ونوه بدور السعودية في ترسيخ 

دعائـــم االســـتقرار فـــي المنطقـــة، 
ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

تصديـــر  إلـــى  الحاجـــة  وأكـــد 
الفكـــر الـــذي يمثل جوهـــر الحياة 
إلـــى  والخليجيـــة  الســـعودية 
الداخـــل األميركـــي، عبر تشـــكيل 
منصـــة جاهزة للرد على الحمات 

لهـــا  تتعـــرض  التـــي  المعاديـــة 
المنطقة.

ولفـــت إلـــى أن اســـتغال مقتـــل 
يتـــم  خاشـــقجي  المواطـــن 
العاقـــات  فـــي  العبـــث  بدافـــع 
الواليـــات  بيـــن  اإلســـتراتيجية 

المتحدة األميركية والسعودية.

ــك  ــ ــري ــ ــس “االتـــــــــــحـــــــــــاد”: الــــــــريــــــــاض ش ــ ــ ــي ــ ــ رئ
ــع أمـــيـــركـــا بــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب ــ ــي م ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ إسـ

لتشكيل منصة للرد على الحمالت المعادية ضد المنطقة

عالقة الرياض 
وواشنطن تاريخية 

وتعبر عن عالقة 
قوة وليست 

مرتبطة بأشخاص

الحمالت ضد 
الرياض متكررة 

من قبل من 
اعتادوا النفخ في 

نار األزمات

السعودية قادرة على 
االضطالع بأدوارها الحيوية 

في اإلقليم والعالم ولن 
تتوقف عن ذلك

تصدر السعودية 
للعناوين دليل 

على قوة المملكة 
ومكانتها الدولية

محاسبة جميع 
المتورطين بمقتل 

خاشقجي والعدالة 
تأخذ مجراها



local@albiladpress.com05
االثنين 8 مارس 2021 - 24 رجب 1442 - العدد 4528

أكدت رئيسة جمعية الصحفيين 
عهدية أحمد أن “المملكة العربية 
الســـعودية ظلـــت منـــذ ســـنوات 
تتعرض لحمالت تمس سيادتها 
وأمنها واســـتقرارها، ومحاوالت 
قوية لتشـــويه ســـمعتها، والنيل 
التـــي  الكبيـــرة  إنجازاتهـــا  مـــن 
كافـــة،  المجـــاالت  فـــي  حققتهـــا 
خصوصـــا بعـــد أن تســـلم ســـمو 
ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر 
واليـــة العهـــد بالمملكـــة وأحدث 
ارتقـــت  كبيـــرة  تحـــوالت  فيهـــا 
بالســـعودية إلـــى مصـــاف الدول 
المتقدمة خصوصـــا في المجال 
تـــرؤس  دل  وقـــد  االقتصـــادي، 
الســـعودية لمجموعـــة العشـــرين 
االســـتراتيجية  أهميتهـــا  علـــى 
القـــرار  فـــي  مؤثـــرة  كدولـــة 

االقتصادي العالمي”.
وقالت: إن المنتدى الذي أقامته 
“البالد” بعنوان “السعودية.. بيت 
العـــرب الكبيـــر” حظي بمشـــاركة 
تحريـــر  ُرؤســـاء  مـــن  واســـعة 
الصحـــف الخليجية ومســـؤولي 
بالمؤسســـات  األمامـــي  الصـــف 

اإلعالمية، وقيادات عربية بارزة 
من حملة األقالم، الذين يشكلون 
الـــرأي العـــام خليجيـــا، وقيادات 
بالمجتمـــع المدني وشـــخصيات 
أكاديميـــة وبرلمانية، ما يؤكد أن 
لـــدى المملكة العربية الســـعودية 
فـــي  اســـتراتيجية  أهميـــة 
والعربية  الخليجيـــة  منظومتنـــا 
التـــي نعتز ونفاخـــر بها أيما فخر 
واعتزاز، فالســـعودية هي ســـند 
األمـــة العربيـــة واإلســـالمية في 
واجـــب  ونصرتهـــا  الملمـــات  كل 

ديني ووطني”.
ولفتـــت إلـــى “أن الصحافـــة في 
منظومـــة دول الخليـــج العربـــي 
تحظـــى بالرعايـــة واالهتمام من 
وتتمتـــع  السياســـية،  القيـــادات 

بجميـــع الحريات التـــي ال وجود 
لهـــا فـــي الكثيـــر من بـــالد العالم، 
صحافـــة  تنشـــره  لمـــا  والمتابـــع 
الخليج يجد ذلك واضحا، األمر 
الـــذي أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي 
عمليـــة التطـــور واالزدهـــار الذي 
تشـــهده المنطقـــة الخليجية في 
فأصبحـــت  المجـــاالت،  جميـــع 

نموذجا يحتذى به”.
مـــن  الهـــدف  أن  وأوضحـــت 
بحســـب  المنتـــدى  هـــذا  إقامـــة 
الصحيفـــة هـــو “إعـــالء للصـــوت 
للتضامـــن  الشـــعبي  الخليجـــي 
مع المملكـــة العربية الســـعودية، 
واســـتنكارا لمـــا تتعـــرض لـــه من 
حملـــة معاديـــة تمـــس ســـيادتها 
وأمنهـــا واســـتقرارها، بعد تقرير 

وكالـــة االســـتخبارات األميركية 
المجافي للحقيقة، الذي خال من 
أي معطيات أو أدلة أو براهين”، 
مؤكدة أن “االتهامـــات المتكررة 
جمـــال  مقتـــل  فـــي  للســـعودية 
خاشـــقجي قـــد حســـمها القضاء 
الســـعودي، فـــال يحـــق ألي جهـــة 

مهما كانت التدخل فيها”.
وذكرت أن “4 جمعيات وهيئات 
نقابـــات صحافيـــة خليجيـــة  أو 
قـــد  الصحافييـــن  آالف  تمثـــل 
أكـــدت فيمـــا لـــو كانـــت القضيـــة 
مرتبطة بحمايتهـــم كصحافيين 
فإنهـــم بالفعل محميـــون في كل 
البـــالد الخليجية، وأن تســـييس 
مـــن  خاشـــقجي  جمـــال  قضيـــة 
قبل تقرير المخابرات األميركية 

الهـــدف منـــه واضـــح وجلـــي وال 
يخفـــى على أحـــد، وهـــو إيقاف 
المملكـــة  فـــي  التطـــور  مســـيرة 
العربيـــة الســـعودية، التـــي كانت 
دائمـــا هدفـــا لآلخريـــن؛ ألنهـــا ال 
تحمـــي نفســـها فقط بـــل تحمي 
جيرانهـــا وجميع الـــدول العربية 
واإلسالمية، لذلك يريدون لها أن 
تنشـــغل بهكذا قضايا وبالتالي ال 
تقوم بدورها االســـتراتيجي في 
حفـــظ مقدرات األمـــة وحمياتها 

ودعم قضاياها المصيرية”.
وشددت أحمد بقولها “إن القيادة 
الســـعودية واألميـــر محمـــد بـــن 
سلمان والشـــعب السعودي خط 
خاشـــقجي  قضيـــة  وإن  أحمـــر، 
بالحكـــم  النطـــق  عنـــد  انتهـــت 

وإن  الســـعودية،  المحاكـــم  فـــي 
ســـيادة بالد الحرمين الشريفين 
محفوظة، وإننا جميعا في دول 
مجلس التعـــاون الخليجي نقف 
ســـدا منيعا مـــع المملكـــة، ونحن 
الصحافييـــن فـــي البحريـــن أبدا 
التاريخيـــة  المواقـــف  ننســـى  ال 
للمملكة مع بالدنـــا العزيزة، فمن 
يســـتهدف الســـعودية يستهدفنا 
جميعا”، شاكرة لصحفية “البالد” 
تنظيمها “هـــذا المنتـــدى الناجح 
والكبيـــر فـــي معناه وفـــي جمعه 
للزمالء قيادات العمل الصحافي 
وقادة الـــرأي في خليجنا، وفيما 

خرج به من توصيات”.

رئيســـة “الصحفييـــن البحرينيـــة”: مـــن يســـتهدف الســـعودية.. يســـتهدفنا جميعـــا
الســـعودي القضـــاء  حســـمها  خاشـــقجي  بمقتـــل  للســـعودية  المتكـــررة  االتهامـــات 

 الصحافة الخليجية تحظى بالرعاية واالهتمام من القيادات السياسية

جانب من المشاركين بمنتدى “البالد”

^ قـــال نائـــب رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن 
العمانية ســـالم الجهـــوري: إن التقريـــر األميركي 
األخيـــر بشـــأن مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي هو اســـتحقاق للوعد االنتخابي الذي 
قدم للرئيس األميركي جو بايدن في االنتخابات 

األميركية التي شابها الكثير من الجدل.

واعتبـــر أن هـــذا التقرير خطاب داخلـــي للداخل 
األميركـــي، إال أن ذلـــك يعـــد مؤشـــرا عـــن طبيعة 

السياسة األميركية.
وأشـــار إلى أن الســـبيل األمثل نحو استثمار هذا 
الحدث هو تأسيس جهد أهلي يساهم في عكس 
الصورة الحقيقية للرأي العام الخليجي للمجتمع 

األميركي واألوروبي.
وذكـــر أن “مـــن يوجهـــون ســـهام االنتقـــاد لدولنـــا 
اإلنســـان”.  حقـــوق  بانتهـــاكات  حافـــل  ســـجلهم 
ولفـــت إلى أن “االتحاد الخليجي يجب بعثه من 
جديد ويكون الركيزة األســـاس التي ننطلق منها 

لتوجيه خطاباتنا للخارج”.
سالم الجهوري

عهدية أحمد

رئيس اتحاد اإلعالميين العرب: السعودية بنيت على العدالة والتسامح

اتحـــاد  رئيـــس  قـــال   ^
والمبدعيـــن  العـــرب  اإلعالمييـــن 
أحمـــد نـــور بمداخلته فـــي منتدى 
المملكـــة  إن  “البـــالد”  صحيفـــة 

علـــى  بنيـــت  الســـعودية  العربيـــة 
العدالـــة والتســـامح وقبـــول اآلخر 
رســـالة  أهـــم  وهـــذه  والوســـطية 

إعالمية ينبغي أن تصل للغرب.

ولفت إلى أن اســـتثمارات المملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي الواليات 
المتحدة األميركية تفوق أكثر من 
120 مليـــار دوالر، فأميركا ليســـت 

“غبية” لتعادي السعودية.
وأكـــد أن الســـعودية ليســـت بيـــت 
العـــرب الكبيـــر فقط، بـــل هي بيت 

المسلمين الكبير.
أحمد نور

قبول الرياض لآلخر والوسطية أهم رسالة إعالمية ينبغي أن تصل للغرب

جهد أهلي لعكس الصورة الحقيقية للرأي العام الغربي
نائب “الصحفيين العمانيين”: المنتقدون لدولنا سجلهم حافل باالنتهاكات 

محمد بن سلمان 
أحدث تحوالت 

كبيرة في 
السعودية

قضية خاشقجي 
انتهت عند النطق 

بالحكم في 
المحاكم السعودية

السعودية هي سند األمة 
العربية واإلسالمية في 

كل الملمات ونصرتها 
واجب ديني ووطني

رئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين دليل 

على تأثيرها بالقرار 
االقتصادي العالمي

الهدف من تسييس 
قضية خاشقجي 
واضح وال يخفى 

على أحد
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^ قالت اإلعالميـــة والكاتبة 
الشـــاعر،  سوســـن  البحرينيـــة 
بمداخلتهـــا فـــي منتـــدى صحيفة 
“البالد”، إن الشعب الخليجي لديه 
الكثيـــر مـــن القواســـم المشـــتركة 
مـــع المجتمـــع األميركـــي، وينبغي 
تفعيلها وعدم االعتماد فقط على 

التواصل الرسمي بين األنظمة.
ولفتت أثنـــاء مشـــاركتها بمنتدى 
البـــالد “الســـعودية.. بيـــت العرب 
اإلعالمييـــن  أن  إلـــى  الكبيـــر”، 
مســـؤولون عن الرد علـــى التقرير 
األميركـــي االســـتخباراتي بشـــأن 
مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
التقريـــر  كاتـــب  ألن  خاشـــقجي؛ 

وجه تقريره لإلعالميين.
وذكـــرت أن أميركا اليـــوم لم تعد 
الحاليـــة  واإلدارة  الســـابق،  كمـــا 
للرئيـــس  ثالثـــة  واليـــة  تمثـــل 

األميركي األسبق باراك أوباما.
“اإلدارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 

األميركيـــة عـــادت لتتحـــدث عـــن 
الدبلوماســـية وتغيـــر سياســـاتها، 
تســـعى الحتـــواء  اليـــوم  وباتـــت 
إيـــران بدال مـــن فـــرض العقوبات 
المتغيـــرات ينبغـــي  عليهـــا، هـــذه 
أن تصـــوغ سياســـاتنا الخارجيـــة 

وفقها”.
وبينـــت أن إدراك المتغيـــرات في 
السياســـة األميركيـــة ومصالحهـــا 
تكـــون  أن  ينبغـــي  الجديـــدة 
هـــي األســـاس الـــذي نبنـــي عليـــه 

سياساتنا.

اللجنـــة  رئيـــس  قـــال   ^
النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان 
المؤسســـة  مفوضـــي  عضـــو 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان عمار 
منتـــدى  فـــي  بمداخلتـــه  البنـــاي 
“نقطـــة  إن  “البـــالد”  صحيفـــة 
الفصـــل تكمـــن بهيبة الســـعودية 
الذيـــن  وشـــعبها،  وقيادتهـــا 
تعاهـــدوا على المضـــي قدما في 
بناء وطنهم، وتصدرها المشـــهد 
العالمـــي بهيبتهـــا وقوتهـــا وقـــوة 
فـــال  شـــعبها،  وتالحـــم  قيادتهـــا 
فضـــل ألحـــد على الســـعودية، إذ 
العالـــم  أنظـــار  محـــط  أصبحـــت 
باتـــت  الـــدول  وجميـــع  أجمـــع، 
وفـــي  المملكـــة،  نحـــو  تهـــرول 
النهايـــة كل مـــن تعـــدى وحـــاول 
المســـاس بالسعودية ومهاجمتها 
انتهـــى بـــه المطـــاف إلـــى العدم، 
ولكـــي تفكـــر أن تهاجمهـــا عليك 
أن تتخطـــى أوال مليـــاري مســـلم 
للملكـــة  فـــداء  أرواحهـــم  نـــذروا 

العربية السعودية”.
وأضـــاف أن “العالقـــات األخوية 
والتاريخيـــة بين مملكة البحرين 
والمملكة العربية السعودية ذات 
أســـاٍس متين قائـــم على األخوة 
واالحتـــرام والمصيـــر المشـــترك، 
بـــات  الشـــامخ  النمـــوذج  فهـــذا 
يحتذى به بين شعوب العالم في 

العالقات بين األشقاء”.
البـــالد  “عاهـــل  أن  إلـــى  وأشـــار 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
واصـــل  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
توطيـــد  فـــي  أجـــداده  مســـيرة 
مـــع  وتعزيزهـــا  األخـــوة  روابـــط 
المملكة العربية السعودية خالل 
والتـــي  لجاللتـــه،  الزاهـــر  العهـــد 
امتدت وتشـــعبت عبـــر الزمن، إذ 

رســـم جاللتـــه وخـــادم الحرمين 
بـــن  ســـلمان  الملـــك  الشـــريفين 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، مســـتقبل 
العالقـــات خصوصـــا فـــي ظل ما 
يمـــر به العالم من أزمات وتهديد 
وواضـــح  صريـــح  واســـتهداف 
للمملكتين، خصوصا في محاربة 
اإلرهـــاب والتطـــرف والتحديات 
الخارجية، األمر الذي أكد وحدة 
صـــف المملكتيـــن فـــي مواجهـــة 
التحديات كافة والذود والدفاع 
مهمـــا  البعـــض  بعضهمـــا  عـــن 
كلـــف األمـــر، وهـــو مـــا يؤكـــد أن 
البحريني والســـعودي  الشـــعبين 
شـــعب واحـــد ومصيرهـــم واحد 

وتاريخهم واحد”.
وتابـــع “البـــد أن نســـلط الضـــوء 
فـــي  التاريخـــي  التطـــور  علـــى 
الفترة األخيـــر في العالقات بين 
المملكتين بصورة أشـــمل، والتي 
شـــهدت تطـــورا كبيـــرا، خصوًصا 
مـــع الزيـــارة الكريمـــة التـــي قـــام 

بهـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
لمملكـــة البحريـــن ولقائـــه جاللة 
الملـــك، والتي حظيـــت بترحيب 
كبيـــر من مملكـــة البحرين قيادة 
وحكومـــة وشـــعبا، وأضافت إلى 
تاريـــخ العالقـــات بيـــن البلديـــن 
التعـــاون  مـــن  جديـــدا  فصـــال 
أكـــدت  الـــذي  المثمـــر،  األخـــوي 
علـــى الركيـــزة التي تقـــوم عليها 
العربيـــة  المملكـــة  بيـــن  العالقـــة 
البحريـــن  ومملكـــة  الســـعودية 
قيـــادات سياســـية وشـــعوًبا إلى 

يومنا هذا”.
وأردف “البحريـــن اليوم وبقيادة 
ســـيدي صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
أكـــدت موقفها الداعـــم ووقوفها 
العربيـــة  المملكـــة  مـــع  بحـــزم 
فـــي  واحـــد  بصـــف  الســـعودية 
الدفـــاع عـــن أمنهـــا ومصالحهـــا، 
فـــي  الســـعودية  مـــع  تقـــف  إذ 
خنـــدق واحد لمكافحـــة اإلرهاب 
بـــكل صـــوره وأشـــكاله وضد كل 

بأمنهـــا  المســـاس  يحـــاول  مـــن 
مـــا تترجـــم  واســـتقرارها، وهـــو 
حرفيـــا فـــي عـــدد مـــن المواقف 
واألزمات في األعوام الماضية”.

وقـــال البنـــاي “باشـــرت البحرين 
عـــن  تعلـــن  دولـــة  أول  لتكـــون 
انضمامهـــا إلى التحالـــف العربي 
اليمـــن  فـــي  الشـــرعية  إلعـــادة 
الســـعودية،  إليـــه  دعـــت  الـــذي 
اإلســـالمي  التحالـــف  وكذلـــك 
لمحاربة اإلرهاب، ويقف الجنود 
البحرينيـــون جنبا إلـــى جنب مع 
أشقائهم من الجنود السعوديين 
علـــى الحـــدود الجنوبيـــة للدفاع 

عن الشقيقة الكبرى”.
هـــذا  عـــن  “بالحديـــث  وواصـــل 
رفـــع  الـــذي  المســـموم  التقريـــر 
الـــذي  األميركـــي،  للكونجـــرس 
والكراهيـــة  الحقـــد  حمـــل 
هجومـــا  صفحاتـــه  وتضمنـــت 
واســـتهدافا  وواضحـــا  ممنهجـــا 
ألمن المملكة العربية الســـعودية 

والـــذي  وســـيادتها  وقيادتهـــا 
قوبل بالرفض الشـــعبي والدولي 
التـــي  العالـــم  دول  معظـــم  مـــن 
رأت قـــوة الســـعودية ومكانتهـــا 
السياســـية في المجتمع الدولي، 
ولعـــل اإلدارة الجديدة للواليات 
أدركـــت  األميركيـــة  المتحـــدة 
ذلك، ورأت هذا التأييد الشـــعبي 

والدولي لقادة السعودية”.
وتابع البناي “هذه االســـتنتاجات 
التـــي وردت في التقرير ال يمكن 
القبـــول بهـــا جملـــة وتفصيـــال لما 
تحملـــه مـــن تهجـــم واســـتهداف 
وجـــاء  الســـعودية،  للســـيادة 
تأييد بيـــان البحريـــن للخارجية 
الســـعودية دعمـــا واضحا يعكس 
موقـــف البحريـــن فـــي الوقـــوف 
وأبـــدا،  دائمـــا  الســـعودية  مـــع 
وتأكيـــدا لمضـــي الســـعودية في 
تطبيق سياســـة االعتدال لحفظ 
تعزير األمن واالســـتقرار العربي 

والدولي”.

وقـــال “لطالما وقفت الســـعودية 
بوجـــه  شـــامخة  المنيـــع  كالســـد 
المنتقدين والمهاجمين، دون أن 
تتأثـــر أو تتراجـــع أو تفقد بريقها 
ومكانتهـــا السياســـية بيـــن دول 
العالم، إذ فرضت هيبتها وقوتها 
وتصـــدي  األعـــداء،  وجـــه  فـــي 
لجميع الحمالت المسيســـة التي 

هاجمته”.
وأوضح “لطالما كانت السعودية 
اإلعـــالم  فـــي  الرئيـــس  العنـــوان 
الهجـــوم  لســـيل  نظـــرا  العالمـــي؛ 
على قيادتهـــا واقتصادها وأمنها 
بهـــدف ضـــرب وحـــدة مجتمعها، 
لتنشـــر قاعدة تقول إن من يريد 
والوصـــول  سياســـيا  التكســـب 
إلـــى الســـلطة وعناوين شاشـــات 
يهاجـــم  أن  عليـــه  التلفزيـــون 
دليـــل  وهـــذا  فقـــط،  الســـعودية 
واضـــح علـــى عظمـــة هـــذا البلد، 
فهـــو بالمختصـــر القلـــب النابض 

للعرب والمسلمين قاطبة”.

سوسن الشاعر

عمار البناي

ــاراتـــي ــبـ ــخـ ــتـ ــر االسـ ــريـ ــقـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــون عــــن الــــــرد عـ ــ ــؤول ــ ــس ــ اإلعــــامــــيــــون م

البنـــاي: كل مـــن تعـــدى علـــى الســـعودية وهاجمهـــا انتهـــى بـــه المطـــاف إلـــى العـــدم
الشـــعبان البحرينـــي والســـعودي شـــعب واحـــد ومصيرهـــم واحـــد وتاريخهـــم واحـــد

الشاعر: لبناء سياستنا الخارجية وفق المتغيرات األميركية

البحرين تقف مع السعودية في خندق واحد لمكافحة اإلرهاب 

آل محمود: الوقوف مع السعودية واجب شرعي وسياسي 
مطالبـــا بمعالجـــة الصـــراع العربـــي البالـــغ حـــد “كســـر العظـــام”
^ قــال رئيــس جمعيــة تجمــع الوحــدة الوطنيــة الشــيخ عبداللطيــف آل محمــود خــال مداخلتــه بمنتــدى صحيفــة 
“الباد” إن الوقوف مع المملكة العربية السعودية واجب شرعي وسياسي ووطني؛ للحفاظ على كيان األمتين العربية 

واإلسامية.

ودعـــا اإلدارة األميركية للكـــف عن التطاول 
علـــى المملكـــة العربية الســـعودية، معبًرا عن 

بيـــن مؤسســـات  العالقـــات  لتعزيـــز  تأييـــده 
المجتمع المدني الخليجية األميركية.

وأكـــد أهميـــة العمـــل علـــى معالجـــة الصراع 
العربي الذي يبلغ حد كسر العظام.

الشيخ عبداللطيف آل محمود

أميركا اليوم لم تعد 
كما السابق واإلدارة 

الحالية تمثل والية 
ثالثة ألوباما

ال فضل ألحد 
على السعودية 
والدول تهرول 

نحو المملكة

التقرير األميركي مسموم 
ويحمل الحقد والكراهية 

وتضمنت صفحاته هجوما 
ممنهجا وواضحا واستهدافا

سنقف ضد كل من 
يحاول المساس 

بأمن الرياض 
واستقرارها

واشنطن تسعى 
الحتواء إيران 

بدال من فرض 
العقوبات عليها

اإلدارة األميركية 
عادت لتتحدث 

عن الدبلوماسية 
وتغير سياساتها

مليارا مسلم 
نـــــذروا 

أرواحهـــم فداء 
للسعودية

البحرين أول دولة لبت 
دعوة السعودية لالنضمام 

للتحالف العربي إلعادة 
الشرعية في اليمن

السعودية سد منيع 
شامخ بوجه المنتقدين 

والمهاجمين ال تتأثر أو تتراجع 
أو تفقد بريقها ومكانتها
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السعودية المتحدث الرسمي للعرب والمسلمين أمام العالم
المال: تغيير الصورة الخليجية بـ “القوة الناعمة”

^ أكـــد اإلعالمـــي الكويتـــي 
مشـــاركته  أثنـــاء  المـــال  محمـــد 
بمنتـــدى البالد “الســـعودية.. بيت 
الســـعودية  أن  الكبيـــر”،  العـــرب 
هـــي العاصمة األولـــى لكل العرب 

والمسلمين.
المتحـــدة  الواليـــات  إن  وقـــال: 

األميركيـــة شـــريك إســـتراتيجي 
لدول الخليج.

هـــي  الســـعودية  أن  إلـــى  ولفـــت 
للعـــرب  الرســـمي  المتحـــدث 
المجتمـــع  أمـــام  والمســـلمين 
الدولي. وأشار إلى ضرورة العمل 
علـــى تغييـــر صـــورة الخليج في 

الذهنيـــة الدوليـــة عبر اســـتخدام 
القوة الناعمة من وسائل اإلعالم 

والعمل الدبلوماسي.
وشـــدد علـــى ضـــرورة “أن تكـــون 
كلمـــة  العربـــي  الخليـــج  لـــدول 
الحمـــالت  كل  تجـــاه  واحـــدة 

المسيئة لمنطقتنا”.

التركيز على الملف الحقوقي ال يعد مصدر قلق لدول الخليج
بدرخان: الرياض ستظل اللقاح الناجع ضد التدخالت

^ قـــال الكاتب الصحافي 
إن  بدرخـــان:  عبدالوهـــاب 
األمنيـــة  بجوانبهـــا  المصالـــح 
واإلســـتراتيجية  والسياســـية 
المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن 
األميركية والسعودية مترابطة 
ومتوازنـــة وترضـــي األطـــراف 

جميعا.
اإلدارات  أن  إلـــى  ولفـــت 

إال  تبدلـــت،  مهمـــا  األميركيـــة 
أنـــه ال يمكنهـــا أن تنقلـــب على 

الثوابت والمصالح المشتركة.
وأشـــار إلـــى أن اتجـــاه اإلدارة 
األميركيـــة نحـــو التركيـــز على 
ملـــف حقـــوق اإلنســـان ال يعـــد 
مصدر قلق لـــدول الخليج؛ ألن 
ذلك يدعـــو نحـــو دول الخليج 
وتعزيـــز  أوضاعهـــا  لترتيـــب 

منظومة حقوق اإلنسان لديها.
جـــدال  ال  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
الركيـــزة  هـــي  الســـعودية  أن 
واالقتصاديـــة  السياســـية 
وأنهـــا  للمنطقـــة،  واألمنيـــة 
بالموقـــع األفضـــل فـــي العمـــل 
وفيهـــا  الصـــدع،  رأب  علـــى 
اللقـــاح الناجع ضـــد التدخالت 

والمتغيرات الخارجية.

البحريــن تقــف وقفــة رجــل واحد مــع الشــقيقة الكبرى
السيسي: السعودية محل أطماع اآلخرين

^ قـــال رئيـــس لجنة الشـــؤون 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الوطنـــي البرلمانية محمد السيســـي 
بمنتـــدى  بمداخلتـــه  البوعينيـــن، 
الســـعودية  إن  “البـــالد”،  صحيفـــة 
واجهـــة العـــرب والمســـلمين وعمـــق 
العربيـــة  للـــدول  إســـتراتيجي 

واإلسالمية.
ولفـــت إلـــى أن حمـــالت اســـتهداف 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تؤكـــد 
المكانـــة الدولية المهمة التي تحتلها 
الســـعودية، ما جعلهـــا محط أطماع 

اآلخرين.
وذكر أن مملكة البحرين تقف اليوم 

وقفة رجل واحد مع المملكة العربية 
العالقـــات  تأكيـــد  مـــع  الســـعودية، 
االســـتراتيجية التي تجمـــع الخليج 

بالواليات المتحدة األميركية.
وأشـــار إلـــى أن المملكـــة الســـعودية 
كانـــت ومـــا تزال فـــي قلـــب الحدث 
وقلب األمتين العربية واإلسالمية.

الخميــس: لــن نقــف مكتوفــي األيــدي إزاء مــا يحصــل
“لوبي إعالمي” لدعم السعودية في األزمة

للملتقـــى  العـــام  األميـــن  أكـــد   ^
اإلعالمـــي العربـــي ماضـــي الخميـــس أن 
الحديث عـــن المملكة العربية الســـعودية 
ومساندتها في القضية أمر بديهي، بقوله 
“نحـــن قلًبـــا وقالًبا مـــع المملكة الشـــقيقة، 
وســـندعمها بكل إمكاناتنا؛ ألن السعودية 
وأســـاس  اليـــوم  الخليجـــي  البيـــت  هـــي 

استقرار المنطقة كلها”.
وأضـــاف الخميـــس “ليـــس المطلـــوب منا 
الحديـــث عن الســـعودية فحســـب، وإنما 

أن نســـتذكر مواقفهـــا تجـــاه دول الخليج 
والـــدول العربيـــة ودول العالم ككل، وفي 
كل األزمـــات التي تمـــر بها المنطقة، وهي 
كثيرة وال تعد وال تحصى، ومحل اعتزاز 

وتقدير لنا جميًعا”.
وتابـــع “الموضـــوع أبعد مما نـــرى، واألهم 
أن نخـــرج مجتمعيـــن مـــن بعـــد المنتـــدى 
برؤيـــة أو تصور أو فكـــرة، كيف يمكن أن 
نشـــكل من خـــالل هـــذه النخبـــة المباركة 
والمشـــاركة في المنتـــدى )لوبي إعالمي( 

قادر على دعم السعودية في هذه األزمة، 
أو بأي قضية أخرى قد تعصف بالمنطقة، 
إذ نفتقـــد الكيانـــات الداعمـــة القوية التي 

تساند دولنا”.
بصفتنـــا  نكـــون  أال  “يجـــب  وواصـــل 
إعالمييـــن مكتوفـــي األيـــدي ومتفرجين 
لمـــا يحصـــل، فلدينـــا قـــدرات وإمكانـــات 
وعالقات وأفـــكار وحضور ومـــن الممكن 
االســـتفادة منها لدعم التوجهات الداعمة 

للقضايا العربية”.

^ وصـــف رئيـــس تحرير صحيفة 
“الوطـــن” الســـعودية عثمـــان الصينـــي 
بيـــت  “الســـعودية..  “البـــالد”  منتـــدى 
العرب الكبير” بـ “المبادرة المهمة لبلورة 

موقف إعالمي خليجي موحد”.
األميركيـــة  المواقـــف  أن  إلـــى  ولفـــت 
ناتجة عن مواقـــف أيديولوجية قائمة 
منـــذ زمـــن بغـــض النظـــر عمـــن يقطـــن 

البيت األبيض.
وأشار إلى أن قضية المواطن السعودي 
خاشـــقجي،  جمـــال  المهنـــة  وزميـــل 
ومـــا  عثمـــان”،  “قميـــص  بمثابـــة  كان 
حصـــل من خطأ شـــنيع ال يبرر الهجوم 
السياسي من جميع من ال يعرف جمال 

خاشقجي أو يهمه أمره.
بيـــن  الخليجـــي  التالحـــم  أن  وذكـــر 
الشـــعوب وقادتهـــم ينبغـــي أن يترجم 
“البـــالد”  ومنتـــدى  للســـطح،  ويظهـــر 
ينبغي أن يؤسس لمرحلة جديدة تبرز 

هذا التالحم.

مــوحــد خــلــيــجــي  ــي  ــامـ إعـ مـــوقـــف  لـــبـــلـــورة  مــهــمــة  ــادرة  ــ ــب ــ م ــدى “^”  ــت ــن م

الصيني: قضية جمال خاشقجي.. قميص عثمان
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بث مباشر من قناة “سعودي 24”

حظـــي منتـــدى “البـــاد”، الذي عقـــد أمس 
عبـــر تقنية االتصال المرئي، وحمل عنوان 
“الســـعودية بيـــت العرب الكبيـــر”، باهتمام 
كبير من وسائل إعامية خليجية معروفة 

وكوكبة من الصحافيين.
التواصـــل  ووســـائل  الصحـــف  وتناقلـــت 
االجتماعـــي خبـــر إقامـــة المنتـــدى، الـــذي 
شـــارك فيه أكثر من 11 قياديا من رؤساء 
اتحـــادات  ورؤســـاء  ونائبيهـــم،  التحريـــر 
الصحافـــة الخليجيـــة وبرلمانيـــون وعـــدد 
وقيـــادات  العـــرب  الكتـــاب  مـــن  واســـع 
المختلفـــة،  المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات 
على نطاق واســـع، إذ أعيد نشر العديد من 
آراء ومداخات المشـــاركين في المنتدى. 
وأبـــدى عـــدد كبيـــر مـــن مواطنـــي مجلس 
التعـــاون اعتزازهم بمـــا قدمه المنتدى من 
مشاركات قيمة وأثرت الحوار؛ السيما أن 
محـــور الموضوع كان مهما للغاية ويتصل 
بســـيادة المملكـــة العربية الســـعودية التي 

تعد قائدا لألمتين العربية واإلسامية.

منتدى حاشد

مـــن جانبهـــا، وصفـــت صحيفـــة “الجزيرة” 
الســـعودية بقلـــم مديـــر مكتبهـــا بالمنامـــة 
جمال الياقوت منتدى الباد بـ “الحاشـــد”، 
عبر مشاركة واســـعة من قيادات إعامية 
ومفكرين وكتاب رأي وقيادات مجتمعية 
مـــن  وبرلمانيـــة  أكاديميـــة  وشـــخصيات 
الخليـــج والعالـــم العربـــي، مشـــيرا إلى أن 
الصـــوت  إعـــاء  هـــي  المنتـــدى  أهـــداف 
الخليجـــي الشـــعبي للتضامن مـــع المملكة 
العربية الســـعودية؛ اســـتنكارا لما تتعرض 
لـــه المملكـــة العربية الســـعودية مـــن حملة 
معادية ُمدبرة تمس ســـيادتها بعد التقرير 
المجافـــي للحقيقة، الذي صـــدر من وكالة 
أي  مـــن  األميركيـــة خالًيـــا  االســـتخبارات 

معطيات أو أدلة أو براهين ُتذكر.
وأكـــد الياقـــوت أهميـــة البيـــان الختامـــي 
الـــذي صـــدر عن المنتـــدى، داعيـــا للوقوف 
فـــي وجـــه الحملـــة السياســـية األميركيـــة 
التقريـــر  مـــن  تجعـــل  أن  حاولـــت  التـــي 
االســـتخباراتي حقيقـــة فلم تنجـــح؛ كونه 
تقريـــرا اعتمـــد علـــى االســـتنتاجات لخلق 
االتهامـــات المجافيـــة للواقـــع فـــي حادثة 
مقتل المواطن الخليجي جمال خاشقجي 
معهـــا  التعامـــل  تـــم  والتـــي  )رحمـــه هللا(، 
وفـــق القانـــون والشـــرع من قبـــل الجهات 
القضائيـــة الســـعودية بـــكل نزاهـــة وعدل 

وشفافية.

تفوق إعالمي

إلـــى ذلـــك، عقب رئيـــس اتحـــاد الصحافة 
هيئـــة  ادارة  مجلـــس  رئيـــس  الخليجيـــة 
تحريـــر  رئيـــس  الســـعوديين  الصحفييـــن 
صحيفـــة “الجزيـــرة” خالـــد المالـــك، علـــى 
مشـــاركته في المنتدى، وذلك في تغريدة 
لـــه في حســـابه الشـــخصي علـــى “تويتر”، 
بالقول إن “تفاعل الشـــقيقة البحرين، جاء 
ليعبـــر بصدق عن علو كعب صوت اإلعام 

الحملـــة  وجـــه  فـــي  والعربـــي  الخليجـــي 
داعيـــا  المدبـــرة”،  األميركيـــة  السياســـية 
الواليات المتحدة لاعتذار للسعودية عما 

صدر في تقرير استخباراتها.

حملة سوداء

بينمـــا غرد رئيس تحريـــر صحيفة “الباد” 
مؤنس المردي في حسابه الشخصي على 
منصة تويتر، قائا “نســـجل بمنتدى الباد 
موقفـــا ضد حملة ســـوداء عن تقرير جنح 

عن المصداقية واإلنصاف”.

بينمـــا قالـــت رئيســـة جمعيـــة الصحفييـــن 
عهديـــة أحمـــد إن الســـعودية كانـــت دائما 
مســـتهدفة؛ ألنهـــا ال تحمـــي نفســـها فقـــط 
بـــل تحمـــي الدول الجـــارة وجميـــع الدول 

العربية واإلسامية.
نائـــب رئيـــس جمعيـــة  مـــن جهتـــه، غـــرد 
الجهـــوري  ســـالم  العمانيـــة  الصحفييـــن 
بتأكيده أن التقرير األميركي بشـــأن مقتل 
خاشقجي هو استحقاق للوعد االنتخابي 
الـــذي قـــدم للرئيـــس األميركي جـــو بايدن 
فـــي االنتخابـــات األميركيـــة التـــي شـــابها 

الكثير من الجدل.
كمـــا غـــرد رئيـــس جمعيـــة تجمـــع الوحدة 
الوطنيـــة عبداللطيـــف المحمود باإلشـــارة 
إلـــى أن الوقـــوف مـــع الســـعودية واجـــب 
شـــرعي وسياســـي ووطني؛ للحفاظ على 
كيان األمتين العربية واإلســـامية، وعلى 
التطـــاول  عـــن  الكـــف  األميركيـــة  اإلدارة 

عليها.
أمـــا رئيـــس تحريـــر “الوطـــن” الســـعودية 
عثمان الصيني، فغرد بالقول إن “المواقف 
األميركية ناتجة عـــن مواقف أيدولوجية 

قائمـــة منذ زمـــن بغض النظـــر عمن يقطن 
البيت األبيض”.

كذلـــك أكـــد عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم محمـــد الحمـــادي 
في تغريـــدة له أن منتدى صحيفة “الباد” 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  الشـــقيقة  عـــن 
الســـعودية “تأكيد لعمـــق الروابط األخوية 
صحافتنـــا  لـــدور  وتميـــز  البلديـــن،  بيـــن 
الوطنية في الطـــرح الراقي والفريد الذي 
يعكـــس هويتنـــا البحرينيـــة األصيلة، فكل 

الشكر للقائمين على جريدة الباد”.

متابعات بالمنصات الرقمية للصحف الخليجية.. وبث مباشر بقناة “سعودي 24”.. وسيل من التغريدات

اإلعالم الخليجي يفرد مساحات كبيرة لتغطية منتدى “^”

صحيفة الجزيرة السعودية أفردت مساحة كبيرة للمنتدى صحيفة السياسة الكويتية نشرت إعالن المنتدى بمساحة نصف صفحة صحيفة عكاظ نشرت تغطية خاصة عن المنتدى صحيفة الوطن نشرت تغطية خاصة عن المنتدى

صحيفة الخليجالوطن السعوديةاهتمام كبير من صحيفة الجزيرة السعوديةصحيفة البيان اإلماراتية 

تقرير من تلفزيون البحرين عن وقائع المنتدى صحيفة البيان اإلماراتية غردت لتغطية الفعاليةصحيفة الرؤية العمانية أبرزت وقائع المنتدى صحيفة عكاظ نشرت تغطية خاصة عن المنتدى

جانب من بث وقائع المنتدى على قناة “سعودي 24”

منسق منتدى “^”: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى 

اإللكتروني راشد الغائب

تصميم وإخراج الملحق: قسم اإلنتاج الفني

اإلسناد التقني: رئيس قسم الموقع سعيد المبارك وحسن عدوان 

وأيمن يعقوب وعباس إبراهيم وعبدهللا عيسى ومحمد شاهيم

التحرير والتصحيح: رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين 

الغديري وجاسم اليوسف وأحمد السعيد وأحمد نصيف وكميل عاشور.

التغطية: إبراهيم النهام وبدور المالكي وسيدعلي المحافظة وسعيد محمد

المتابعات بالمنصات الرقمية: مسؤول التسويق الرقمي حامد 

المحاري وزينب العكري ومحمد الدرازي

معالجة الصور: حسين أمان

تصوير: مشرف قسم التصوير رسول الحجيري وخليل إبراهيم

السكرتارية: سميرة المبروك  المتابعة: علي هالل

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

الفيديو: أحمد كريم


