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جاللة الملك يرعى تمرين رماية نفذته الدروع الملكية بقوة دفاع البحرين

المنامة - بنا

األعلـــى  القائـــد  البـــاد  ملـــك  تفضـــل 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فشـــمل برعايتـــه الكريمـــة، 
نفذتـــه  الـــذي  الرمايـــة  تمريـــن  أمـــس، 
الـــدروع الملكيـــة بقوة دفـــاع البحرين، 

بالذخيرة الحية.
صاحـــب  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه   
الجالـــة عاهل الباد القائد األعلى، عن 
اعتزازه بما شـــهده خال هـــذا التمرين 
ومـــا امتـــاز به من دقـــة ومهـــارة، معربًا 
جالتـــه عن تقديـــره للقائمين على هذا 
التمرين وما أبدوه من حســـن تخطيط 
وتنفيذ، مؤكدًا جالته أهمية مثل هذه 

التمارين لارتقاء بالكفاءة القتالية.
 وكلف جالته قائد الدروع الملكية نقل 
تحياتـــه لجميع رجال الـــدروع الملكية 

البواسل وتقديره لهم على ما يتسمون 
بـــه دائمًا مـــن مســـتوى عـــاٍل وجاهزية 
قتاليـــة، مؤكدًا جالتـــه أن ذلك يعكس 
مـــا يتميـــز بـــه جميع رجـــال قـــوة دفاع 
البحريـــن الشـــجعان من كفـــاءة رفيعة 
وحرص على تنفيـــذ الواجبات الموكلة 
لهـــم بمهـــارة وبـــكل عزيمـــة وإخـــاص، 
وأن قوة الدفاع ســـتظل بعون هللا كما 
عهدناهـــا ســـيفًا ودرعـــًا للوطـــن، وقوة 
للخير والســـام، متمنيًا جالته للجميع 

دوام التوفيق والسداد.
لقـــوة دفـــاع  العـــام  القائـــد   كمـــا قـــدم 
البحريـــن هدية تذكاريـــة لجالة الملك 
القائد األعلى بهذه المناسبة، كما شاهد 
جالته عـــددا من األســـلحة لقوة دفاع 

البحرين.

القتالية بــالــكــفــاءة  تــرتــقــي  الــعــســكــريــة  ــات  ــب ــدري ــت ال ــمــلــك:  ال ــة  ــال ج

“الدفاع” ستظل سيفا ودرعا للوطن وقوة للخير والسالم
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مجلــس الوزراء: خطة مــن 5 ركائز و17 مبادرة لديمومة إســهام العقارات في النمو

استهداف ميناء “تنورة” عمل جبان
المنامة - بنا

أعرب مجلس الوزراء عن استنكار مملكة 
الشـــديدة لاعتـــداء  البحريـــن وإدانتهـــا 
اإلرهابي الجبان الســـتهداف ميناء رأس 
تنـــورة ومرافق شـــركة “أرامكو” بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية بمســـيرات مفخخة، 
األمـــر الـــذي يشـــكل خطـــًرا علـــى حيـــاة 
األبريـــاء والمنشـــآت الحيويـــة وتهديـــدا 
إلمـــدادات الطاقـــة واالقتصـــاد العالمـــي، 
وانتهـــاًكا للقانون الدولـــي، مؤكًدا موقف 
مملكة البحرين المســـاند للمملكة العربية 
الســـعودية فيمـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات 
مواطنيهـــا  وســـامة  أمنهـــا  لحمايـــة 

والمقيمين على أرضها.
ورأس ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

صباح أمس عن ُبعد.

وقـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى مذكـــرة 
بشـــأن الخطة الوطنية للقطـــاع العقاري، 
إســـهام  ديمومـــة  تســـتهدف  والتـــي 
القطـــاع العقاري فـــي النمـــو االقتصادي، 
وجعلـــه أكثـــر كفـــاءة وقـــدرة على جذب 

االســـتثمارات، حيث تستند الخطة على 
5 ركائـــز و 17 مبـــادرة تســـهم في تطوير 
اإلفصـــاح  وتعزيـــز  التنظيميـــة،  األطـــر 
والشـــفافية، وتشجع االســـتثمار في هذا 

القطاع الحيوي.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء
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دان تكتم يتصدر الفترة الصباحية للفورموال 2لماذا اختار “كف ودفوف” البحرين؟المالكي: صواريخ الحوثيين “إيرانية”حل شامل لـ “غولدن غيت”افتتاح المكتب اإلقليمي لـ “اللولو”
تأكيدا للثقة الكاملة بمستقبل  «

مملكة البحرين الباهر، افتتح 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
اللولو، يوسف علي أم إيه أحد 

رجال األعمال البارزين في العالم 
المكتب اإلقليمي للمجموعة في 
مملكة البحرين في مجمع الدانة.

صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة  «
التنظيم العقاري الشيخ محمد بن 
خليفة بن عبدالله آل خليفة، أنه تم 
التوصل لحل شامل ومالئم لجميع 

األطراف لمشروع غولدن غيت، إذ 
أثمرت الجهود عن شراء شركة الحد 

العقارية المشروع.

أكد المتحدث الرسمي باسم  «
تحالف دعم الشرعية في اليمن 

تركي المالكي، أمس، أن “صواريخ 
ومسيرات ميليشيا الحوثي هي 

إيرانية الصنع”، مضيفا أن “لدينا 
القدرة على حماية المنشآت 

االقتصادية السعودية”.

أكدت الفنان الكويتية هدى  «
حسين لـ “البالد” أن اختيارها 

للبحرين لتصوير مسلسل 
“كف ودفوف” جاء نتيجة توافر 
“لوكيشنات” مناسبة والحاجة 
إلى ممثلين بحرينيين بأعمار 

مختلفة.

انطلقت على مضمار حلبة  «
البحرين الدولية أولى أيام 
التجارب الرسمية لبطولة 

الفورموال2 وتتواصل حتى يوم 
غد. وفي الفترة الصباحية تمكن 

دان تكتم من تصدر الفترة األولى محققا أسرع زمن له في 
دقيقة و43.021 ثانية بعد انهاءه 14 لفة.

رجــال الــدروع الملكيــة يتسمــون 
بالجهــوزيــة والمستــوى العالــي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: الشقيقة الكبرى العمق االستراتيجي ومركز استقراٍر للمنطقة

 البحرين تدعم السعودية في حفظ أمنها 

الرياض - بنا

قال ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، إن ما يربـــط مملكة البحرين 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  والشـــقيقة 
الســـعودية من عاقـــات أخوية تاريخية 
متميزة وثابتة وهي محل اعتزاز وفخر 
على الدوام. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه، 
أخيـــه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة. 
وأكـــد ســـموه موقـــف مملكـــة البحريـــن 
الثابـــت والراســـخ مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية في حفظ أمنها واستقرارها، 
وأشـــار ســـموه إلى الدور المحوري الذي 
الكبـــرى باعتبارهـــا  بـــه الشـــقيقة  تقـــوم 

العربيـــة  لألمتيـــن  اســـتراتيجًيا  عمًقـــا 
واإلســـامية ومركـــز اســـتقراٍر للمنطقة، 
وثمـــن ســـموه عاليـــًا إســـهامات المملكـــة 
العربية الســـعودية في خدمة اإلنسانية 

ومســـاندة العدل والحـــق العربي، منوًها 
ســـموه بدور الســـعودية كأحد الشـــركاء 
الفاعليـــن في صياغـــة االقتصاد العالمي 

ومساراته المستقبلية.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية
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تفضــل ملــك البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة، فشــمل برعايتــه الكريمة، أمس، 
تمرين الرماية الذي نفذته الدروع الملكية بقوة دفاع البحرين، بالذخيرة الحية.

فلـــدى وصـــول جاللته إلى موقـــع التمرين 
كان في االستقبال القائد العام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفة، حيث رافـــق جاللته 
مستشـــار األمـــن الوطنـــي قائـــد الحـــرس 
الملكـــي اللـــواء الركن ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وقائد قـــوة الحرس 
الملكي الخاصة المقدم الركن سمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، كمـــا كان فـــي 
االســـتقبال وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريق 
الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي، ورئيس 
هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر 
النعيمـــي، وقائد وعدد مـــن ضباط الدروع 
الملكية. وقد استهل التمرين بتالوة آيات 
مـــن الذكـــر الحكيم، ثم ألقـــى قائد الدروع 
الملكيـــة اللـــواء الركـــن راشـــد بـــن عبدهللا 
النعيمي كلمة رحب فيها بصاحب الجاللة 
الملـــك القائد األعلى، وقال إن هذا العرض 
العســـكري هـــو المحطة األخيـــرة لالختبار 
النهائـــي فـــي مرحلة تدريـــب االختصاص 

لجميع سرايا الدروع.
وأضـــاف قائـــالً “إننا فـــي الـــدروع الملكية 
مـــن  الصـــادرة  التدريـــب  تعليمـــات  نتبـــع 
القيـــادة العامـــة وتوجيهـــات القائـــد العام 
لرفع المستوى بكثرة التدريب حيث نقوم 
بتدريب الطاقم على االختصاص بإشراف 
قيادة الكتائـــب ويتم فحصهم مركزي من 

قبل مدرســـة الدروع تحت إشراف قيادة 
الـــدروع”، مشـــيرًا إلـــى أنه يتـــم خلق روح 
من التنافس واإلبداع والتحفيز من خالل 
المســـابقات التي تهدف إلى رفع مســـتوى 

وكفاءة منتسبي الدروع الملكية.
 واختتـــم قائـــد الـــدروع الملكيـــة بتجديد 
األعلـــى  القائـــد  الملـــك  لجاللـــة  الـــوالء 
ومعاهدة جاللتـــه بتقديم األرواح لحماية 

مملكتنا تحت ظل قيادة جاللته.
 وبهذه المناســـبة، أعـــرب صاحب الجاللة 
عاهـــل البـــالد القائـــد األعلى، عـــن اعتزازه 
بمـــا شـــهده خالل هـــذا التمرين ومـــا امتاز 
بـــه مـــن دقـــة ومهـــارة، معربـــًا جاللته عن 
تقديـــره للقائميـــن علـــى هـــذا التمرين وما 
أبدوه من حســـن تخطيـــط وتنفيذ، مؤكدًا 
جاللته أهمية مثل هذه التمارين لالرتقاء 

بالكفاءة القتالية.

 وقـــد كلـــف جاللته قائـــد الـــدروع الملكية 
بنقل تحياته لجميع رجال الدروع الملكية 
البواسل وتقديره لهم على ما يتسمون به 
دائمًا من مســـتوى عـــاٍل وجاهزية قتالية، 
مؤكـــدًا جاللته أن ذلك يعكس ما يتميز به 
جميع رجال قوة دفاع البحرين الشجعان 
مـــن كفـــاءة رفيعـــة وحـــرص علـــى تنفيـــذ 
الواجبات الموكلة لهم بمهارة وبكل عزيمة 
وإخـــالص، وأن قوة الدفاع ســـتظل بعون 
هللا كمـــا عهدناهـــا ســـيفًا ودرعـــًا للوطـــن، 
للخيـــر والســـالم، متمنيـــًا جاللتـــه  وقـــوة 

للجميع دوام التوفيق والسداد.
 كما قدم القائـــد العام لقوة دفاع البحرين 
هدية تذكارية لجاللة الملك القائد األعلى 
حفظـــه هللا بهـــذه المناســـبة، كمـــا شـــاهد 
جاللتـــه عـــددا مـــن األســـلحة لقـــوة دفـــاع 

البحرين.

المنامة - بنا

قائـــد الـــدروع الملكيـــة: نعاهـــد جاللتـــه بتقديـــم األرواح لحمايـــة مملكتنـــا
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جاللة الملك: التدريبات العسكــــــرية ترتقـي بالكفـاءة القتاليـة
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رجال الدروع 
الملكية يتسمون 

بالجهوزية 
والمستوى 

العالي

إشادة بحسن 
التخطيط لتمرين 

الرماية وبما 
امتاز به من دقة 

ومهارة

ــالم ــر والسـ ــوة للخيـ ــن وقـ ــا للوطـ ــيًفا ودرًعـ ــتظل سـ ــاع سـ ــوة الدفـ قـ



مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  رأس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة  االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء 

الذي عقد صباح امس عن ُبعد.
 في مســـتهل االجتمـــاع، نوه المجلس 
إطـــار  يميـــز  الـــذي  البنـــاء  بالتعـــاون 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  العالقـــة 
والتشـــريعية ويعـــد مـــن ركائـــز العمل 
بالـــروح  المجلـــس  مشـــيًدا  الوطنـــي، 
جلســـات  ســـادت  التـــي  المســـؤولة 
مناقشـــة المجلســـين للميزانية العامة 
2021- الماليتيـــن  للســـنتين  للدولـــة 

2022، والتي جعلـــت مصلحة الوطن 
والمواطـــن أولوية وفـــوق كل اعتبار، 
كمـــا نـــوه المجلـــس بالجهـــود الطيبـــة 
التـــي بذلهـــا الفريق الحكومـــي طوال 
فترة مناقشـــة الميزانية العامة للدولة 

مع السلطة التشريعية.
 ثـــم أشـــاد المجلـــس بمـــا تحقـــق على 
البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم  صعيـــد 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
بمـــا  واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة 
يعكـــس نجـــاح البرامـــج والسياســـات 
التـــي أطلقهـــا المجلس األعلـــى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة ، وذلـــك في معـــرض تنويه 

المجلس باليوم العالمي للمرأة.
 بعدهـــا، أشـــاد المجلس بالـــدور الكبير 
بـــه الجهـــات المعنيـــة  الـــذي تضطلـــع 
علـــى  والتدقيـــق  الرقابـــة  بحمـــالت 
المســـاكن التي يوفرها أصحاب العمل 
للعمال للتأكد مـــن التزامها بإجراءات 
األمـــن والســـالمة والتدابيـــر الوقائية، 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى  والعمـــل 
التنظيميـــة لهذه المســـاكن بما يســـهم 
في الحد من انتشـــار فيروس كورونا، 
ووجـــه المجلس إلى اســـتمرار متابعة 
تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم 
مساكن العمال بما يحفظ سالمة كافة 

أفراد المجتمع.
 بعـــد ذلك، أعرب مجلـــس الوزراء عن 
وإدانتهـــا  البحريـــن  مملكـــة  اســـتنكار 

الشـــديدة لالعتـــداء اإلرهابـــي الجبان 
الستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق 
العربيـــة  بالمملكـــة  “أرامكـــو”  شـــركة 
الســـعودية بمســـيرات مفخخـــة، األمر 
الذي يشكل خطًرا على حياة األبرياء 
والمنشآت الحيوية وتهديدا إلمدادات 
الطاقـــة واالقتصاد العالمـــي، وانتهاًكا 
للقانـــون الدولي، مؤكًدا موقف مملكة 
العربيـــة  للمملكـــة  المســـاند  البحريـــن 
الســـعودية فيما تتخذه من إجراءات 
مواطنيهـــا  وســـالمة  أمنهـــا  لحمايـــة 

والمقيمين على أرضها.
 كما هنأ مجلـــس الوزراء األمين العام 
أبـــو  أحمـــد  العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة 
الغيـــط بمناســـبة التجديـــد لـــه لفتـــرة 
جديـــدة، متمنًيا لـــه التوفيق والنجاح 
فـــي تعزيـــز دور الجامعة في مســـيرة 

العمل العربي المشترك.
ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعمال وقرر ما 

يلي:
الموضوعـــات  علـــى  الموافقـــة  أوال: 

التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونية والتشـــريعية بشـــأن تيســـير 
دخـــول  تصاريـــح  إصـــدار  إجـــراءات 
المطـــار لجميـــع الجهات التـــي تمارس 

أعماال ذات طبيعة تجارية.

الوطنيـــة  الخطـــة  بشـــأن  مذكـــرة   .2
تســـتهدف  والتـــي  العقـــاري،  للقطـــاع 
ديمومـــة إســـهام القطاع العقـــاري في 
النمو االقتصـــادي، وجعله أكثر كفاءة 
االســـتثمارات،  جـــذب  علـــى  وقـــدرة 
حيـــث تســـتند الخطـــة علـــى 5 ركائـــز 
تطويـــر  فـــي  تســـهم  مبـــادرة   17 و 
األطـــر التنظيميـــة، وتعزيـــز اإلفصـــاح 
والشـــفافية، وتشـــجع االســـتثمار فـــي 

هذا القطاع الحيوي.

المواصـــالت  وزيـــر  مذكـــرة   .3
الجهـــة  تســـمية  بشـــأن  واالتصـــاالت 
اإلدارية المختصـــة بقانون الخطابات 

والمعامالت اإللكترونية.

4. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 6 اقتراحـــات برغبـــة 

مرفوعة من مجلس النواب.

الموضوعـــات  المجلـــس  اســـتعرض 
التالية:

مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة    .1
أولويـــات  بشـــأن  والنـــواب  الشـــورى 

الوزارة للفترة من 2018 إلى 2020.

2. مذكر وزيرة الصحة عن سير العمل 
في أولويات الوزارة للعام 2020.

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  مذكـــرة    .3
والرياضة حول المشاريع ذات األولوية 

بالوزارة وربطها ببرنامج الحكومة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئًسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

استهداف ميناء تنورة جبان ويعرض حياة األبرياء للخطر
ــة ــار الجائحـ ــن انتشـ ــد مـ ــال للحـ ــاكن العمـ ــم مسـ ــز تنظيـ ــه لتعزيـ ــوزراء يوجـ ــس الـ مجلـ

المرأة حققت نجاحات 
كبيرة بالمجاالت 

السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية

 خطة من 5 ركائز 
و17 مبادرة لديمومة 
إسهام العقارات في 

النمو االقتصادي

 تسمية الجهة اإلدارية 
المختصة بقانون 

الخطابات والمعامالت 
اإللكترونية

تيسير إجراءات 
إصدار تصاريح دخول 
المطار للجهات ذات 

الطبيعة التجارية

 جعل القطاع أكثر 
كفاءة وقدرة على 

جذب االستثمارات 
وتعزيز الشفافية

 البحرين تساند 
اإلجراءات السعودية 

لحماية أمنها 
وسالمة مواطنيها
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ــؤولة ــة المسـ ــروح الوطنيـ ــمت بالـ ــلطتين اتسـ ــن السـ ــة بيـ ــة الميزانيـ ــات مناقشـ جلسـ



قــال ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
إن مــا يربــط مملكــة البحريــن والشــقيقة الكبــرى المملكــة العربية الســعودية مــن عالقات 
أخوية تاريخية متميزة وثابتة وهي محل اعتزاز وفخر على الدوام، منوها سموه بأهمية 
مواصلة دعم المســاعي لتنفيذ الرؤى المشــتركة بما يحقق التطلعات المنشــودة نحو مزيٍد 
من النماء واالزدهار للبلدين والشــعبين الشــقيقين في ظل ما تحظى به العالقات الثنائية 
مــن اهتمــاٍم ورعايــة مــن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة، 
وأخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملــك المملكــة 

العربية السعودية الشقيقة.

وأشـــاد ســـموه بجهـــود ولـــي العهـــد نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود فـــي المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
آفـــاق  لفتـــح  ومـــا يوليـــه مـــن متابعـــٍة مســـتمرة 
أوســـع للتعاون المشـــترك، منوًها بأوجه التنســـيق 
والشـــراكة القائمـــة على مختلف المســـتويات في 
كافـــة القطاعات بما يتيح خلـــق مزيٍد من الفرص 
النوعية ويصب فـــي صالح نماء وازدهار البلدين 

والشعبين الشقيقين.
الثابـــت  البحريـــن  مملكـــة  موقـــف  ســـموه  وأكـــد 
والراســـخ مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 
حفظ أمنها واســـتقرارها، وأشـــار سموه إلى الدور 
المحوري الذي تقوم به الشقيقة الكبرى باعتبارها 
عمًقـــا اســـتراتيجًيا لألمتيـــن العربية واإلســـامية 
ومركـــز اســـتقراٍر للمنطقـــة، وثمـــن ســـموه عاليـــًا 
إســـهامات المملكـــة العربية الســـعودية في خدمة 
اإلنسانية ومســـاندة العدل والحق العربي، منوًها 
سموه بدور السعودية كأحد الشركاء الفاعلين في 

صياغة االقتصاد العالمي ومساراته المستقبلية.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه، أخيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، 
حيث أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة البناء على ما 
تحقـــق من تعزيٍز للتكامـــل الثنائي بين المملكتين 
وتســـخير الجهـــود نحـــو مســـاراٍت أعمق ارتـــكاًزا 
علـــى اإلرث التاريخـــي الممتـــد ألجيـــال متعاقبـــة 
علـــى درب النماء والتنمية ووحدة الهدف. مؤكًدا 
ســـموه دور مجلس التنســـيق السعودي البحريني 
في تعزيز منظومة التعاون الثنائي باتجاه المزيد 
مـــن التقدم والنماء. مشـــيدًا بمخرجات االجتماع 
األول للمجلـــس ودور اللجـــان الفرعية المشـــتركة 
في العمل على ترســـيخ التعاون المشـــترك ووضع 
المرئيـــات التي تصب في تحقيـــق الخير والتقدم 

للبلدين الشقيقين.
الماليـــة  وزيـــر  حضـــره   الـــذي  اللقـــاء  وخـــال 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 
خليفـــة  و ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية الشـــيخ حمود بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة ، تـــم اســـتعراض عـــدٍد مـــن القضايـــا ذات 
االهتمام المشترك وسبل تعزيز العاقات األخوية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت بيـــن البلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع 
في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتماٍم وحرص 
على مواصلة ترســـيخ العاقـــات الثنائية المميزة 
بين البلدين والشعبين الشـــقيقين، متمنًيا لمملكة 
البحريـــن دوام االزدهـــار والتقـــدم بقيـــادة عاهـــل 
البـــاد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.

الرياض - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: عالقاتنا تاريخية ومحل فخر على الدوام
واســتــقــرارهــا أمــنــهــا  حــفــظ  ــي  ف معها  ونــقــف  االســتــراتــيــجــي  عمقنا  الــســعــوديــة 

ولي العهد 
السعودي:  نقدر 

الحرص على مواصلة 
ترسيخ العالقات 

المميزة

فتح آفاق أوسع 
للتعاون وتعزيز أوجه 

التنسيق المشترك
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: موقفنا ثابت في الوقوف إلى جانب الشقيقة
المنطقة ــي  فـ ــرار   ــقـ ــتـ االسـ ــل  ــامـ وعـ الــعــربــي  ــي  ــم ــي ــل اإلق األمــــن  ــز  ــك ــرت م ــة  ــودي ــع ــس ال

وصــل ولــي العهــد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، أمــس إلى الرياض في 
زيــارة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، حيــث يلتقي ســموه فيهــا أخيه ولــي العهد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، ويرافق ســموه وزير 

المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعدد من المسؤولين.

وكان في مقدمة مســـتقبلي صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء،  مجلـــس 
رئيـــس  نائـــب  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقـــد أدلـــى صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
لدى وصول ســـموه إلى الرياض في 

مستهل زيارته بالتصريح التالي:
بلـــدي  إلـــى  أصـــل  وأنـــا  يســـرني 

الثانـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، فـــي زيـــارة تأتـــي تأكيـــدًا 
علـــى مدى عمـــق العاقـــات األخوية 
تجمـــع  التـــي  الراســـخة  التاريخيـــة 
بيـــن بلدينـــا الشـــقيقين، وتعكـــس ما 
وصلـــت إليـــه مـــن تعـــاون مثمـــر في 
مختلف المجـــاالت لمواصلة تحقيق 
التطلعـــات المنشـــودة، أن أعرب عن 
االعتـــزاز بمـــا وصلت إليـــه العاقات 
الثنائيـــة بين البلدين الشـــقيقين من 
التكامـــل  مـــن  متقدمـــة  مســـتويات 

والتنســـيق بفضل ما تحظـــى به من 
رعايـــة واهتمـــام مـــن عاهـــل البـــاد 
بـــن  الملـــك حمـــد  الجالـــة  صاحـــب 
خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة،  آل  عيســـى 
الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 

العربية السعودية .
إن زيارتـــي إلـــى الشـــقيقة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية تمثـــل مواصلـــة 
االنطـــاق نحو عاقـــات تعاون ذات 
وفرصـــة  أكبـــر،  اســـتراتيجي  بعـــد 

طيبـــة للقـــاء أخـــي صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
مـــن أجل تعزيز التشـــاور والتنســـيق 
والعمـــل على الدفـــع قدًمـــا بالتعاون 
الثنائـــي والبّنـــاء على مـــا تحقق من 

منجزات وفًقا للرؤى المشتركة التي 
تجمع البلدين الشقيقين.

وأجـــد هذه المناســـبة فرصـــة لتأكيد 
موقـــف مملكـــة البحريـــن الثابت في 
الوقوف إلى جانـــب المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، واإلشادة بالدور 
الكبيـــر الـــذي تقـــوم بـــه، وجهودهـــا 

فـــي خدمة قضايـــا األمتيـــن العربية 
األمـــن  مرتكـــز  فهـــي  واإلســـامية؛ 
العربي واالقليمي، وعامل االستقرار 
األساســـي فـــي المنطقـــة واالقتصاد 
العالمي، داعيًا هللا عز وجل أن يديم 
على المملكتين وشعبيهما الشقيقين 

نعمة األمن واالستقرار.

الرياض - بنا

أبرز ما جاء لدى لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
مع سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية:

الرؤى  لتنفيذ  المساعي  دعم   مواصلة  أهمية  على  التأكيد 
المشتركة بين البحرين والسعودية.

التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ مع المملكة 
العربية السعودية في حفظ أمنها واستقرارها.

استراتيجًيا  عمًقا  باعتبارها  للسعودية  المحوري  بالدور  التنويه 
لألمتين العربية واإلسالمية ومركز استقراٍر للمنطقة.

صياغة  في  الفاعلين  الشركاء  كأحد  السعودية  بدور  التنويه 
االقتصاد العالمي ومساراته المستقبلية.

بين  الثنائي  التكامل  تعزيز  من  تحقق  ما  على  البناء  مواصلة 
المملكتين وتسخير الجهود نحو مسارات أعمق.

لتعزيز  البحريني  السعودي  التنسيق  مجلس  دور  على  التأكيد 
منظومة التعاون الثنائي باتجاه المزيد من التقدم والنماء.

الزيارة تأكيد 
لمدى عمق 

العالقات األخوية 
الراسخة بين 

بلدينا

تعزيز التشاور 
والتنسيق 

والعمل على 
الدفع قدًما 

بالتعاون الثنائي

العالقات الثنائية 
بلغت مستويات 

متقدمة 
من التكامل 

والتنسيق
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أكــد ولــي العهد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفــة، أن التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية يســتند إلــى 
مرتكــزات قوامهــا رفعــة الوطــن وتحقيــق تطلعــات المواطن، وذلــك انطالًقا 
مــن رؤى وتطلعــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفة، التي تؤكد دائًما على أهمية أن يكون المواطن محور كل جهد وطني، 
منوًها سموه بأن روح الفريق الواحد واالحترام المتبادل من سمات المجتمع 
البحريني وتكون حاضرًة في كل جهد مشــترك بين الســلطتين وتعاون وثيق 

وتكاملي لدعم مسيرة التنمية الشاملة والوصول لألهداف المنشودة.

 جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو 
الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس 
امـــس،  الرفـــاع  بقصـــر  الـــوزراء 
فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة 
زينـــل، ورئيـــس مجلس الشـــورى 
علي الصالح، بحضور نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء الشـــيخ خالد بن 
عبدهللا آل خليفـــة، ووزير المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
ووزيـــر  خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن 
شؤون مجلسي الشورى والنواب 
غانـــم البوعينيـــن، إذ أكـــد ســـموه 
أهميـــة مواصلـــة تطويـــر النموذج 
التنمـــوي البحريني بعـــزم الجميع 
للعمـــل  وشـــغفهم  وإصرارهـــم 
الوطنـــي الـــذي نثـــق بـــأن أمامـــه 
تنثنـــي التحديـــات كافة. مشـــدًدا 
علـــى أهميـــة تطويـــر السياســـات 
لالنفتـــاح  الداعمـــة  والتشـــريعات 
ونمـــو القطاع الخـــاص، ومواصلة 
التـــوازن  تحقيـــق  علـــى  العمـــل 
المالي ســـعًيا لالســـتدامة المالية، 
وجعـــل التحديات فرصة لتحقيق 
المبـــادرة  روح  وإذكاء  األفضـــل 

واالبتكار.
 وأشـــار صاحـــب الســـمو الملكـــي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الطموحـــات  أن  إلـــى  الـــوزراء 
لصالـــح  لتحقيقهـــا  نســـعى  التـــي 
المواطنيـــن أكبـــر مـــن التحديات، 
الســـلطتين  بيـــن  التوافقـــات  وان 
التنفيذيـــة والتشـــريعية خصوصا 
قانـــون  مشـــروع  مناقشـــة  عنـــد 
 2021 للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة 
أظهـــرت حًســـا مســـؤواًل   2022 -
المرحلـــة،  بمقتضيـــات  وإدراًكا 
المســـؤولية  صـــوت  فيهـــا  وعـــال 
الوطنيـــة، ما عكـــس جليا االلتقاء 
حول الهدف األســـمى في تحقيق 
تلبـــي  التـــي  الطموحـــة  الخطـــط 
معرًبـــا  المواطنيـــن.  تطلعـــات 

ســـموه عن أهمية البناء على هذا 
النجـــاح والنجاحات الســـابقة من 
خـــالل تعزيـــز التعاون البنـــاء بين 
الســـلطتين بما يســـهم في تحقيق 
وتعزيـــز  للوطـــن  والنمـــاء  الخيـــر 
العدالـــة وخلق الفـــرص والتمكين 
البحريني  للمواطنين، فالمواطـــن 
مبتكر ولديه حٌب للعمل واإلبداع.
 وأشار سموه إلى أن الظروف التي 
يمر بها العالم اليوم جراء انتشـــار 
 )COVID - 19( فيـــروس كورونـــا
مثلت تحدًيا للجميع، ولكن فريق 
البحرين مـــن مواطنين ومقيمين 
صاغـــوا قصـــة نجـــاح هـــي محـــل 
فخر واعتزاز وأشـــاد بهـــا الجميع، 
وبروحهم المفعمة بالعطاء والبذل 
النجاحـــات  تحقيـــق  ســـنواصل 
وتحويـــل التحديـــات إلـــى فـــرص 
للنمـــو والتطـــور واســـتمرار البناء 
عليهـــا بالعمـــل المشـــترك للوطـــن 
نحـــو مســـتقبل أكثر إشـــراًقا يلبي 

تطلعات الجميع.
النـــواب  مجلســـي  رئيســـا  ورفـــع 
والشـــورى خالص الشكر والتقدير 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
علـــى مـــا يوليه ســـموه من حرص 
بيـــن  التعـــاون  بإثـــراء  واهتمـــام 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين 
لتحقيـــق أولويـــات العمل الوطني 
للوطـــن  المكتســـبات  وتعزيـــز 

والمواطن.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: توافق “السلطتين” أظهر إدراًكا بمقتضيات المرحلة
ــاح ونــــمــــو “الـــــخـــــاص” ــ ــت ــ ــف ــ ــان ــ ــة ل ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ ــات الـ ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ ــر ال ــ ــوي ــ ــط ــ ت

فريق البحرين من 
مواطنين ومقيمين 

صاغوا قصة نجاح 
هي محل اعتزاز

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في لقاء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية واالقتصاد الوطني

أكـــد ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
أهميـــة مواصلة تعزيز تنافســـية 
البيئة االســـتثمارية والتشـــجيع 
االســـتثمارات  اســـتقطاب  علـــى 
بمـــا يســـهم في خلـــق المزيد من 
وينعكـــس  للمواطنيـــن  الفـــرص 

الوطـــن  وازدهـــار  نمـــاء  علـــى 
التطلعـــات  تلبيـــة  فـــي  ويســـهم 
المنشـــودة، مشـــيًرا ســـموه فـــي 
هـــذا الصـــدد إلـــى مـــا تتمتـــع به 
مملكـــة البحريـــن مـــن مقومـــات 
جاذبة لألعمال تصب في خدمة 
وتحقـــق  الوطنـــي  االقتصـــاد 

أهداف التنمية المستدامة.

لقـــاء ســـموه  لـــدى  ذلـــك  جـــاء   
بحضـــور  امـــس  الرفـــاع  بقصـــر 
وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بـــن خليفـــة آل  الشـــيخ ســـلمان 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة، 
مجموعـــة لولو يوســـف علي، إذ 
نوه ســـموه بدور قطاع التجزئة 
التجاريـــة  الحركـــة  رفـــد  فـــي 

واالقتصاديـــة فـــي المملكـــة مـــع 
تنامي هـــذا القطاع وإســـهاماته 
فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، مقدًرا 
القطـــاع  إســـهامات  ســـموه 
الخاص عمومـــا وقطاع التجزئة 
ومؤسســـاته خصوصـــا في دعم 
للتصـــدي  الوطنيـــة  الجهـــود 

لفيروس كورونا.

مملكـــة  أن  ســـموه  وأضـــاف   
القطاعـــات  تولـــي  البحريـــن 
قطـــاع  خصوصـــا  االقتصاديـــة 
مـــن  البالـــغ  االهتمـــام  التجزئـــة 
خالل استمرارية تنفيذ البرامج 
والمبـــادرات الراميـــة إلى توفير 
التسهيالت للقطاع التجاري، بما 

يعود بالنفع لصالح الجميع.

 مـــن جانبه، أعرب يوســـف علي 
عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء، علـــى ما يبديه 
ســـموه من اهتمـــام بدعم قطاع 
االقتصـــاد  وتنميـــة  التجزئـــة 
الوطني، متمنيا لمملكة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.

ــرص لــلــمــواطــنــيــن ــفـ ــارات وخـــلـــق الـ ــمـ ــثـ ــتـ ــة مــحــفــز لـــجـــذب االسـ ــافــســي ــتــن ال

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التجزئة رافد للحركة التجارية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء ملتقيا، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو
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اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن عبـــدهللا النعيمي، 
فـــي القيادة العامة امس، ســـفير إمبراطورية اليابان لدى مملكة 
البحرين هيديكي ايتو وقائد سفينة )Setogiri( التابعة للبحرية 

اليابانية والمشاركة في قوات مجموعة الواجب، ساتو شينيا.
ورحب وزير شؤون الدفاع بسفير إمبراطورية اليابان الصديقة 
وقائـــد ســـفينة )Setogiri( المشـــاركة في مهمة قـــوات مجموعة 
الواجب المشـــتركة CTF 152، وتم مناقشـــة عدد من المواضيع 
التي تعزز العالقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم 

بيـــن البلديـــن.  حضـــر اللقـــاء اللواء مديـــر التخطيط والتســـليح 
الركـــن الشـــيخ ســـلمان بـــن خالـــد آل خليفـــة، ومديـــر التعـــاون 
العسكري العميد الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة.

زيادة التنسيق مع اليابان

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي في 
القيادة العامة أمس اإلثنين، مدير االســـتخبارات في القيادة 

العامة للقوات المسلحة بالمملكة األردنية الهاشمية.
 وخالل اللقاء، رّحب رئيس هيئة األركان بمدير االستخبارات 
في القيادة العامة للقوات المســـلحة األردنية، وتم بحث عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام المشـــترك التـــي تربـــط بين 
مملكـــة البحريـــن والمملكـــة األردنية الهاشـــمية الشـــقيقة في 

المجال العسكري.
 وأشـــاد رئيـــس هيئـــة األركان بعالقات األخـــوة المتميزة بين 

البلدين الشقيقين.

تقوية التعاون العسكري مع األردن

قـــال وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني 
إن المجلـــس األعلـــى للمرأة واصل مســـاعيه 
الحثيثـــة للنهـــوض بالمـــرأة البحرينيـــة وفق 
منطلقـــات ثابتة كفلها ميثـــاق العمل الوطني 
والدســـتور والتشـــريعات النافـــذة، وباتبـــاع 
آليـــات عمليـــة قائمـــة علـــى بنـــاء التحالفات 
والشـــراكات لتنفيذ االســـتراتيجية الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة وفـــق منهجيـــة 
علمية وعمليـــة لقياس األثر والتقدم المحرز 
في مجاالت عمل المرأة، وإدماج احتياجاتها 
في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة 
الفـــرص، لتحقيـــق شـــراكة  ومبـــادئ تكافـــؤ 
متكافئـــة لبنـــاء مجتمـــع تنافســـي مســـتدام، 
تجـــاوز  مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  مكـــن  ممـــا 
مراحـــل التمكين التقليدية وكســـب الحقوق 
وبلوغ مرحلة الشـــريك الرئيسي في التنمية 

بمختلف قطاعاتها.
فيمـــا أكـــدت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
للمرأة هالة األنصاري “اكتمال صفة المواطنة 
الحقـــة للمـــرأة باالعتـــراف الكامـــل بحقوقها 
اإلنســـانية، وبتكريس ما ينتـــج عن ذلك من 
حريـــات مدنيـــة تتمتـــع بالحمايـــة القانونيـــة 

والحصانة الدستورية.
جاء ذلك على هامش ورشـــة العمل التاسعة 
بعنـــوان:  الخارجيـــة  وزارة  نظمتـــه  الـــذي 
“حقـــوق المرأة وتحقيق االســـتقرار األســـري 
والمجتمعـــي فـــي مملكـــة البحريـــن”، والتـــي 
عقدت امس، عبر تقنية االتصال اإللكتروني 
المرئـــي، بالتزامن مـــع اليوم العالمـــي للمرأة، 
وذلـــك تحت رعاية وزير الخارجية، واألمين 
العـــام للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة، وبمشـــاركة 
عـــدد مـــن المســـؤولين والســـفراء األجانـــب 
المعتمديـــن لـــدى مملكـــة البحريـــن وممثلـــي 
من الســـفارات األجنبية، إلـــى جانب ممثلين 
مـــن مختلف الـــوزرات وخبـــراء وأكاديميين 
ورجـــال اإلعالم والصحافة، حيث اســـتمرت 
الورشـــة لمدة 3 ســـاعات، وبلغ عدد الحضور 

500 مشارك، وتم طرح 14 ورقة عمل.

تكافؤ الفرص

وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن الحكومـــة 
أولت اهتماما ملموســـا لتوفير البيئة الالزمة 
لمشـــاركة المرأة في مسيرة التنمية، انطالقا 
مـــن توجيهـــات صاحب الجاللة ملـــك البالد، 
والمرتكـــزات األساســـية الواردة في دســـتور 
مملكـــة البحريـــن التـــي أكـــدت علـــى تحقيق 

الرجـــال  بيـــن  التمييـــز  وعـــدم  المســـاواة 
والنســـاء.وقال إن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
واصـــل مســـاعيه الحثيثـــة للنهـــوض بالمرأة 
البحرينية وفق منطلقات ثابتة كفلها ميثاق 
والتشـــريعات  والدســـتور  الوطنـــي  العمـــل 
النافذة، وباتباع آليات عملية قائمة على بناء 
التحالفات والشراكات لتنفيذ االستراتيجية 
الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة وفـــق 
منهجية علمية وعملية لقياس األثر والتقدم 
المحـــرز فـــي مجاالت عمـــل المـــرأة، وإدماج 
احتياجاتهـــا فـــي المســـار التنمـــوي لضمـــان 
تطبيـــق المســـاواة ومبـــادئ تكافـــؤ الفـــرص، 
مجتمـــع  لبنـــاء  متكافئـــة  شـــراكة  لتحقيـــق 
تنافسي مستدام، مما مكن المرأة البحرينية 
التقليديـــة  التمكيـــن  مراحـــل  تجـــاوز  مـــن 
وكســـب الحقـــوق وبلـــوغ مرحلـــة الشـــريك 
الرئيســـي فـــي التنميـــة بمختلـــف قطاعاتها، 
مشـــيًرا إلى أن جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة 
لتقدم المـــرأة البحرينية، تعد مثاال نموذجيا 
على تشـــجيع السياســـات التحفيزية لبرامج 
التـــوازن بيـــن الجنســـين ودعم تقـــدم المرأة 
لتبوء مناصب ومواقـــع اتخاذ القرار، وخلق 
بيئـــة داعمـــة ومراعيـــة إلدمـــاج احتياجـــات 
المـــرأة والتـــوازن بين الجنســـين فـــي برامج 
عمل المؤسســـات الرسمية والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني.
االستقرار األسري

ونوه بتوجه المجلس األعلى للمرأة وتركيزه 
علـــى ضمان تحقيق االســـتقرار األســـري في 
إطـــار الترابـــط العائلـــي والمجتمعـــي، ورفع 
قـــدرة المـــرأة في المســـاهمة التنافســـية في 
العمليـــة التنموية القائمة على أســـس تكافؤ 
الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما 
يحقق لها فرص متجددة لالرتقاء بخياراتها 
نحـــو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من 
خالل تكامل الجهود مع الشـــركاء والحلفاء 

في العمل المؤسسي.

الواقع الحقوقي

مـــن جانبهـــا، اعتبـــرت األنصـــاري أن ورشـــة 

العمـــل الخاصـــة بمناقشـــة وتقييـــم الواقـــع 
خيـــر  تمثـــل  البحرينيـــة،  للمـــرأة  الحقوقـــي 
افتتاحيـــة لنشـــاطات يوم المـــرأة البحرينية 
والمتزامنـــة  العـــام  نهايـــة  حتـــى  الممتـــدة 
مـــع بلـــوغ المجلـــس األعلـــى للمـــرأة لذكـــراه 

العشرين.
وقالـــت األنصـــاري في كلمة لها في الورشـــة 
“إنـــه بالرغـــم مـــن وجاهـــة عنـــوان الورشـــة 
بتناولهـــا لمجـــال حقـــوق المرأة وبمناقشـــته 
األســـري  االســـتقرار  تحقيـــق  زاويـــة  مـــن 
لمـــا لذلـــك مـــن أهميـــة قصـــوى تتمثـــل فـــي 
وجـــوب اســـتقرار المراكـــز القانونيـــة للمـــرأة 
كمـــا الرجـــل فـــي المحيـــط العائلـــي، وتوافر 
االجتماعيـــة  الحمايـــة  درجـــات  أقصـــى 
للمـــرأة وأســـرتها، والوصول الميّســـر للعدالة 
والفـــرص االقتصاديـــة، إال إننا نعيـــد التأكيد 
علـــى ضـــرورة أن نعـــرج مـــن هـــذا المنطلـــق 
لبيـــان النتيجـــة المتحققة من متانـــة الواقع 
الحقوقـــي للمـــرأة علـــى كل مناحـــي الحياة، 
وانعكاس ذلك، فـــي المحصلة النهائية، على 
اســـتقرار المجتمـــع ككل واســـتمرار تقدمـــه 
وتطـــوره، وهو أمـــر يســـتدعي اكتمال صفة 
المواطنـــة الحقة للمـــرأة باالعتـــراف الكامل 
بحقوقهـــا اإلنســـانية، وبتكريـــس مـــا ينتـــج 
عن ذلك من حريـــات مدنية تتمتع بالحماية 

القانونية والحصانة الدستورية”.
وأعربـــت عن اعتزاز المجلـــس األعلى للمرأة 
بعالقاته الوثيقة مـــع أصحاب المصلحة من 
الشـــركاء لمتابعة كل ما يلزم لضمان التنفيذ 
التام للحقوق التي نص عليها دستور البالد، 
والتـــي جـــاءت صريحـــة في جانب تســـاوي 
الحقـــوق والواجبات بيـــن مواطنيها، نســـاًء 
ورجـــاالً، وهو ما وضعـــه المجلس على أعلى 
قائمـــة أولويـــات عملـــه، متعـــدد المســـارات، 
العمليـــة  الممارســـة  مـــن  المـــرأة  لتمكيـــن 
والواقعيـــة لحقوقهـــا كإنســـان تحـــت رعاية 

وحماية دولة القانون والمؤسسات.

غياب المرأة

وقالـــت األنصـــاري فـــي كلمتها “إنهـــا لفرصة 
طيبة بأن نقف أمام ما يتحقق للمرأة واقعيًا 

مـــع احتفاء المجتمـــع الدولي في ذكرى يوم 
المرأة العالمي، تحت شعار، المرأة في مواقع 
القيادة: نحو تحقيق مســـتقبل متساوي في 
زمـــن جائحة )كوفيـــد19-(، للقيـــام بمراجعة 
والوصـــول  التطبيـــق  أثـــر  لتتبـــع  متأنيـــة 
بالنصوص التشـــريعية والسياسات الوطنية 
إلى جوهر التنمية الشاملة، الذي لن نستطيع 
قيـــاس جدواه إال من خـــالل مقاربات علمية 
تستخلص عوائد االستثمار في المرأة كرأس 
مـــال بشـــري، وتوضـــح فـــي المقابـــل حجـــم 
الخسائر والتكلفة المعنوية والمادية المرتبة 
علـــى غياب المرأة عن ســـاحة التنمية. وهذا 
بالضبط ما ســـعت له مملكـــة البحرين عندما 
بـــدأت مرحلـــة جديدة من العمل المؤسســـي 
برؤيـــة تعتمد على إدمـــاج احتياجات المرأة 
في المســـارات التنمويـــة وصوالً إلى تحقيق 

عدالة المشاركة بين المرأة والرجل”.
وأشـــارت إلـــى أن مملكة البحريـــن كانت من 
المبادريـــن بوضع خطة عمل وطنية لنهوض 
المـــرأة البحرينية، اعتمدها رأس الدولة قبل 
أكثر من خمسة عشر عامًا، ونتج عنها المئات 
من المبادرات سواء على الصعيد التشريعي 
أو التنظيمـــي أو البرامجي، والتي اندمجت 

بدورها في صلب أعمال مؤسسات الدولة.
وأوضحـــت أن المجلس األعلـــى للمرأة عمل 
طيلة تلك األعوام على تأطير كل ذلك تحت 
مظلة ما نســـميه اليوم، بــــ “النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنســـين” بمحـــاوره المتعددة 
ســـلطات  كافـــة  مـــع  المتفرعـــة  وبشـــراكاته 
ومؤسســـات الدولة، والتـــي تصب في نهاية 
المطـــاف فـــي مرصـــد وطنـــي يقيـــس تلـــك 
العمليات بشـــكل حيادي وموضوعي، ويضع 
علـــى طاولـــة صاحـــب القـــرار تقاريـــر دورية 
لقيـــاس التقـــدم المحـــرز . . وبـــكل شـــفافية 

ومسؤولية.
وأعربت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
عـــن تطلعها مـــن خالل أعمـــال الورشـــة إلى 
الغـــوص في عمق ما تشـــهده البحرين اليوم 
من تقدم ضمن الفضاء العام لمشاركة المرأة 
فـــي التنميـــة، والقائمـــة علـــى نبـــذ أي تمييز، 
وتقليـــص أي فجـــوات، ومعالجـــة أي قصور 

فـــي فهم وتطبيق النصـــوص، منعًا لخروجها 
عن الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق 
المـــرأة البحرينيـــة ومشـــاركتها الفعليـــة في 

البناء التنموي.

تحرك سريع

وقالـــت “نعتقـــد بأنه مـــن األهمية بمـــكان أن 
نعمل كمؤسســـات مختصـــة ومعنية بحماية 
حقوق المـــرأة على ضرورة التحرك الســـريع 
لقيـــاس ومعالجـــة تأثيرات األزمـــة الصحية 
الطارئـــة على واقع مشـــاركتها، على المديين 
األنظمـــة،  لتطويـــر  والمتوســـط،  القريـــب 
ولمراجعة التشـــريعات والسياسات، وإلعادة 
لالســـتجابة  والخدمـــات  البرامـــج  تصميـــم 
للمـــرأة  والمســـتقبلية  الحاليـــة  للمتطلبـــات 
البحرينيـــة، بمـــا يدعـــم اســـتقرارها األســـري 
واكتفائها االقتصادي”. وأوضحت األنصاري 
أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قـــام فـــي هـــذا 
الشأن بمراجعة شاملة للخطة االستراتيجية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة للفتـــرة )-2021
2022( عبر تقييم مخرجات الفترة الســـابقة 
التـــي عاصـــرت بدايـــة ظهـــور  مـــن الخطـــة 
الجائحـــة، بكل مـــا حملته من ريـــاح التغيير، 
التـــي اجتهـــدت خطـــط الطـــوارئ المضمنـــة 
احتوائهـــا.  يمكـــن  مـــا  تحتـــوي  بـــأن  فيهـــا، 
وســـنركز في مرحلة العمل الحالية باإلسهام 
فـــي تحـــوالت انتقالنـــا اآلمـــن لعالـــم مـــا بعد 

كورونا على المستوى الوطني.
واختتمـــت األنصـــاري كلمتهـــا باإلشـــارة إلى 
تحذيـــر أطلقته المستشـــارة األلمانية أنجيال 
ميـــركل، التـــي نبهت قبـــل أيام إلـــى خطورة 
الوباء علـــى حقوق المرأة، وبضـــرورة العمل 
باتجـــاه التأكد من عدم الســـقوط مجددًا في 
األنمـــاط القديمة المتعلقة بالجنســـين، حيث 
يتعين على النســـاء الموازنة بشـــكل مســـتمر 
بيـــن تعليم أطفالهن والعمـــل ورعاية المنزل، 

وبالنظـــر كذلـــك، إلى المفارقة التي يشـــهدها 
العالـــم في مواجهة الجائحة، إذا إن أكثر من 
75 % مـــن العامليـــن في قطـــاع الصحة هن 
من النساء، في وقت تقل نسب تمثيلهن في 

مواقع صنع القرار لما هو دون 30 %.

إنجازات رائدة

فيما قـــدم مســـاعد وزيـــر الخارجية عبدهللا 
الدوســـري، مقارنـــة عـــن حقـــوق المـــرأة فـــي 
الوطنيـــة،  والتطبيقـــات  الدوليـــة  المعاييـــر 
صاحـــب  أقـــوال  مـــن  باقتباســـات  اســـتهلها 
المـــرأة  يـــوم  فـــي   “ منهـــا  الملـــك  الجاللـــة 
البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية 
العطرة من بواعث الفخـــر واالعتزاز، أتوجه 
لمـــن  العرفـــان  وعميـــق  التهانـــي  بخالـــص 
ســـاهمت فـــي البنـــاء، والتـــي لـــم تغـــب يومًا 
عن ســـاحة العمل والعطـــاء على مر التاريخ. 
وصوالً ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح 
العلـــم طريـــق نهضتنـــا، وحّصنـــت بإرادتهـــا 
المســـتقلة ســـياج وحدتنا، فهي مـــن )قرأت.. 
وتعلمت.. وشاركت، فصنعت مجد وطنها(”.

كما أشـــار فيها إلى النهـــج اإلصالحي لجاللة 
الملـــك وحقـــوق اإلنســـان، حيـــث إن احترام 
حقوق اإلنسان وحرياته السياسية والمدنية 
واالجتماعيـــة،  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة 
وصـــون كرامته يشـــكل ركيزة أساســـية في 
ترســـيخ دولـــة القانـــون والعدالـــة والتعايش 
الســـلمي بين جميـــع مكونـــات المجتمع، وقد 
حققـــت مملكة البحرين إنجـــازات رائدة منذ 
تدشـــين ميثـــاق العمـــل الوطني عـــام 2001، 
بإرســـاء العمـــل الديمقراطـــي المســـؤول في 
تكافـــؤ  الدســـتورية وضمـــان  الملكيـــة  ظـــل 
الفـــرص بيـــن جميـــع المواطنيـــن دون تمييز 
أو  الديـــن  أو  األصـــل  أو  الجنـــس  بســـبب 

 العقيدة.

المنامة - وزارة الخارجية

مساعد وزير الخارجيةوزير الخارجية  األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

غـــادر ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة  المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة بعـــد زيارة التقى ســـموه خاللها بأخيه ولـــي العهد نائب 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الســـعودية 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود .
وكان في وداع صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء لـــدى مغادرته مطـــار الملك خالـــد بالرياض أميـــر منطقة 
الريـــاض صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر فيصل بن بنـــدر بن عبد 
العزيز آل ســـعود ، وســـفير مملكـــة البحرين لدى المملكـــة العربية 
السعودية  الشيخ حمود بن عبدهللا بن حمد آل خليفة وعدد من 

المسؤولين .
وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
في ختام زيارته إلى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، برقية 
شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود ملك المملكة العربية السعودية، هذا نصها:
خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود 

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه هللا ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يســـرني وأنـــا أغـــادر بلـــدي الثانـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، التـــي لها كل محبة واعتزاز وتقديـــر، أن أعرب لكم عن 
عميق الشـــكر واالمتنان على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة 

وحســـن اســـتقبال تعكس عمق العالقات التاريخية الوطيدة بين 
بلدينا. كما أود اإلعراب عن اعتزاز مملكة البحرين ملكًا وحكومًة 
وشـــعبًا بالروابط األخويـــة والصالت الوثيقة التـــي تربط البلدين 

الشقيقين.
وإنني إذ أكرر خالص شكري وتقديري، ألدعو هللا جلت قدرته أن 
يحفظكم ويرعاكم، ويديم على بلدكم في ظل قيادتكم الحكيمة 

األمن واألمان، والمزيد من التقدم واالزدهار.

ودمتم بعون هللا سالمين موفقين
ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية شـــكر وتقدير إلـــى أخيه صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة العربيـــة 

السعودية، فيما يلي نصها:
صاحـــب الســـمو الملكـــي األخ العزيـــز األمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه هللا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يســـعدني وأنـــا أغـــادر بلـــدي الثانـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشقيقة أن أعرب عن عميق الشكر والتقدير لسموكم على حسن 
الوفـــادة وحفاوة االســـتقبال والـــذي يعكس ما تتميـــز به عالقات 

البلدين والشعبين الشقيقين من عالقات تاريخية ممتدة.
إن عالقـــات األخـــوة التـــي تجمـــع البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين 
والتي تحظى بحرص ســـموكم حفظكم هللا واهتمامكم المســـتمر 
هـــي عالقات ترتكـــز على مواقـــف ثابتة صنعها األجداد واســـتمر 
عليهـــا اآلبـــاء ونواصـــل عليها بعزيمة نحو مســـتقبل واعـــٍد لمزيٍد 
مـــن النماء واالزدهار للجميع، ونشـــيد في هذا الصدد بمســـاعيكم 
الحثيثـــة دومـــًا فـــي الدفـــع بالعالقـــات الثنائيـــة نحو آفاق أوســـع 
تعزيًزا للتكامل بين البلدين الشقيقين، داعًيا هللا العلي القدير أن 

يوفق الجميع لتحقيق التطلعات المنشودة.
ســـائاًل هللا المولـــى العزيـــز أن يحفظ ســـموكم ويمتعكـــم بالصحة 
والعافيـــة وطـــول العمر، وأن يحقق المزيد مـــن االزدهار والتطور 

للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأبنائها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته المملكة العربية السعودية

المنامة-بنا

عالقات األخوة البحرينية السعودية ترتكز على مواقف ثابتة
ـــده ـــي عه ـــن وول ـــادم الحرمي ـــكر خ ـــاض ويش ـــادر الري ـــوزراء يغ ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول  س

اكتمال المواطنة الحقة للمرأة باالعتراف الكامل بحقوقها  
بــيــن الجنسين ــوازن  ــت ــل ل الــوطــنــي  ــمــوذج  ــن ال لــقــيــاس مــســار  ــاري: مــرصــد وطــنــي مــحــايــد  ــصـ األنـ



اســـتحوذ المنتـــدى الخليجـــي “الســـعودية_بيت_
العرب_الكبيـــر” الذي نظمتـــه صحيفة “البالد” على 
مســـاحات واســـعة تـــرددت أصداؤهـــا علـــى صدر 
صفحات الصحف الخليجية والمواقع اإللكترونية 
ومنصاتهـــا على مواقـــع التواصـــل االجتماعي عبر 
شـــبكة اإلنترنت، وخلصت هـــذه المتابعات إلى أن 
النـــدوة التـــي أقامتهـــا “البالد” يوم األحـــد الماضي 
جاءت في الزمان والمكان المناسبين وموازية لما 
يدور من تطورات سياسية وعسكرية وأمنية في 

المنطقة.
 وإن هـــذه الندوة بما احتوته من عناوين الســـاعة 
أشـــاعت جوا مـــن التضامن المشـــهود والمســـموع 
مع الشـــقيقة الكبـــرى وبيت العرب الكبيـــر المملكة 
العربيـــة الســـعودية بســـبب مـــا تتعـــرض لـــه مـــن 
هجمـــات على مصـــادر الطاقـــة العالميـــة واألماكن 
المدنية وأيًضا الحملة الغربية المنظمة للتشـــكيك 
فـــي ما قامت به الســـعودية من إصالحـــات كبيرة 
علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة، ومحاولـــة إظهار 
المملكـــة بأنهـــا طـــرف فـــي عمليـــة قتـــل الصحفي 
جمـــال خاشـــقجي، وذلـــك بعـــد أن قـــال القضـــاء 

السعودي كلمة الفصل فيها، وعاقب المتورطين.
الخليجيـــة بمختلـــف تنوعاتهـــا  وســـائط اإلعـــالم 
ورجاالتها أكدوا أن الندوة حققت األهداف المعلنة 
المرجوة منها وهو إعالء صوت الشارع الخليجي 
للتضامن مع المملكة العربية الســـعودية اســـتنكاًرا 
لمـــا تتعـــرض لـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية من 
حملة معادية تمس سيادتها بعد التقرير األميركي 
المجافـــي للحقيقة والذي خـــال من أي معطيات أو 

أدلة أو براهين تذكر.

تضامن وثقة

وعلـــى هـــذا الصعيد، فقـــد تصدر موضـــوع الندوة 
عـــكاظ  صحيفـــة  فـــي  األولـــى  الصفحـــة  صـــدر 
السعودية في عددها أمس )اإلثنين( حيث عنونت 
الصحيفـــة الخبر بـ”ندوة خليجيـــة: متضامنون مع 

السعودية ونثق في حكمتها”.
واســـتهلت الصحيفـــة الخبر المنشـــور كالتالي: أكد 
المشـــاركون فـــي منتـــدى )الســـعودية بيـــت العرب 
الكبيـــر( الـــذي نظمته صحيفـــة “البـــالد” البحرينية 
تضامنهـــم التـــام مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وتقديرهـــم لدورهـــا باعتبارها بيت العـــرب الكبير، 
مشددين على ثقتهم العالية في القضاء السعودي، 

رافضين المساس بسيادة وقيادة المملكة.
وعبـــر المشـــاركون فـــي بيـــان ختامـــي عـــن صوت 
الموقـــف الخليجـــي والعربي الشـــعبي الرافض لما 
ورد من تقارير واتهامات مرســـلة تجاه الســـعودية 
تضمنهـــا التقريـــر األميركي المجافـــي للحقيقة من 

وكالة االستخبارات األميركية.

صوت عاٍل

وســـارت جريـــدة اليـــوم علـــى خطـــى من ســـبقتها 
علـــى صـــدر صفحتهـــا  الصحيفـــة  نشـــرت  حيـــث 
األولـــى خبـــًرا عن النـــدوة تحت عنـــوان: “بالصوت 
الخليجي العالي: المملكة بيت العرب الكبير” وكما 
استعرضت محاور الندوة في سياق نشرها لما دار 
مـــن حوار على صفحة كاملة داخل عددها الصادر 

أمس اإلثنين.
وبســـطت الصحيفـــة مـــا دار مـــن مناقشـــات بداية 
اإلعالميـــة  النخـــب  شـــددت  وأشـــارت:  الخبـــر 
والشعبية والمجتمعية الخليجية وبصوتها العالي 
علـــى أن الســـعودية بيت العرب الكبير، مســـتنكرة 
وبشـــدة الحملة المعادية التي تتعرض لها المملكة 
وتمس ســـيادتها، بعد التقريـــر األميركي المجافي 
للحقيقـــة الـــذي خـــال مـــن أي معطيـــات أو أدلـــة أو 

براهين تذكر أو يعتد بها.
وفـــي منتدى صحيفة “البـــالد” عن طريق االتصال 
العربيـــة  المملكـــة  أن  المشـــاركون  أكـــد  المرئـــي 
الســـعودية هـــي قلعـــة العروبة واإلســـالم مطالبين 
واشـــنطن باالعتذار للريـــاض عما صدر في التقرير 
األميركـــي وقالـــوا: إن المملكة بنيت علـــى العدالة 

والتسامح والوسطية.

رفض واسع 

صحيفة االتحـــاد اإلماراتية خصصت صفحة رقم 
28 فـــي عددهـــا يـــوم أمس لنشـــر وقائـــع المنتدى، 
حيث عنونت الصفحة بالتالي: في منتدى “البالد” 
البحرينيـــة تحـــت شـــعار “الســـعودية بيـــت العرب 
للتقريـــر األميركـــي حـــول  الكبيـــر” رفـــض واســـع 

جريمة خاشقجي.
وبـــدأ خبر الصحيفـــة: اســـتنكر منتدى الســـعودية 
بيت العـــرب الكبير ما تتعرض لـــه المملكة العربية 
الســـعودية مـــن حملـــة معادية تمس ســـيادتها بعد 
تقرير االســـتخبارات األميركية المجافي للحقيقة 
حـــول جريمة مقتـــل جمال خاشـــقجي والذي خال 

من أي معطيات أو أدلة أو براهين تذكر.
وأكـــد المنتـــدى رفضـــه علـــى مـــا ورد مـــن تقاريـــر 
واتهامـــات ظنيـــة، مبدًيا الثقة العاليـــة في القضاء 
الســـعودي الـــذي تعاطى مع الجريمـــة النكراء بكل 

شفافية ونزاهة وعدل.

ضمان سيادي

بدورها، نشـــرت صحيفـــة الوطن الســـعودية خبًرا 
موســـًعا عن المنتـــدى عنونتـــه “منتدى الســـعودية 
بيـــت العرب الكبير يؤيد إجراءات المملكة لضمان 
أمنهـــا القومـــي والســـيادي”. واســـتهلت الصحيفـــة 
الخبر بالتالي: رأى رئيس تحرير صحيفة “الوطن” 
الســـعودية، عثمان الصيني أن المواقف األميركية 

الحالية فيما يتعلق بتقرير االستخبارات األميركية 
عن جمال خاشقجي ليست جديدة، وهي متوقعة 
مـــن قبل تســـلم الديمقراطييـــن الســـلطة، وبعضها 
ناتـــج عن مواقـــف أيديولوجية لليســـار األميركي، 
موضًحا أن السياسة السعودية تقوم على العالقة 
االســـتراتيجية مع أميـــركا بغض النظر عمن يقطن 
البيـــت األبيض ومهمـــا تكن المتغيـــرات والظروف 

السياســـية. ولفـــت إلـــى أن منتـــدى “البـــالد” يعـــد 
مبـــادرة مهمـــة لبلـــورة موقـــف إعالمـــي خليجـــي 
موحد، وهذا بمنزلة السبيل لكيفية تعاطي اإلعالم 
والمجتمع المدني بعيًدا عن الهجائيات والبكائيات 
والكالم اإلنشائي في الخطاب اإلعالمي الخليجي 
والعربـــي، وهنـــا يؤســـس منتـــدى “البـــالد” نقـــاط 

انطالق في كيفية التعامل.

رفض المساس

صحيفة الجزيرة الســـعودية خصصـــت صفحتين 
كاملتين لنشـــر ما دار فـــي منتدى “البالد” وعنونت 
الصفحة بـ “موقف خليجي وعربي يرفض الحملة 

المعادية للمملكة والمساس بسيادتها”.
وبـــدأ الخبر الذي نشـــرته الصحيفة حول المنتدى: 
وصـــف رئيس اتحاد الصحافـــة الخليجية ورئيس 
خالـــد  الســـعودية  الجزيـــرة  صحيفـــة  تحريـــر 
المالـــك العالقة الســـعودية األميركيـــة بأنها عالقة 
اســـتراتيجية تضـــرب جذورها فـــي التاريخ، بناها 
اآلباء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت وامتدت 
هـــذه العالقـــة مـــن بعدهما إلـــى القـــادة األبناء في 
الدولتيـــن ومعهـــا تعـــاون غيـــر مســـبوق ومصالـــح 

تنوعت بما ال مثيل لها مع دولة أخرى.

رسالة للجميع

وخصصـــت قنـــاة البحرين في نشـــرتها الرئيســـية 
التـــي تبث في تمام الســـاعة الثالثة عصـــًرا تقريًرا 
موســـًعا مفصـــاًل حـــول منتـــدى صحيفـــة “البـــالد” 
امتـــدت ألكثـــر من خمـــس دقائق، مســـتعرضة في 
التقريـــر المتلفـــز العديد من مداخالت المشـــاركين 

في المنتدى.

البحرين سباقة

رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــالد” عبدالنبـــي الشـــعلة 
أكـــد في تصريح له للتلفزيـــون أن مملكة البحرين 
كعادتها ســـباقة فـــي كثير من المبـــادرات واألفكار 
وهـــذه المبادرة انطلقت من البحرين وحظيت من 
مســـاندة وتجاوب ودعم من كـــم هائل من الكتاب 
والمفكريـــن ورؤســـاء تحريـــر الصحـــف ومكونات 
الصفوف األمامية في مؤسســـات المجتمع المدني 
والسياســـيين وأكاديميين وغيرهم ليشـــاركوا في 
إيصال ودعم مواقفنا لمســـاندتنا الكبرى لشقيقتنا 
الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية التي هي بيت 

العرب الكبير.
وأكد أن الســـعودية بالفعل في قلب العرب جميًعا 
وبالفعـــل نحـــن الخليجييـــن نعتبرها عمقنـــا وبلدنا 
ونحن جميًعا على أتم االستعداد للدفاع عنها وأن 
قياداتها وأرضها وشعبها خط أحمر وسنقف دائًما 

إلى جانبهم والتصدي إلى المساس بهم.

رسالة إعالمية 

وعلـــى صعيد متصل، قال رئيـــس تحرير صحيفة 
“البـــالد” األســـتاذ مؤنـــس المـــردي إن التقرير الذي 
صـــدر مـــن الخارجيـــة األميركيـــة لـــم يـــأت بجديد 
ومبنـــي علـــى ظنـــون مـــن دون أدلـــة وعندمـــا نرى 
هـــذا التقريـــر سنشـــاهد أن الخارجيـــة األميركيـــة 
والمخابـــرات ال يملكـــون أي أدلـــة ونعتبـــره ابتزاًزا 
ا رخيًصا تمارســـه الخارجية األميركي في  سياســـيًّ
هذا الوقت ضـــد المملكة العربية الســـعودية وهذا 
التقريـــر ال يخدم العالقات الخليجية والســـعودية 

مع أميركا.
وذكـــر أن صحيفـــة “البـــالد” بـــدأت بهـــذا المنتـــدى 
وهو رســـالة إعالمية صحافية تصل للكل وخاصة 
ـــا  إعالميًّ رفًضـــا  هنـــاك  أن  أميـــركا  فـــي  للجهـــات 
ا لالبتزاز السياسي الذي تحدثنا  ا وشـــعبيًّ وصحافيًّ
عنـــه وللتقريـــر األميركـــي الـــذي ال يبـــت للحقيقـــة 

بصلة.

24 والرؤية

قناة السعودية 24 نقلت بشكل تام وكامل ومباشر 
المنتدى بكل تفاصيلـــه وعرضت كافة المداخالت 
التي جرت خالل مجريات منتدى الســـعودية بيت 
العرب الكبير، ونشـــرت كذلك اللقـــاء عبر منصاتها 
فـــي مواقع التواصل االجتماعي، وبدورها نشـــرت 
صحيفة الرؤية العمانية كذلك تقريًرا موسًعا حول 
المنتـــدى كما نقلت تصريحات خاصة للمشـــاركين 

وذلك في تنسيق مباشر مع صحيفة “البالد”.

ا ا وعالميًّ منتدى “السعودية بيت العرب الكبير” يحلق خليجيًّ
مــجــريــاتــه لــنــشــر  واســـعـــة  ــات  ــاح ــس م ــرد  ــف ت دولـــيـــة  ــات  ــص ــن وم خليجية  صــحــف 
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علوي الموسوي

إعالميون خليجيون: 
“البالد” أعلت الصوت 

الخليجي المتضامن

الندوة أشاعت جو 
التضامن مع الشقيقة 

الكبرى السعودية

الشعلة: الفكرة انطلقت 
من البحرين وحظيت 

بدعم خليجي كبير

المردي: رفض إعالمي 
وصحافي وشعبي 

لالبتزاز السياسي



اإلرهابيــة  الحوثــي  ميليشــيا  اســتهداف  والشــوريين  النــواب  مــن  عــدد  أدان 
المدعومــة مــن إيــران ســاحات الخزانــات البتروليــة فــي مينــاء رأس تنــورة، 
مفخخــة  طائــرة  خــال  مــن  بالظهــران،  الســعودية  أرامكــو  شــركة  ومرافــق 
وصــاروخ بالســتي، اعترضتهمــا قــوات التحالف، وعبــروا في بيانــات صحافية 
أمــس عن اســتنكارهم الشــديد لهذه االعتــداءات المتكررة، التــي تمثل انتهاكا 
صارخا للقانون الدولي، مؤكدين تأييدهم التام لموقف مملكة البحرين الداعم 
للمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، داعيــن المجتمــع الدولي إلــى إدانة هذه 

االعتداءات السافرة التي تهدد حركة الماحة واالقتصاد العالمي.

وأعربـــت رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل عـــن 
بالغ اســـتنكارها وإدانتها الشديدة 
ميليشـــيا  محـــاوالت  الســـتمرار 
الحوثـــي اإلرهابيـــة المدعومة من 
إيران استهداف عدد من المناطق 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  المدنيـــة 
السعودية الشـــقيقة بشكل متعمد 
وممنهـــج مـــن خـــال طائـــرات من 
دون طيار )مفخخة(، ومشيرة إلى 
أن استمرار اإلرهاب الحوثي يهدد 

أمن المنطقة واالقتصاد العالمي.
النيابـــي  الموقـــف  زينـــل  وأكـــدت 
الراســـخ والثابت في دعم المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة، ضد 
أمنهـــا  زعزعـــة  يحـــاول  مـــن  كل 
أراضيهـــا،  وســـامة  واســـتقرارها 
واإلضـــرار  بمقدراتهـــا  والمســـاس 
الحيويـــة،  ومنشـــآتها  بمصالحهـــا 
وتهديـــد أمن وســـامة المواطنين 
والمقيمين فيهـــا، وطالبة المجتمع 
البرلمانـــي  واإلقليمـــي  الدولـــي 
إلدانة األعمال اإلجرامية الحوثية 
اإلرهابية، التي تعد انتهاكا صارخا 

للقانون الدولي اإلنساني.

وأشـــادت في ختـــام بيانهـــا، بدور 
وجاهزيـــة وكفـــاءة قـــوات تحالف 
دعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن التـــي 
تمكنـــت بكل جدارة مـــن اعتراض 
هذه الطائرات وإسقاطها، وحماية 
أمـــن واســـتقرار المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة والمنطقة.
إلـــى ذلك، أدان النائـــب عمار أحمد 
النوعيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  البنـــاي 
عضـــو  اإلنســـان  لحقـــوق  الدائمـــة 
لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النواب 
االســـتهداف الحوثـــي الخيـــر ضد 
الســـعودية، مشـــيرا إلـــى أنها تمثل 
انتهـــاك ســـافرا للقوانين واألعراف 
الدولية وتهديدا خطيرا إلمدادات 
الطاقة وحركة الماحة واالقتصاد 

العالمي.
وأكـــد البناي تأييـــده المطلق لبيان 
البحرينيـــة،  الخارجيـــة  وزارة 
باســـتنكارها وإدانتهـــا لما تتعرض 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  لـــه 
من أعمـــال إرهابيـــة منافية لألطر 
الدوليـــة، معربـــا عـــن ثقتـــه فيمـــا 
مـــن  المملكـــة  وتتبنـــاه  تتخـــذه 

إجـــراءات للتصدي لهـــذه األعمال 
داعيـــا  والتخريبيـــة،  العدوانيـــة 
إدانتـــه  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع 
هـــذه االعتـــداءات الســـافرة التـــي 
تهـــدد األمن واالســـتقرار اإلقليمي 
المجتمـــع  ومناشـــدا  والدولـــي 
الدولي إلى تجفيف منابع اإلرهاب 
فـــي المنطقـــة؛ للحـــد مـــن قراصنة 
ممـــا  الســـام  ومزعزعـــي  الشـــر 
يحفظ لألوطان اســـتقراها وأمنها 

مكتسباتها.
وأعرب النائب أحمد األنصاري عن 
اســـتنكاره لاســـتهداف واالعتداء 
اآلثـــم والـــذي قامت به مليشـــيات 
الحوثـــي علـــى المنشـــآت المدنيـــة 
العربيـــة  بالمملكـــة  والحيويـــة 
كان  والتـــي  الشـــقيقة  الســـعودية 
آخرها االعتداء على مرافق شركة 
رأس  مينـــاء  ووخزانـــات  أرامكـــو 

تنورة.
وقال األنصـــاري إن االعتداء على 

أمـــن واســـتقرار المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الشـــقيقة يمثل مساسًا 
باألمـــن اإلقليمـــي وتهديـــدًا الحـــد 
اهـــم مصادر النفط بالعالم ومحرك 
اقتصادي مهـــم، مؤكدًا على دعمه 
التـــام ألي إجراء تتخذه الشـــقيقة 
أمنهـــا  عـــن  الدفـــاع  فـــي  الكبـــرى 

واستقراها.
وقـــال األنصاري أن هـــذا االعتداء 
خطيـــرًا  تجاوزنـــا  يمثـــل  اآلثـــم 
للقوانيـــن الدوليـــة وتهديـــدًا الحد 
اهـــم المصـــادر االقتصاديـــة، داعيا 
التخـــاذ المجتمع الدولي إجراءات 

فورية ضد هذه االعتداءات.
مـــن جهتهـــا، أكدت لجنة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
اســـتمرار  أن  النـــواب  بمجلـــس 
االعتـــداءات اإلجرامية والتصعيد 
الخطيـــر الـــذي تقوم به ميلشـــيات 
المدعومـــة  اإلرهابيـــة  الحوثـــي 
مـــن إيـــران تؤكد للعالـــم أجمع أنها 

جماعـــة إرهابيـــة وأن رفعهـــا عـــن 
قائمة اإلرهـــاب لم يغير من الواقع 
أي شـــيئا، بـــل زاد فـــي تصعيدهـــا 
واعتداءاتهـــا، واســـتهدافها عـــددا 
مـــن المناطق المدنية فـــي المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة بشكل 
متعمد وممنهج من خال طائرات 

من دون طيار )مفخخة(.
وأعربـــت اللجنة عـــن بالـــغ إدانتها 
واستنكارها لاعتداءات الخطيرة 
التـــي تقـــوم بهـــا جماعـــة الحوثي 
اإلرهابية، وتهديد أمن واســـتقرار 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
الحيويـــة  المنشـــآت  واســـتهداف 

والمناطق السكنية
قـــوات  اللجنـــة بجهـــود  وأشـــادت 
تحالف دعم الشـــرعية فـــي اليمن، 
مؤكـــدة موقـــف مملكـــة البحريـــن 
والمتضامـــن  والمســـاند  الداعـــم 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــع 
يحـــاول  مـــن  كل  ضـــد  الشـــقيقة 

زعزعة أمنها واستقرارها وسامة 
أراضيها.

الشـــؤون  بدورهـــا، أعربـــت لجنـــة 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس الشـــورى، برئاســـة العضو 
يوســـف الغتم، عن بالغ استنكارها 
وإدانتها لهذه االعتداءات، مؤكدة 
الموقـــف الثابت والراســـخ لمملكة 
ومســـاندة  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
ضد كل ما يمس سيادتها ويزعزع 
أمنها واستقرارها، وتأييدها لكافة 
اإلجـــراءات المتخـــذة للدفـــاع عن 

أراضيها ومصالحها.
االعتـــداءات  هـــذه  بـــأن  وبينـــت 
اإلرهابية المتكررة، تشكل تهديًدا 
واضًحـــا لحيـــاة المدنيين، وســـعًيا 
لضـــرب االقتصاد الحيوي والنامي 
الـــذي تزخـــر بهـــا المملكـــة العربية 
مقصـــود  وتدميـــر  الســـعودية، 
والحيويـــة،  المدنيـــة  للمنشـــآت 
االضطرابـــات  إلثـــارة  ومحـــاوالت 

في المنطقة.
وأّيـــدت اللجنـــة ما جاء فـــي بيان 
وزارة خارجية مملكة البحرين، بأن 
هذا االعتداء اإلرهابي السافر يعد 
انتهـــاًكا للقوانين الدولية، وتهديدًا 
خطيـــًرا إلمـــدادات الطاقة وحركة 
العالمـــي،  واالقتصـــاد  الماحـــة 
داعًيـــا المجتمع الدولـــي إلى إدانة 
هـــذه االعتـــداءات اإلرهابية التي 
تهـــدد األمن واالســـتقرار اإلقليمي 

والدولي.

النائب أحمد األنصاريالنائب عمار أحمدفوزية زينل

فعاليات سياسية: دعوة المجتمع الدولي إلدانة “تصعيد الحوثيين”
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فعاليات وطنية: األفعال العدوانية لقطر غطاء لفشلها السياسي والحقوقي
أعلنــت عــدد مــن الفعاليــات الوطنية عن إدانتــه واســتنكاره للتقارير المزيفة 
التي تفبركها قناة الجزيرة التابعة لقطر بهدف تشويه سمعة مملكة البحرين 
والنيــل مــن غنجازاتهــا الحقوقيــة، وللمحــاوالت اليائســة الهادفة لبــث الفتن 
وزرع الفوضى ومحاولة شــق الصف البحريني، مرتكزة على حقائق مشــوهة 

ومغالطات عارية من الصحة.

وقالـــوا فـــي بيانـــات صحافيـــة أمس، 
بـــأن قطـــر تحـــاول مـــن خـــال ردود 
علـــى  تغطـــي  ان  العدوانيـــة  افعالهـــا 
فشـــلها السياســـي والحقوقـــي، وعلى 
االنتهـــاكات الصارخـــة التـــي تنتهجها 
بحـــق المعارضيـــن والنســـاء والعمالة 
الوافـــدة خصوصـــا فـــي ظـــل تفشـــي 

جائحة كورونا. 

بث الفوضى والتخريب 

وأعربـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
الوطنـــي بمجلـــس  والدفـــاع واألمـــن 
يوســـف  العضـــو  برئاســـة  الشـــورى، 
الغتم، عن إدانتها نشر تقارير إعامية 
كاذبـــة ومغلوطـــة، تفتقـــر للمصداقية 
والمهنية، وبعيدة عن مواثيق الشرف 
اإلعاميـــة، مؤكـــدة أنَّ هـــذه التقارير 
ومـــا تتضمنـــه مـــن معلومـــات مضللة 
المنجـــزات  مـــن  النيـــل  إلـــى  ترمـــي 
مملكـــة  تحققهـــا  التـــي  والنجاحـــات 
البحريـــن في مجال حقوق اإلنســـان، 

وترسيخ قيم العدالة الناجزة.
أن  لهـــا،  بيـــان  فـــي  اللجنـــة  وأكـــدت 
قناة الجزيـــرة تتبع نهًجـــا عدائًيا ضد 
مملكـــة البحريـــن، وتعمـــل علـــى نشـــر 
تقاريـــر وأخبار ممنهجة إلثـــارة الفتن 
والتأثير على تماســـك شعب البحرين 
والنســـيج الوطنـــي، مشـــيرة  إلـــى أّن 
غيـــر  مســـاًرا  تنتهـــج  الجزيـــرة  قنـــاة 
مهنـــي، وتتعمـــد تأجيـــج الـــرأي العام 
وتأليب الشـــعوب على قياداتها، بغية 
بث الفوضـــى والتخريب المتعمد عبر 
سلوكياتها وممارساتها اإلعامية غير 

الموضوعية.
وأوضحـــت اللجنـــة أن التقريـــر الـــذي 
بثتـــه قنـــاة الجزيـــرة أمـــس )األحـــد(، 
تضّمـــن مغالطـــات ومعلومـــات عارية 
مملكـــة  أّن  مؤكـــدة  الصحـــة،  عـــن 
للســـام  واحـــة  تعتبـــر  البحريـــن 
واالســـتقرار، ونموذًجـــا فـــي االلتـــزام 

بقيـــم ومبـــادئ حقـــوق اإلنســـان، كما 
بالتشـــريعات والقوانيـــن  إنهـــا تزخـــر 
ترســـخ  التـــي  والقـــرارات  واألنظمـــة 

حقوق جميع المواطنين
وبّينـــت اللجنة أن الســـجل الحقوقي 
المشّرف الذي حققته مملكة البحرين 
يدحـــض  كافـــة،  المســـتويات  علـــى 
التقاريـــر المشـــبوهة التي تبثهـــا قناة 
أجنـــدات  ضمـــن  وتأتـــي  الجزيـــرة، 
سياســـية تخريبية، مؤكدة االستنكار 
والرفـــض الشـــديدين لـــكل مـــا يمـــس 
البحريـــن، والتدخـــل  ســـيادة مملكـــة 

السافر في شؤونها الداخلية.

قناة هدم وضالل

وأعـــرب رئيس مجلـــس ادارة جمعية 
المحرق الخيرية  صاح بوحســـن عن 
اســـتيائه الشـــديد مـــن قنـــاة الجزيرة 
التـــام  اســـتنكاره  مؤكـــدا   ، القطريـــة 
للممارســـات العدائيـــة المتواصلـــة من 
تلـــك القنـــاة التحريضية ضد الشـــعب 

البحريني بكل فئاته ومكوناته.
وقـــال بوحســـن، الجزيـــرة قنـــاة هدم 
وشـــر  فتنـــة  كل  ومصـــدر  وضـــال 
ومحطـــة لبـــث كل خبيـــث ونشـــر كل 
ضـــرر، وأنهـــا باتـــت مســـتنقًعا رديًئـــا 
المضللـــة  واألفـــكار  الشـــاذة  لـــآراء 
والمغالطـــات  لألكاذيـــب  وحاضنـــة 
دول  علـــى  خطـــرة  اجنـــدة  وتحمـــل 
وشعوب المنطقة وتنفذها بكل خبث 

ومكر .
الشـــعب  أن  علـــى  بوحســـن  وشـــدد 
البحريني بوحدته وتاحمه وترابطه 
خلـــف  قوًيـــا  واحـــًدا  صًفـــا  ووقوفـــه 
قيادتـــه الحكيمـــة ســـيظل ســـًدا منًيا 
وحائًطا صلًبا ضد كل هذه المحاوالت 
الخائبـــة  القنـــاة  تلـــك  مـــن  البائســـة 
مســـاعيها  وسيفشـــل  والمحبطـــة 
الواهية لشـــق الصف وضرب النسيج 

الوطني .

انتهاكات بحق القطريين

وقال مركـــز المنامة لحقوق اإلنســـان 
أن قطـــر مجرد أداة لمصلحة حلفائها، 
وكعادتهـــا تطـــل علينا مجـــددًا بتقرير 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  ضـــد  معـــاٍد 
الرغـــم من تصديقها علـــى اتفاق العا 
وتعهدهـــا بتنفيذ البنود المتفق عليها، 
ظنـــًا منهـــا بأنها تذاكت علـــى جيرانها 
دون تقديـــر للفرصة التـــي منحت لها 
رغم أفعالهـــا العدوانية التي اقترفتها 

في حق وحدة الدم والمصير.
في هذا الســـياق، صرحـــت المحامية 
المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  اللظـــي  دينـــا 
لحقوق االنســـان بأنـــه كان من األجدر 
على قنـــاة الجزيرة التابعـــة إلى دولة 
قطـــر أن تنتـــج تقريـــرا حـــول كتـــاب 
عن حالة حقوق االنســـان والســـجون 
المنظمـــات  مـــن  بمســـاهمة  القطريـــة 
الحقوقيـــة القطريـــة أن ُوجـــدت، بدالً 
مـــن التســـويق لكتيب قديـــم اإلصدار 
ال يسمو إلى مرتبة اإلصدارات، يجمع 
آراء مزيفـــة لمحكوميـــن ومأجوريـــن 
سياســـيين عملوا ضـــد وطنهم، مجرد 
أشخاص مجرمة وهاربة من العدالة .
وتابعـــت، ونحـــن كجهـــة حقوقيـــة كنا 
مـــن المتابعيـــن والمراقبيـــن ألوضـــاع 
حقوق االنســـان منذ زمن طويل حول 
االنتهـــاكات القطرية ولدينا الكثير من 
التقارير عن حاالت االنتهاك الحقوقية 
الموجودة في قطر وقد كان لنا العديد 
من المطالبات التي وجهناها للمجتمع 
الدولـــي للوقوف والتدخل اإلصاحي 
الـــذي تحتاجـــه دولـــة قطر علـــى كافة 
األصعـــدة، حيث تتنـــوع انتهاكاتها ما 
بين ســـحب الجنســـية من المواطنين 
القطريين، السيما، المعارضين للنظام، 
يناهضـــون  الذيـــن  القبائـــل،  وأبنـــاء 
سياســـة قطـــر اإلرهابيـــة، إضافـــة إلى 
طالبـــي اللجـــوء وعديمـــي الجنســـية 

والنســـاء الذين ظلوا عرضة لإلســـاءة 
رغم القوانين واللوائح الجديدة التي 
تهـــدف إلـــى حمايـــة الحقـــوق بشـــكل 
أفضل، ولم يقتصر األمر على ذلك، بل 
امتد إلى العمالـــة الوافدة، حيث تصر 
قطـــر على انتهـــاك القوانيـــن واللوائح 
ومؤخـــرًا  العمالـــة،  لتلـــك  المنظمـــة 
كشـــفت أزمـــة “كورونـــا” )كوفيـــد 19( 
عـــن انتهاكات أخرى بحق تلك العمالة 
وطريقـــة التعامل معهـــا خصوصا بعد 
تفشي الوباء داخل سجونها المكتظة 
دون  ووجودهـــم  الـــرأي  بمعتقلـــي 

محاكمات.
وأشـــارت اللظـــي إلـــى أن قطـــر قابلت 
لتحجـــب  العدوانيـــة  بردودهـــا  ذلـــك 
االنظـــار عـــن انتهاكاتهـــا الموثقـــة بأن 
تلقـــي بعيبها على الدول التي كان من 
األجـــدر لهـــا أن تســـتفيد مـــن تجاربها 
مملكـــة  مـــن  تتخـــذ  وأن  وإنجازاتهـــا 
البحريـــن قـــدوة فـــي العمـــل بمهنيـــة 
وشفافية بشـــهادة تقارير أممية حول  
التقارير الدورية التي تقدمها المملكة.

إسقاط الجنسية عن الخونة

أحمـــد  النائـــب عمـــار  أكـــد   وختامـــا، 
البناي رئيس اللجنـــة النوعية الدائمة 
لحقوق اإلنســـان عضو لجنة الشؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واالمـــن الوطني 
المشـــروع  أن  النـــواب  بمجلـــس 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  اإلصاحـــي 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، والذي أطلق عام 2001 جعل 
نهـــج احترام مبـــادئ حقوق اإلنســـان  
استراتيجية تعمل بها مملكة البحرين 
في تعزيز دولة المؤسســـات والقانون 

وفـــق ثوابـــت وطنيـــة راســـخة، كمـــا 
عـــزز ميثـــاق العمل الوطني ودســـتور 
2002 والتعديـــات الدســـتورية التي 
المزيـــد  التشـــريعية  الســـلطة  اقرتهـــا 
اإلنســـان  لحقـــوق  االحتـــرام  مـــن 
كالتشـــريعات المتعلقـــة بحريـــة الرأي 
العمالـــة  حقـــوق  وكفالـــة  والعقيـــدة 
الوطنية واألجنبيـــة ودعم الجميعات 
والنقابـــات وتجريـــم االتجـــار بالبشـــر 
وحفظ حقـــوق الطفل والمرأة، عاوة 
علـــى انضمـــام مملكـــة البحريـــن إلـــى 
االقليميـــة  االتفاقيـــات  مـــن  العديـــد 
والدوليـــة التـــي تســـهم فـــي القضـــاء 
علـــى كافة اشـــكال التمييـــز العنصري 

والعرقي.
االتفاقيـــات  أن  إلـــى  البنـــاي  وأشـــار 
التـــي أبرمتهـــا مملكـــة البحريـــن بمـــا 
يتعلق بمناهضـــة التعذيب وغيره من 
اشكال المعاملة أو العقوبات القاسية 
واتفاقيـــات  والمهنيـــة  والانســـانية 
حقوق الطفل والمرأة واألسرة، وذوي 
اإلعاقـــة تصـــب في صالـــح المنظومة 
الحقوقيـــة وتعـــزز من آلية المشـــاركة 
خـــال  مـــن  والرقابيـــة  السياســـية 
الســـلطة التشـــريعية بغرفتيها النواب 
المنظومـــة  واســـتكمال  والشـــورى، 
الحقوقية بتأكيد استقالية المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان، باإلضافة 
إلـــى إنشـــاء األمانة العامـــة للتظلمات 
بـــوزارة الداخليـــة ومفوضيـــة حقوق 
ووحـــدة  والمحتجزيـــن  الســـجناء 
العامـــة  بالنيابـــة  الخاصـــة  التحقيـــق 
العـــام  المفتـــش  واســـتقالية مكتـــب 
بـــوزارة الداخليـــة، والـــذي اثمـــر عنـــه 
التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 

البديلـــة، والســـجون المفتوحـــة، كمـــا 
بالشـــارع  اهتمامهـــا  المملكـــة  أولـــت 
معهـــد  إلـــى  واوعـــزت  السياســـي 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية دورهـــا 
الهـــام في تعزيـــز التثقيف السياســـي 
وضمان ممارســـة الحقوق والحريات، 
ونضج الشـــارع البحريني في اإللمام 

بحقوقه.
الميدانيـــة  الزيـــارات  أن  إلـــى  ولفـــت 
الحقوقيـــة  المؤسســـات  لجميـــع 
حقوقيـــة  جمعيـــات  مـــن  والمدنيـــة 
قـــوة  أكـــدت  وطنيـــة  ومؤسســـات 
وصرامـــة البروتوكول الصحي المتبع 
مـــن قبـــل الجهـــات األمنيـــة لحمايـــة 
وحفـــظ صحـــة النـــزالء والمســـاجين 
خصوصـــا خال فترة جائحة كورونا، 
والتـــي مكنـــت البحرين مـــن تحصين 
الســـجون وحمايتهـــا من هـــذا الوباء، 
وهـــو ما منح مملكـــة البحرين تميزها 
باحتواءهـــا علـــى ســـجون خالية من 
مصابـــي الجائحـــة، اذ قامـــت الجهات 
المختصـــة علـــى منح الســـجناء كافة 
حقوقهـــم مـــن خـــال تمكينهـــم مـــن 
التواصـــل مع ذويهـــم وحصولهم على 
مواعيدهـــا،  فـــي  الطبيـــة  الزيـــارات 
أمامهـــم  المجـــال  إلـــى فتـــح  اضافـــة 
كورونـــا  فايـــروس  لقاحـــات  لتلقـــي 
بشكل اختياري حفاظا على صحتهم.
وأكـــد أن الجنســـية البحرينيـــة حـــق 
مكتســـب لجميـــع المواطنييـــن وفـــق 
الدستور البحريني، واليمكن إسقاطها 
إال فـــي حال ارتكب الشـــخص جرائم 
تهـــدد األمن والســـلم األهلـــي، وتمس 

سيادة مملكة البحرين.

صالح بوحسنالمحامية دينا اللظييوسف الغتم

“الجزيرة” قناة 
هدم ومحطة 
لتنفيذ أجندات 

تخريبية

 محرر الشؤون المحلية

  محرر الشؤون المحلية



استكمال الخطة الوطنية العقارية بحلول 2025
قدم مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري برئاســة رئيس جهاز المســاحة 
والتســجيل العقــاري رئيــس مجلس إدارة مؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ 
ســلمان بن عبدهللا بن حمد آل خليفة خالص الشــكر والتقدير إلى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
علــى موافقــة مجلس الــوزراء على الخطة الوطنية للقطــاع العقاري التي تم 

إقرارها من قبل مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة أمس.

وكشف الشيخ ســـلمان عن أن الخطة 
ســـوف  العقـــاري  للقطـــاع  الوطنيـــة 
تمتـــد للســـنوات األربع المقبلـــة، وهي 
شـــاملة على جميع الجوانب التي من 
شـــأنها تطوير القطـــاع العقاري ليلعب 
وأشـــمل،  أكبـــر  بشـــكل  تنمويـــا  دورا 
وتحتـــوي الخطـــة علـــى العديـــد مـــن 

المبـــادرات والبرامـــج التـــي ســـتجعل 
المهـــن واألنشـــطة العقاريـــة مرتكـــزة 
علـــى تشـــريعات وإجـــراءات واضحة 
المســـتثمر  متنـــاول  وفـــي  وشـــفافة 
العقـــاري وأصحـــاب المهـــن العقاريـــة، 
هـــذا  تنميـــة  تعزيـــز  علـــى  وســـتعمل 
ليـــؤدي  القطـــاع وتضمـــن اســـتدامته 

اســـتقطاب  فـــي  بـــه  المنـــاط  دوره 
االســـتثمار ورؤوس األمـــوال المحلية 
والخارجيـــة، ليســـهم بشـــكل أكبر في 
الناتج المحلي في االقتصاد البحريني 
غيـــر  االقتصاديـــة  القطاعـــات  كأحـــد 
النفطيـــة بحســـب الخطـــط والبرامـــج 
قبـــل  مـــن  الموضوعـــة  االقتصاديـــة 

الحكومة.

ووجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة، 
اإلدارة التنفيذيـــة إلـــى البـــدء الفوري 
فـــي تنفيذ برامـــج ومبـــادرات الخطة 

الوطنيـــة للقطـــاع العقـــاري، مـــع رفـــع 
التقاريـــر الدورية إلـــى مجلس اإلدارة 
تتضمـــن ســـير ومراحـــل إنجـــاز العمل 
فـــي  يســـهم  بمـــا  األداء  ومؤشـــرات 

تحقيق األهداف المرجوة.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة “من خالل طرح هـــذه الخطة 
الشـــاملة نســـعى للعمـــل علـــى تحقيق 
رؤى وتطلعـــات عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة نحـــو مســـتقبل مشـــرق يعـــود 
بالخيـــر والنمـــاء والبناء علـــى الوطن 
مصلحـــة  تحقيـــق  فـــي  يســـهم  وبمـــا 

المواطنين الكرام وفتح آفاق تنموية 
أرحب لهم”.

وذكـــر أن “طرح خطـــة وطنية للقطاع 
مهـــام  أولويـــات  مـــن  يعـــد  العقـــاري 
والتـــي  العقـــاري،  التنظيـــم  مؤسســـة 
أتـــت في المادة ) 4( من قانون تنظيم 
القطـــاع العقـــاري فـــي البنـــد )أ(، حيث 
ذكـــرت بأن من مهام المؤسســـة )وضع 
وتنفيـــذ خطـــة وطنيـــة بشـــأن تنظيم 
القطاع العقاري تتضمن اإلستراتيجية 
والسياسة العامة بشأن القطاع، وذلك 
ه الدولة وخطط التنمية  بمراعاة تَوجُّ

االقتصادية واالجتماعية(”.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

رئيــس “اللـــولــو”: واثقـــون بمستقبـــــل البحريــــــن
ــي لـــــــ “الــــمــــجــــمــــوعــــة” فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ ــب اإلق ــ ــت ــ ــك ــ ــم ــ ــاح ال ــ ــتـ ــ ــتـ ــ افـ

تأكيـــدا للثقـــة الكاملـــة بمســـتقبل مملكـــة 
البحريـــن الباهـــر، افتتـــح رئيـــس مجلـــس 
إدارة مجموعة اللولو، يوسف علي أم إيه، 
أحد رجـــال األعمـــال البارزين فـــي العالم، 
المكتـــب اإلقليمـــي للمجموعة فـــي مملكة 
البحريـــن فـــي مجمـــع الدانـــة - بالمنامـــة - 

الذي تم تجديده مؤخرا.
وقـــال يوســـف علـــي “يســـعدني أن أكـــون 
جزءا من هذه المناســـبة المهمـــة”، مضيفا 
“رغـــم األوقـــات الصعبـــة التـــي مررنـــا بهـــا 
خـــالل العـــام 2020، إال أننـــا وضعنـــا ثقتنا 
-وبشـــكل متواصل- في القيادة الرشـــيدة 
للمملكـــة، والتـــي تفاعلـــت بشـــكل إيجابي 
مـــع مكافحة الوبـــاء والتصـــدي لتحدياته 

الصحية واالقتصادية”.
اللولـــو  مجموعـــة  “تواصـــل  وأضـــاف: 
ولولوهايبرماركت – الهايبرماركت الرائد- 

في التقدم كونهما األســـرع نموا من حيث 
عمليات البيع بالتجزئة في منطقة الشرق 
أن  ونعتقـــد  أفريقيـــا.  وشـــمال  األوســـط 
مملكـــة البحرين قد ســـاهمت بشـــكل كبير 
في هذا النمو. انطلقت عملياتنا في مجمع 
الدانـــة في العام 2007، وافتتحتا المكتب 
اإلقليمـــي اليـــوم فـــي ظل تـــوزع 8 متاجر 

في البحرين. لقـــد حققنا نتائج فارقة في 
عمليات نمونا”.

ومجمـــع الدانـــة هـــو ثانـــي مركـــز تجـــاري 
البحريـــن-  فـــي  اللولـــو  تديـــره مجموعـــة 
المجمع األول هو مجمع الرملي في عالي. 
وتمتلـــك المجموعـــة 8 مراكـــز تســـوق في 
المملكة، مما يجعلها أكبر مشـــغل لعمليات 

البيع بالتجزئة.
وأعيد تصميم مجمـــع الدانة ليتحول إلى 
نقطة تســـوق وترفيه أكثر اتساعا تفع في 
قلب منطقـــة البيع بالتجزئة فـــي المملكة، 
وســـتكون المقـــر الرئيســـي للمجموعة في 
البـــالد خالل الوقـــت الراهـــن، حيث تضم 
مجموعـــة من المكاتـــب المخصصة لتلبية 

الحاجة التشغيلية المتزايدة.
يقـــع المجمـــع علـــى مســـاحة 60 ألـــف متر 
عائلـــي  تجـــاري  كمركـــز  وصمـــم  مربـــع، 
متكامـــل يضم مســـاحات تســـوق وترفيه 
وقاعـــة طعـــام تتضمـــن مطاعـــم عالميـــة 
وســـينما ومنطقة ألعاب تخيلية لألطفال. 
لولوهايبرماركـــت  متجـــر  يتضمـــن  كمـــا 

الشهير الرئيس الذي صمم بمساحات أكثر 
جذبـــا بديكورات تضفي نوعـــا من البهجة 
المجمـــع مواقـــف  واإلشـــراق. كمـــا يضـــم 
واســـعة ألكثـــر مـــن ألـــف مركبة ومســـاحة 
وبذلـــك،  لهـــا.  الوصـــول  يســـهل  مركزيـــة 
الدانـــة  أن يجـــذب مجمـــع  المرجـــح  مـــن 

المتسوقين األذكياء.
وقـــال مدير مجموعة اللولـــو في البحرين 
ومصـــر جوزير روبـــاواال “يشـــرفنا افتتاح 
مكاتبنـــا اإلقليميـــة فـــي مجمـــع الدانة من 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة. على مر الســـنين، 
وإيمانـــه  علـــي  يوســـف  برؤيـــة  وتمســـكا 
المشـــرق،  ومســـتقبلها  البحريـــن  بقيـــادة 
لعملياتنـــا.  الميـــزات  مـــن  العديـــد  أضفنـــا 
وســـتكون المكاتب اإلقليمية بمثابة مركز 
للعمـــل اإلداري الذي يدعم هذه المجموعة 

الضخمة”.

 

سلمان بن عبدهللا 
يوجه للبدء الفوري 

في تنفيذها
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الرفاع - بلدية الجنوبية

عقبـــت بلدية المنطقـــة الجنوبية في بيان أمس، على 
الشـــكوى المنشـــورة في البالد يوم السبت الموافق 6 
مـــارس الجاري تحت عنـــوان، “البلديـــة تخالفني بعد 
مرور 24 عاما” والتي تناولت خالفا واقعا بين جارين 

بسبب بناء مخالف في الممر.
وبعـــد  بأنـــه  “نفيدكـــم  بيانهـــا:  فـــي  البلديـــة  وقالـــت 
التواصـــل مع قســـم الرقابة والتفتيـــش بالبلدية تبين 
اآلتـــي: أنه بحســـب مأمور الضبـــط القضائي تبين أنه 
توجـــد مخالفـــة صريحة حيـــث قام الجار باســـتغالل 
الممـــر بين المنزلين بعمل مطبـــخ وبعض المرافق مما 

يسبب الضرر على الجار.
وبنـــاًء علـــى ذلـــك تـــم رصـــد مخالفـــة إشـــغال طريق 
وبنـــاء مخالف عن طريق الكشـــف الـــدوري الذي قام 
به المفتش بالبلديـــة وتم إخطار صاحب العقار بذلك 
وتحويـــل المخالفـــة للشـــؤون القانونيـــة فـــي وقـــت 

سابق”.

 بلدية الجنوبية ترد 
على شكوى مواطن: حّول 
الممر لمطبخ وتضرر جاره

حديقة وملعب وممشى بمجمع 1216 بمدينة حمد
الترفيهية ــة  ــي ــدم ــخ ال ــع  ــاري ــش ــم ال إلـــى  يــفــتــقــر  الــمــجــمــع  ــي:  ــاع ــن ــم ال

رفع العضو البلدي ممثل الدائرة الحادية عشــر بالمحافظة الشــمالية أحمد 
المناعي مقترحا بإنشــاء 3 مشــاريع خدمية في مجمع 1216 بمدينة حمد، 

وتشمل المقترحات إنشاء حديقة وملعب كرة قدم وممشى نموذجي.

وقال المناعـــي: إن المجمع يخلو من 
هذه الخدمات ويفتقر إلى المشـــاريع 
الخدميـــة الترفيهيـــة، مؤكـــدا توافـــر 
المساحات واألراضي الكافية إلنشاء 

المشاريع الثالثة.
وأشـــار إلى حاجة المنطقة واألهالي 
مـــن  الترفيهيـــة  المشـــاريع  إلنشـــاء 
مســـاحات  وتخصيـــص  حديقـــة 
أللعاب األطفال ومســـاحات خضراء 
كمتنفـــس ألهالـــي المنطقـــة، مؤكـــدا 

إليهـــا مخصصـــة  المشـــار  أن األرض 
كحديقة.

المنطقـــة  أن  المناعـــي  وأوضـــح 
تفتقـــر إلـــى ملعـــب كرة قـــدم وموقع 
آمـــن مـــن خطـــر الطـــرق والســـيارات 
شـــأن  مـــن  وأن  والناشـــئة،  للشـــباب 
إنشـــاء ملعب خلـــق متنفس ترفيهي 
للشباب لممارســـة اللعبة األكثر متعة 
بالنســـبة لهم، بعيدا عـــن األماكن غير 
المخصصة التي من شـــأنها أن تكون 

خطرا على ممارسي اللعبة.

وأكمـــل أن األهالي كثيرا ما يطالبون 

بتوفير ممشـــى فـــي المجمـــع؛ وذلك 
الفتقار المنطقة للمساحة المخصصة 
لرياضـــة المشـــي فـــي بيئـــة مناســـبة 
لمثـــل هـــذه الرياضـــة الرائجـــة بيـــن 
جميـــع األعمـــار والتي يلجـــأ إليها كل 

أفراد العائلة كمتنفس.
يذكـــر أن المجلـــس البلـــدي بالمنطقة 
الشـــمالية وافق على رفع 3 توصيات 
بإنشـــاء ممشـــى نموذجـــي وحديقـــة 
وملعـــب كـــرة قدم في مجمـــع 1216 
بمدينـــة حمد، ورفعـــت التوصية إلى 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة 
والتخطيـــط العمرانـــي وبانتظار الرد 

على هذه المقترحات.

أحمد المناعي

ليلى مال اهلل

إنشاء مشاريع عقارية ذكية وصديقة للبيئة
ــن ــي ــاري ــق ــع ــن ال ــوري ــط ــم ــل ــة ل ــزي ــي ــف ــح ــة: إطـــــاق حـــزمـــة إجــــــــراءات ت ــف ــي ــل ــد بـــن خ ــم ــح م

رفــع الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التنظيــم العقــاري الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة خالص شــكره وعظيــم امتنانه إلى ولي العهد رئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، على موافقة مجلس الوزراء برئاســة ســموه على الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 ـ 2024م وعلى ما 
يحظى به القطاع العقاري من اهتمام ودعم سموه ، وكذلك ما تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من دعم لبرامجها ومشاريعها، األمر الذي انعكس إيجابا على 
استقرار السوق العقارية في مملكة البحرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الروافد االقتصادية التي تسهم في الناتج 

المحلي، وذلك تحقيقا لرؤية البحرين االقتصادية 2030 الهادفة إلى تعزيز القطاعات االقتصادية غير النفطية لتسهم بشكل أكبر في االقتصاد الوطني.

الرئيـــس  أعلـــن  المناســـبة  وبهـــذه 
التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، 
عـــن البدء باتخاذ اآلليـــات التنفيذية 
والمرتكـــزات  المحـــاور  لتفعيـــل 
والمبـــادرات التي تقوم عليها الخطة 

الوطنية حتى العام 2024.
كمـــا ثمن الـــدور المهـــم الذي قـــام به 
برئاســـة  المؤسســـة،  إدارة  مجلـــس 
رئيـــس جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 

العقاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا 
آل خليفة، في متابعة الخطة وصوال 
إلـــى إقرارهـــا ورفعهـــا إلـــى مجلـــس 

الوزراء للموافقة عليها وإقرارها.
وأوضـــح الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة 
بـــأن الخطـــة الوطنيـــة تشـــتمل على 
والخطـــط  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
اإلســـتراتيجية والسياســـات العامـــة 
والتـــي تـــم صياغتهـــا بالتشـــاور مـــع 

الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  العديـــد 
وغيـــر الحكوميـــة المعنيـــة، وتســـهم 
هذه البرامج والمبـــادرات في توفير 
بيئة اســـتثمارية عقارية مســـتدامة، 
وتشـــجع على إنشاء مشاريع عقارية 
ذكيـــة وصديقـــة للبيئـــة باســـتخدام 
أساليب تطوير حديثة؛ بهدف تقليل 

استنزاف الموارد وحمايتها.
وأضـــاف بأن المؤسســـة ســـتعمل من 

خـــالل هـــذه الخطـــة علـــى تحســـين 
إلـــى  المقدمـــة،  الخدمـــات  وتطويـــر 
التعـــاون  عمليـــة  تعزيـــز  جانـــب 
والتنســـيق بيـــن جميـــع المؤسســـات 
معلومـــات  وتوفيـــر  الحكوميـــة، 
فـــي  للمعنييـــن  وموثوقـــة  مؤكـــدة 
القطاع العقاري؛ لتوفير بيئة عقارية 
مبنية على الشـــفافية والمســـؤولية، 
عـــالوة على تطوير الكفـــاءة المهنية 

للعامليـــن في القطـــاع العقاري، األمر 
إلـــى تحقيـــق  الـــذي ســـيؤدي حتمـــا 
خـــالل  مـــن  واالســـتدامة،  التنميـــة 

تطويـــر األطـــر التنظيميـــة وتحديث 
اإلجـــراءات والخدمـــات المقدمة بما 
يتناســـب مع التحـــوالت االقتصادية 
والتطـــور التكنولوجـــي فـــي المجال 
العقـــاري وتقديـــم الحلـــول المبتكرة؛ 
وذلـــك لضمـــان قطاع عقـــاري جاذب 

االستثمارات وضامن للحقوق.
واختتـــم تصريحـــه بالتأكيد على أنه 
مـــن المؤمل من هـــذه الخطة أن يتم 
وخطـــط  إجـــراءات  حزمـــة  إطـــالق 
تحفيزيـــة للمطوريـــن العقاريين، بما 
يعود بالنفع والنماء على هذا القطاع 
فـــي  بـــه  يحتـــذى  نموذجـــا  وجعلـــه 

الممارسات االقتصادية العالمية.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

الشيخ محمد بن خليفة

الشيخ سلمان بن عبدالله



توطيد أواصر المحبة وتطابق الرؤى إزاء التحديات المشتركة
أشاد وزير اإلعالم البحريني علي الرميحي  بزيارة ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، إلى المملكة العربية 
السعودية، باعتبارها تجسيًدا حقيقًيا لروح الشراكة األخوية التاريخية بين 
قيادتــي وشــعبي البلديــن الشــقيقين، والقائمــة على أســس وثيقــة من وحدة 
الهــدف والمواقــف والمصيــر المشــترك، والحــرص الدائم على ترســيخ األمن 

والسالم والتنمية.

فـــي   - البحرينـــي  اإلعـــام  وزيـــر  وأكـــد 
تصريـــح لصحيفة “الباد” الســـعودية - أن 
اللقـــاء األخـــوي لصاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد مـــع أخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب 
الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـعودي صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز يحمل 

رســـالة ود وتقديـــر واحتـــرام مـــن مملكـــة 
البحريـــن، قائـــًدا وحكومـــة وشـــعًبا، إلـــى 
الحكيمـــة،  وقيادتهـــا  الكبـــرى  شـــقيقتها 
ومشـــاعر صادقـــة مـــن الفخـــر واالعتـــزاز 
بالدور القيادي والمحوري للمملكة العربية 
ألمتهـــا  اســـتراتيجي  كعمـــق  الســـعودية 
أساســـية  وركيـــزة  واإلســـامية،  العربيـــة 

ألمن الخليـــج العربي ولاســـتقرار األمني 
واالقتصادي اإلقليمي والعالمي.

وأشـــار في هذا الصدد إلـــى وقوف مملكة 
البحرين والعالم العربي واإلســـامي صًفا 
واحًدا إلى جانب الســـعودية في مواجهة 
الحمـــات المعاديـــة والمضللـــة، وتأييدها 

لـــكل مـــا تتخـــذه مـــن إجـــراءات للتصدي 
الجبانـــة  اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  للهجمـــات 
والمدعومـــة مـــن إيران، باعتبارهـــا انتهاًكا 

ســـافًرا للقوانين الدولية، وتهديًدا خطيًرا 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـامة  ألمـــن 
الماحـــة  وحركـــة  الطاقـــة  وإلمـــدادات 
واالقتصـــاد العالمي، مشـــدًدا على أن هذه 
المؤامـــرات لـــن تزيدها إال قـــوة وثباًتا في 
العادلـــة،  ومواقفهـــا  الحكيمـــة  سياســـتها 
ولن تنـــال من عقيدتها الســـمحة ومبادئها 
العـــرب  بيـــت  فهـــي  الخالـــدة  ورمزيتهـــا 
الجامـــع وحصن اإلســـام، والعمود الفقري 
ألمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من 

العالم.
عـــن  البحرينـــي  اإلعـــام  وزيـــر  وأعـــرب 
تفاؤلـــه بنجاح هـــذه الزيـــارة األخوية في 

تعزيز المســـيرة المباركة لمجلس التنسيق 
الســـعودي البحرينـــي برئاســـة وليـــي عهد 
البلديـــن، وبتوجيهـــات ســـامية مـــن عاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، وأخيه خادم الحرمين 
الشـــريفين، بما يســـهم فـــي توطيد أواصر 
األخـــوة والتعاون بيـــن مملكتين تجمعهما 
صات الدين واللغة والدم، وتطابق الرؤى 
والمواقـــف الدبلوماســـية واإلعاميـــة في 
مواجهـــة التحديات المشـــتركة، وااللتزام 
بنشـــر قيـــم الخيـــر والتســـامح والســـام، 
والتمسك بمواقفهما الحازمة في مكافحة 

التطرف واإلرهاب.

علي الرميحي

المنامة - بنا

تخصيــص جائــزة لفئـــة “رائدات قطــاع المشتريــات”
ــوف األمـــامـــيـــة ــ ــف ــ ــص ــ ــي ال ــ ــرأة فـ ــ ــم ــ ــل ــ ــة شـــجـــاعـــة ل ــ ــارك ــ ــش ــ “الــــمــــنــــاقــــصــــات”: م

بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للمــرأة، خصــص مجلــس المناقصــات والمزايــدات جائــزة للمــرأة لفئــة “رائــدات قطــاع 
المشتريات” ضمن جوائز مؤتمر الشرق األوسط للمشتريات 2021 في نسخته الخامسة، والذي من المزمع عقده  من 

8 – 9 سبتمبر المقبل.

وبهذه المناســـبة، أثنـــى المجلس على 
االهتمـــام الـــذي يوليـــه عاهـــل البـــاد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، بالمرأة البحرينية، وحرص 
بالمنجـــزات  االحتفـــاء  علـــى  جالتـــه 
واإلســـهامات البـــارزة والافتـــة التـــي 

بمـــا  المجـــاالت،  شـــتى  فـــي  حققتهـــا 
المـــرأة  مكانـــة  إعـــاء  فـــي  أســـهم 
البحرينيـــة وإبراز دورها كشـــريك في 
عمليـــة التنمية، وبناء الوطن، مشـــيدًا 
العاهـــل  قرينـــة  وجهـــود  بتوجيهـــات 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة 

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، والتـــي وضعـــت 
المـــرأة البحرينيـــة في مكانـــة عالمية 
تحقـــق  مـــا  عبـــر  ومتقدمـــة،  رفيعـــة 
مـــن منجـــزات ومكتســـبات، فـــي ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لمملكـــة 

البحريـــن، بقيادة عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.
وبمناســـبة يوم المـــرأة العالمي والذي 
يحمـــل هـــذا العـــام شـــعار “المـــرأة في 
القيادة: تحقيق مستقبل متساوي في 
عالم كوفيـــد 19”، أعرب المجلس عن 
اعتـــزازه وتقديـــره بالمـــرأة البحرينية 
التي شـــاركت في الصفـــوف األمامية 
للتصدي لجائحـــة كوفيد - 19، والذي 

يعتبـــر مثـــاالً بـــارزًا علـــى قدرتها على 
الكبـــرى  الوطنيـــة  بالمهـــام  النهـــوض 
وتفانـــي،  وعـــزم  والتـــزام  بشـــجاعة 
بجهـــود  الســـياق  هـــذا  فـــي  مشـــيدًا 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  ومســـاندة 
لجهـــود الدولة فـــي مواجهة تداعيات 
حملـــة  وإطـــاق  كورونـــا،  جائحـــة 

»متكاتفين ألجل سامة البحرين”.
المجلـــس مواصلـــة واســـتمرار  وأكـــد 
تعزيـــز التعـــاون الفاعـــل بينـــه وبيـــن 

مشـــيدا  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا المجلـــس على 
المـــرأة  تطلعـــات  تحقيـــق  صعيـــد 
البحرينية والتي نالت اإلشادة الدولية 
فـــي مختلـــف المحافـــل، اذ اســـتطاع 
المجلـــس أن يحقـــق نموذجـــًا رفيعـــًا، 
لتقـــدم المـــرأة لتكـــون عنصـــر فاعـــل 
ومؤثر فـــي خدمة وطنهـــا ومجتمعها 
وفـــق رؤى وتوجيهـــات وفـــرت للمرأة 

البحرينية كل سبل التفوق واإلنجاز.

المنامة - بنا

الرميحي: الزيارة 
تجسيد لروح 

الشراكة األخوية 
بين البلدين

local@albiladpress.com

الثالثاء 9 مارس 2021 - 25 رجب 1442 - العدد 4529
11

بحث مع “بتروفاك” تخزين الطاقة بتقنيات الهيدروجين األخضر
عقد رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا اجتماعا بنظام 
االتصـــال المرئـــي عن بعد مـــع مدير 
إدارة تطويـــر األعمـــال لـــدى شـــركة 
أعمـــال  فـــي  الرائـــدة  “بتروفـــاك” 
البتروليـــة  والخدمـــات  الهندســـة 
روبرت بروس، وبحضور يارا توفيق 
مستشـــار أول للتجـــارة واالســـتثمار 
لـــدى ســـفارة المملكـــة المتحـــدة في 

مملكة البحرين.
ميـــرزا  انتهـــز  االجتمـــاع،  وفـــي 
الفرصـــة لتهنئة الشـــركة على فوزها 
شـــركة  طرحتهـــا  التـــي  بالمناقصـــة 
“تطويـــر” للبتـــرول مؤخرا للتوســـعة 
في أعمال التنقيب، وأشـــاد بالجهود 
المبذولة من قبل السفارة البريطانية 
التي نظمت لهذا االجتماع لتشـــجيع 
العاقـــات التجاريـــة واالســـتثمارية 
فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن 

المجـــاالت ذات االهتمـــام المتبـــادل 
والمشترك.

وقـــدم ميـــرزا فـــي االجتمـــاع عرضا 
مرئيا للوفد حـــول الخطط الوطنية 
للطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة 
وأبرز المشاريع القائمة والمستقبلية 
فـــي كا المجاليـــن، مســـلطا الضـــوء 
علـــى أهمية المبادرات والسياســـات 
المتضمنـــة في الخطتين الوطنيتين 
في دعم الخطـــط الوطنية التنموية 
الشـــاملة لمملكـــة البحريـــن، وناقش 
إمكانيـــات التعـــاون المشـــترك بيـــن 

هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة وشـــركة 
ثـــراء  مـــن  لاســـتفادة  بتروفـــاك 
خبرتها فـــي مجاالت تخزين الطاقة 
الكربونيـــة  االنبعاثـــات  وتحويـــل 
الـــى طاقـــة وفـــي مجـــاالت الطاقـــة 
المتجـــددة بشـــكل عـــام، خاصـــة لما 
لدى الشـــركة مـــن خبـــرة عريقة في 
هذه المجاالت من خال عملها على 
مشـــاريع بـــارزة فـــي المنطقـــة وفي 

مختلف أنحاء العالم. 
المهـــم  الـــدور  الـــى  ميـــرزا  وتطـــرق 
والفّعـــال لســـفارة المملكـــة المتحدة 
فـــي البحريـــن فـــي ســـياق ترجمـــة 
وضعتهـــا  التـــي  التنمويـــة  الخطـــط 
الحكومة الى عاقات ثنائية تشجع 
الخبـــرات  وتبـــادل  االســـتثمارات 
إلثـــراء مختلف القطاعـــات وخاصة 
قطاع الطاقة المستدامة، مستعرضًا 

ذات  والمبـــادرات  المشـــاريع  أبـــرز 
األولويـــة التـــي تعتزم الهيئـــة العمل 

عليها في العام 2021. 
ومـــن جانبه، شـــارك روبـــرت بروس 
في االجتماع بعرض أهم اإلنجازات 
والمشاريع التي أنجزتها الشركة في 
مجـــاالت الطاقـــة المتجـــددة والتي 
تشـــمل مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 
القائمة على اليابســـة وفي المناطق 

العائمـــة،  واألخـــرى  الســـاحلية 
التقنيـــات  أحـــدث  الـــى  باإلضافـــة 
والحلول التي تســـتخدمها الشـــركة 
لتخزيـــن الطاقة، مشـــيدا بإنجازات 
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة برئاســـة 
المســـتدامة،  الطاقـــة  رئيـــس هيئـــة 
والشوط الكبير الذي قطعته المملكة 
فـــي مجـــاالت الطاقـــة المســـتدامة، 
وأعرب عن خالص الشـــكر والتقدير 

لميرزا على اللقاء المثمر.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع تـــم االتفاق 
مشـــترك  عمـــل  فريـــق  وضـــع  علـــى 
مـــن  ومختصيـــن  خبـــراء  يضـــم 
الجانبيـــن للعمـــل علـــى وضـــع خطة 
تعـــاون مشـــترك فـــي إطـــار اتفاقية 
تعـــاون بين شـــركة بتروفـــاك وهيئة 
الطاقة المســـتدامة، لتعزيز التعاون 
والبحث في فـــرص تبادل التجارب 

والخبرات.

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا: دور المهم للسفارة 
البريطانية في ترجمة 
الخطط التنموية إلى 

عالقات تشجع االستثمارات

59 % مـن كــوادر “التطويــــر العمرانـــــــي” ... نســـاء
ــالـــمـــي ــوى الـــعـ ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ــى ال ــ ــل ــ ــة واضـــــحـــــة ع ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــات الـ ــ ــم ــ ــص ــ ــر: ب ــيـ ــشـ ــمـ جـ

قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئــة التخطيــط والتطوير العمرانــي نوف جمشــير إن الهيئة تولي اهتمامهــا بتمكين المرأة 
وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بين الجنســين فــي توّلي مختلــف المناصب ومنحهــا الفرصة للقيادة واالشــراف، وفتح 
البــاب للمنافســة اإليجابيــة كونها شــريكة التنمية ومســيرة البنــاء والتطوير في المملكة، موضحة بأن نســبة النســاء 
الموظفات في الهيئة تبلغ %59 من إجمالي الكادر الوظيفي، تّمثل نسبة العامالت منهن في الوظائف االشرافية ) 62 
% ( في حين تبلغ نســبتهن في المناصب المهنية )59 %( ، ويشــكلن ما نســبته )50 %( من إجمالي المناصب اإلدارية 
فــي الهيئــة، مؤكــدة أن مملكــة البحرين والعالم بأســره ينظر بكل تقديــر وفخر للجهود العظيمة التــي تقوم بها المرأة 

في بناء وتنمية المجتمعات.

ورفعت جمشير أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى ملك البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، بمناســـبة اليوم العالمي للمرأة 
وما تحقق للمرأة البحرينية من مكانة 
عالية ومناصب بـــارزة تركت بصمتها 
في مختلف القطاعات، مؤكدة قدرتها 
على البذل والعطاء والمشاركة كعضو 
أساســـي وفعال في المسيرة التنموية 
الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين 
في ظل العهد الزاهر لصاحب الجالة 

ملك الباد.
كمـــا أعربـــت الرئيـــس التنفيـــذي عـــن 
عظيم شـــكرها وتقديرهـــا للدعم الذي 
تحظى بـــه المـــرأة البحرينية من قبل 
الحكومـــة برئاســـة ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
والـــذي كان لـــه بالـــغ األثـــر فـــي تعزيز 
وجـــود المـــرأة فـــي كافـــة القطاعـــات 
ومشـــاركتها الفاعلة والبناءة من أجل 
غـــد أفضـــل، حيـــث أثبتـــت كفاءتهـــا 

نفســـها  أجـــل تطويـــر  مـــن  وحرصهـــا 
واالرتقاء بها ألعلى المســـتويات وفق 

منظومة العمل الحكومي.
كما هنـــأت قرينة عاهل الباد رئيســـة 
صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، موضحـــة أن مـــا 
تحقق للمرأة البحرينية منذ تأســـيس 
المجلـــس بقيـــادة ســـموها هـــو مدعاة 
للفخـــر، وأمـــر يعكس االهتمـــام الكبير 
الـــذي توليه ســـموها لارتقـــاء بالمرأة 

مـــن خـــال متابعـــة المجلس لتنفيـــذ 
السياســـات الوطنية الرامية للنهوض 
مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  بالمـــرأة 
المجـــاالت وعلـــى جميع المســـتويات، 
علـــى  الواضحـــة  بصمتهـــا  تاركـــة 
المســـتوى المحلي والعالمي، تجسيدا 
لرؤية ســـموها، ودعما لمســـيرة النماء 

واالزدهار لمملكة البحرين.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

التخطيط والتطوير العمراني  المرأة البحريني ة تركت بصمتها في مختلف القطاعات

السيدة نوف جمشير



فــي إطــار اهتمامهــا بضمان الحــق في التعليم للجميــع، بمن فيهــم ذوو االحتياجات الخاصة، 
أتاحــت وزارة التربيــة والتعليم المجال لفئة الصم والبكم لاللتحاق ببرامج التعليم المســتمر 
المســائي، إذ تــم خــالل العــام الدراســي الجــاري تســجيل 14 دارســا ودارســة مــن هــذه الفئة، 
بعــد أن تــم تســخير كل اإلمكانــات الالزمــة إلنجــاح هذه التجربــة، بما في ذلــك توفير معلمين 
متخصصيــن فــي لغــة اإلشــارة؛ لترجمة شــرح الــدروس، ودمج هــذه الفئة من الدارســين في 

الفصول االفتراضية في ظل التعليم عن بعد المطبق حاليا.

التقـــت “البـــاد” بعض هـــؤالء الطلبـــة؛ للتعرف 
إلى انطباعاتهم حول البرامج الدراســـية التي 
وفرتها لهـــم الوزارة ضمن المراحـــل التعليمية 

المناسبة لهم، بناًء على شهاداتهم الدراسية.
إتاحـــة  إن  طاهرالمشـــخص  الطالـــب  وقـــال 
الفرصـــة لفئة الصـــم والبكم في هـــذه المرحلة 
العمريـــة تعـــد فرصـــة ممتـــازة، خصوصـــا وأن 
وزارة التربيـــة والتعليم قد وفرت لنا من أجل 
تيسير العملية الدراسية والتواصل مع معلمي 
المـــادة العلمية معلم لغة اإلشـــارة، إضافة إلى 
تواصـــل المعلميـــن معنا بمســـاعدتهم أيضا من 
خـــال برنامج التيمز فـــي جميع المواد، ونحن 
كطلبة علم نبذل مجهودا كبيرا؛ للحصول على 
الشهادة الثانوية من أجل االلتحاق بالجامعة.

بـــدوره، قال الطالـــب عبدالواحـــد محمد: “أود 
أن أســـجل إعجابي بفكرة التعليم عن بعد عن 
طريق تطبيق التيمز، حيث استطاع المعلمون 
أن يتغلبـــوا علـــى تحـــدي مواجهـــة فيـــروس 
كورونـــا، ونجحـــوا فـــي التواصل الدائـــم معنا 
وشـــرح الدروس لنا كطلبة يدرسون من خال 
التعليـــم المســـتمر، فهـــذا يعـــد إنجـــازا متميـــزا 
لنـــا وانتصـــارا قويا على الجائحـــة، فمن خال 
برنامـــج التيمـــز تمكنـــا مـــن أن نفهـــم الدروس 
بمســـاعدة معلم لغة اإلشـــارة وجميع المعلمين 
الثانويـــة  شـــهادة  لنحصـــد  المـــواد؛  كل  فـــي 
العامة ونتمكن من اســـتكمال مسيرتنا العلمية 
بالجامعة ونرد هـــذا الجميل من خال تطبيق 

ما تعلمناه في خدمة البحرين.

الطالب كميل كامـــل محمد، من الطاب الصم 
بالصف األول الثانوي، أشاد بتواصله مع معلم 
لغة اإلشارة وجميع المعلمين في كل المقررات 
الدراســـية بعد أن التحق بالتعليم المستمر عن 
بعد من خـــال برنامج التيمز، وهو يعمل على 
زيـــادة قدرتـــه التحصيليـــة بأكبـــر قـــدر ممكن 
ليصل إلـــى مســـتوى تعليمي ممتـــاز للحصول 
علـــى الشـــهادة الثانوية، حتى تتحقـــق أمنيته 
فـــي الوصول إلـــى الكلية المناســـبة لـــه والتي 
ســـوف يحقق مـــن خالها هدفه المنشـــود في 
المســـتقبل القريـــب بتكاتف كل الجهـــود التي 

يقدمها له المعلمون بوزارة التربية والتعليم.
وعبـــرت الطالبة زهراء حســـين عن مشـــاعرها 
قائلة: “سعدت كثيرا بدراسة المرحلة الثانوية 
بهـــذا العـــام، بعـــد إتاحـــة الفرصة لنـــا نحن فئة 
لمعلمـــي  الجميـــل  بالشـــكر  ونتوجـــه  الصـــم، 
ومعلمـــات ترجمـــة اإلشـــارة وجميـــع العاملين 
على تهيئة هذه الفرصة لنا؛ من أجل استكمال 
الدراســـة الثانوية، وســـأحاول قدر المستطاع 
تخطـــي كل عقبـــات هـــذه التجربـــة، وهللا ولي 

التوفيق”.
مـــن جهتهـــا، قالـــت الطالبة زينب حســـين: “إن 
لنـــا تجربـــة  وفـــرت  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 

وفرصـــة ممتازة، وقد اســـتفدت وتعلمت منها 
الكثيـــر، حيث تعلمت واســـتمتعت وكان وقت 

الحصص جيدا”.
وأضافت: “لقد واجهت في بداية األمر صعوبة 
في دراســـة وفهم المواد الدراسية، ولكن اآلن 
أســـتطيع الفهم بشـــكل أفضل، وأستمتع أيضا 
في الدراسة، فشـــكرا على منحنا هذه الفرصة 
لمتابعة الدراسة، وأستطيع الجزم بأنها تجربة 
ممتازة، كما أن الشـــرح جيد واستطعت الفهم 
والدراســـة ولـــم أواجـــه صعوبـــة تذكـــر إال في 
مادتي اللغـــة اإلنجليزية والفيزيـــاء. أما باقي 
المـــواد، فهـــي ســـهلة بالنســـبة لي، واســـتفدت 
كثيرا من خال خوضي لهذه التجربة العلمية، 

بل وتعلمت منها أمورا جديدة”.
هللا  “نحمـــد  قالـــت:  خليـــل،  فاطمـــة  الطالبـــة 
ونشـــكره علـــى هـــذه النعمـــة وهـــي مواصلـــة 
الدراسة التي لطالما حلمنا بها، حيث تمكنا من 
التســـجيل عن طريـــق إدارة التعليم المســـتمر 
بـــوزارة التربية والتعليم، واســـتطعنا مواصلة 
وأصبـــح  الثانويـــة،  الشـــهادة  لنيـــل  الدراســـة 
التعليـــم عن بعـــد حاليا بســـبب جائحة كورونا 
هـــي الوســـيلة المتاحـــة لنـــا كمنصـــة للتعليـــم، 
واعتدنـــا علـــى برنامـــج التيمـــز الـــذي أتـــاح لنا 

فرصـــة كاملـــة للتواصل مع المعلمات بســـهولة 
ويســـر، ونتمنى بالقريب العاجـــل أن يبعد هللا 
عنـــا هـــذا الوباء وترجـــع الحيـــاة لطبيعتها كما 
كانـــت في الســـابق ونذهب للمدرســـة بانتظام 
ونواصل سنوات الدراسة بالحضور شخصيا”.
العصفـــور:  ســـلمه  الطالبـــة  قالـــت  ذلـــك،  إلـــى 
“فـــي البدايـــة أتقـــدم بخالص الشـــكر والتقدير 
للمسؤولين بوزارة التربية والتعليم ومنتسبيها 
مـــن المعلميـــن؛ لدعمهـــم وتشـــجيعهم لنا نحن 
الطلبة من فئة الصم الســـتكمال دراســـتنا، كما 
أن شـــكرنا موصـــول لمترجمـــي لغـــة اإلشـــارة 
الذيـــن يزودوننـــا بالترجمة وشـــروح الدروس، 
وبالخصـــوص الفاضلـــة فاطمة الصبـــاغ، وفي 
الحقيقـــة رغـــم وجـــود جائحـــة كورونـــا إال أن 
الـــوزارة بـــادرت بتعديـــل الوضع الدراســـي لنا 
عبـــر الدراســـة اإللكترونيـــة عن بعـــد؛ من أجل 
لتعليمـــات  وتنفيـــًذا  صحتنـــا  علـــى  الحفـــاظ 
الجهات المعنية بالدولة، ولم يتوقف الدعم لنا 
طوال فترة الدراسة التي زادتنا حماسة لتلقي 
المزيـــد مـــن المعرفـــة والعلـــم خـــال الدروس 
المقدمـــة، كما أشـــكر منى فخـــر التي تقف إلى 

جانبي وجانب جميع زمياتي من الصم”.

كميل كامل زهراء جعفرعبدالواحد محمد سلمه أحمد زينب جعفر

الصم يباشرون دروسهم عن بعد ضمن “المسائي”
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تجديد تسجيل مركبات السواق المثاليين مجانا
ــم ــه ــازل ــن ــاب الـــســـجـــات الــنــظــيــفــة أمــــــام م ــ ــح ــ ــا ألص ــ ــداي ــ ــه ــ “الــــــمــــــرور” يــمــنــح ال

 ،2021 المـــرور  أســـبوع  مـــع  تزامنـــا 
واســـتمرارا لعادتها ألكثـــر من 3 عقود 
فـــي تعزيز صـــورة الســـائق البحريني 
الملتزم بقوانين المرور، قامت اإلدارة 
العامة للمرور بتكريم عدد من السواق 
المثاليين الذين حافظوا على سجلهم 
خاليا مـــن المخالفات بتقديم رســـائل 
شـــكر وهدايا عينية، من خال انتقال 

دورية مرورية إلى منازلهم وتكريمهم 
مباشـــرة دون إقامـــة الحفل الســـنوي 
هذا العام؛ نظرا للظروف االســـتثنائية 

جراء فيروس كورونا.
وأشارت اإلدارة العامة للمرور إلى أنه 
تم تجديد تســـجيل مركبات الســـواق 
المثالييـــن مجانـــا بدعـــم مـــن شـــركة 
البحريـــن الوطنيـــة للتأميـــن BNI، كما 

تـــم توفيـــر فاحـــص فنـــي مـــن اإلدارة 
العامـــة للمـــرور؛ للتأكـــد من اســـتيفاء 
الســـامة،  الشـــتراطات  مركباتهـــم 
مؤكـــدة بـــأن هـــذا التكريم هـــو تقدير 
لهؤالء الســـواق ودعوة ألن يكون هذا 
االلتزام باألنظمـــة والقواعد المرورية 
نموذجا يحتذى به، وأن رسالة اإلدارة 
العامـــة للمـــرور هـــي التأكيـــد على أن 
جميع مستخدمي الطريق شركاء في 

الســـامة، وهو مـــا ينعكـــس على رفع 
معدالتها على الطريق.

واثنـــى المكرمون على هـــذه الخطوة 
مـــن اإلدارة العامـــة للمرور لمـــا تحمله 
مـــن إيجابيـــة وتحفيـــز، شـــاكرين هذا 
التقدير اللتزامهـــم باألنظمة والقواعد 
المروريـــة، ومؤكديـــن أهميـــة االلتزام 
بالقوانيـــن المروريـــة التـــي تم وضعها 

من أجل المصلحة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية
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محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

“الخليجية االوروبية” تتصدى للجماعات اإلرهابية الكترونًيا
والتمييـــز والعنـــف  الكراهيـــة  خطابـــات  توثيـــق  تشـــمل 

وافــق مكتــب االمانــة العامــة للمركــز الخليجــي االوروبي لحقوق اإلنســان والمســجل فــي )المملكة 
المتحــدة( علــى إنشــاء “الرابطــة الخليجيــة االوروبيــة للتواصــل االجتماعــي” تابعــة للمركــز، خالل 
االجتمــاع )عــن بعــد( الذي عقده صباح امس األثنين تزامنامع اليوم العالمي للمرأة، برئاســة االمين 
العــام للمركــز فيصــل فــوالذ وبــادارة المديــر التنفيــذي للمركــز كميل البوشــوكة، ومشــاركة رؤســاء 

اللجان الدائمة في المركز.

“الرابطـــة  إن  البـــاد”:  لــــ”  “البوشـــوكة”  وقـــال 
تهـــدف إلـــى رصـــد وتوثيـــق خطابـــات الكراهيـــة 
والتطـــرف والعنف والتمييز علي مواقع التواصل 
االجتماعـــي، وتعزيـــز وضمـــان التـــزام المؤثريـــن 
في مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  بالمصداقيـــة 
فـــي  المنشـــورة  موادهـــم  خـــال  والموضوعيـــة 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  فـــي  حســـاباتهم 

خاصـــة مصدقية تناول القضايـــا المعنية بحقوق 
اإلنسان”. 

التواصـــل  وتحســـين  رصـــد  “بجانـــب  وأضـــاف 
والتعايـــش المشـــترك والتســـامح والســـام بيـــن 
الفكـــري  لارهـــاب  والتصـــدي  العالـــم  شـــعوب 
للجماعـــات االرهابيـــة وحســـاباتهم علـــي مواقـــع 
التواصل االجتماعي”. واسفرت نتائج االنتخابات 

عن فوز الناشط جاسم آل رحمة بعضوية المنسق 
العـــام للرابطـــة والناشـــطة لينـــا ســـميث لعضوية 

المنسق العام المساعد.

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة الــوزارات والجهــات العامــة بــأن النيابــة العامة 
قــد أنجــزت تحقيقاتهــا بشــأن قيــام مديــر أحــد المطاعــم بمخالفــة 
فيــروس كورونــا  انتشــار  لمنــع  االحترازيــة  والتدابيــر  اإلجــراءات 

المستجد.

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد 
أبلغـــت عن ضبط مطعـــم لم يتبع 
اإلجـــراءات والتدابير االحترازية 
حيـــث  الجائحـــة  تفشـــي  لمنـــع 
لـــم يلتـــزم فـــي تشـــغيل المطعـــم 
بالتباعد االجتماعي وعدم وجود 
مســـافة متريـــن بيـــن الطـــاوالت، 
بوجـــود  الســـماح  عـــن  فضـــاً 
الثاثيـــن  زبائـــن يفـــوق عددهـــم 
شـــخصًا، وقد تم إثبات المخالفة 

وغلـــق المقهـــى إداريـــًا. هـــذا وقد 
باشـــرت النيابة العامة تحقيقاتها 
باســـتجواب المتهم مدير المطعم 
الـــذي تبيـــن ســـبق الحكـــم عليـــه 
عـــن ذات التهمـــة مرتيـــن، فأمرت 
النيابة بحبســـه على ذمة القضية 
للمحاكمـــة  محبوســـًا  وبتقديمـــه 
الجنائية وكذلك المطعم كشخص 
مســـؤوليته  تحققـــت  اعتبـــاري 

الجنائية وفقًا للقانون.

حبس مدير مطعم لمخالفته اإلجراءات االحترازية



أطلقــت مجموعــة زيــن تقريرهــا الســنوي فــي قيادة الفكــر بعنوان “المــرأة.. في مجــال التكنولوجيا: ســد الفجوة بين 
الجنسين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، الذي تسلط الضوء فيه على حجم الفجوة بين 
الجنســين فــي مجاالت )العلــوم والتكنولوجيا والهندســة والرياضيــات(، مــع إبراز تأثيراتها على التنميــة االجتماعية 

واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط.

وأوضحـــت زين  أنها تستكشـــف في 
هذا التقريـــر - الذي يتزامن مع اليوم 
العالمـــي للمرأة - جوانب متعددة في 
العديد من القضايـــا المتعلقة بطبيعة 
التحديات التـــي تواجهها المرأة فيما 
يتعلق بمجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندســـة والرياضيات، والتحيزات 
التـــي تواجههـــا فـــي المهـــن المتربطة 

بهذه المجاالت.
الحاجـــة  أن  المجموعـــة  وكشـــفت 
إلـــى معالجـــة قضيـــة المســـاواة بيـــن 
الجنسين في جميع جوانب المجتمع 
أصبحت ضرورة ملحة لعدد كبير من 
القطاعات والمجـــاالت، وذلك ابتداًء 
من الشركات والمؤسسات التعليمية، 
والمنظمـــات  والجمعيـــات  والهيئـــات 
إلـــى  وصـــوالً  للربـــح،  الهادفـــة  غيـــر 

هيئات المجتمع المدني. 
بيـــن  اإلدمـــاج  عمليـــة  أن  وأكـــدت 
الجنســـين أثبتـــت مـــع مـــرور الوقـــت 
االقتصـــادي،  النمـــو  تعـــزز  أنهـــا 
االجتماعيـــة  المحصـــات  ـــن  وُتحسِّ
األشـــخاص،  لماييـــن  واالقتصاديـــة 
وحيـــث أن الفجـــوة بيـــن الجنســـين 
موجـــودة منذ أجيال، وإذا اســـتمرت 
هكـــذا دون حـــل، فإنها ســـتعمل على 
تقليـــص النمـــو والتطـــور لمـــا يقـــرب 
من نصف الســـكان، وســـتؤثر بالتالي 
يجـــب  لـــذا،  ككل،  على المجتمعـــات 
أن يكـــون العمـــل المتضافـــر وتغييـــر 
السياسات أولوية لمعالجة التباينات 
الموجـــودة فـــي الوقـــت الراهن، وهو 
األمـــر الذي ســـيؤدي فـــي النهاية إلى 

تحقيق تغييرات منهجية.

نتيجة مؤسفة

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
زيـــن البحريـــن دنـــكان هـــوارد قائـــاً: 
“نمـــر اآلن بحقبـــة الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة، وما تخرجه لنا من ابتكارات 
تكنولوجية، لذا هناك حاجة إلى دمج 
ســـريع، وواســـع النطـــاق للمـــرأة فـــي 
مجـــاالت التكنولوجيا، لزيادة فاعلية 
مشـــاركتها في هـــذا التطـــور الرقمي، 
وشـــامل،  عـــادل  نهـــج  خـــال  فمـــن 
سنتمكن من تحقيق حلول مستدامة 

تفيد البشرية”.
اإلرث  “إن  قائـــاً:  هـــوارد  وأوضـــح 
يعـــد  لـــم  الـــذي  القديـــم  المنهجـــي 
يوفـــر فوائـــد مجديـــة وواقعيـــة فـــي 
تحـــت  اآلن  يخضـــع  القضيـــة،  هـــذه 
المجهـــر للتدقيـــق والمراجعـــة، حيث 
أن التطـــور الفكـــري الـــذي حـــدث في 
المختلفـــة،  االجتماعيـــة  الحـــركات 
بات يدفع وبشـــكل أكبر نحو تحقيق 
العدالة االجتماعية كجزء من الواقع 

الجديد”.
وتابـــع تصريحـــه قائـــاً: “لقـــد أصبح 
الحديث عن تمكيـــن المرأة والحاجة 
إلى تحقيـــق التكافؤ والمســـاواة بين 
المحادثـــات  مـــن  جـــزءًا  الجنســـين 
الحاضرة دائما، لذلك، تتضح الحاجة 
مع التطورات االجتماعية إلى أجندة 
للجميـــع،  ومنصفـــة  شـــاملة  جديـــدة 
وفي نفس الوقـــت تكون ذات أهمية 
قصـــوى لمجتمعـــات منطقـــة الشـــرق 
لفتـــرات  أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 
طويلة، حيث عانت هذه المجتمعات 
الثقافيـــة  المفاهيـــم  مـــن  كثيـــرا 
واأليديولوجية القديمة، التي أعاقت 
بدورهـــا تطـــور االبتـــكار االجتماعي، 
المؤســـفة  النتيجـــة  هـــذه  فكانـــت 
المتمثلة في مضاعفة قضايا التمييز 

بين الجنسين بشكل ُمحزن”.

ضغط شبابي

وأشـــار هوارد إلى أن “النمو السكاني 
فـــي منطقتنـــا الـــذي يتســـم بوجـــود 
زيـــادة كبيـــرة في شـــريحة الشـــباب، 
يضغط علـــى أية محـــاوالت حقيقية 
للتنميـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، 

ومـــا يزيـــد المعانـــاة فـــي هـــذا األمـــر، 
ما يحـــدث من تأثيرات ســـلبية لعدم 
المســـاواة، وغيـــاب تحقيـــق التكافـــؤ 

في الفرص للمرأة”.
ونـــوه قائـــاً: “لذلـــك، علينـــا أن نتخذ 
لضمـــان  حقيقيـــة  خطـــوات  جميعـــا 
مجـــاالت  كافـــة  فـــي  المـــرأة  إدمـــاج 
األعمـــال، بتوفيـــر بيئة عمـــل ال يمكن 
فحســـب،  فيهـــا  المشـــاركة  للمـــرأة 
حيـــث  أيضـــا،  فيهـــا  وتتفـــوق  بـــل 
أمامهـــا مجـــاالت كثيـــرة تحتـــاج إلى 
ابتكاراتها وإســـهاماتها مثـــل: العلوم، 
التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات”.

زيـــن  مجموعـــة  أن  هـــوارد  وكشـــف 
تبـــدي اهمامـــًا كبيـــرًا بهـــذه القضيـــة، 
التنـــوع  لمبـــادرات  إطاقهـــا  فمنـــذ 
المـــرأة،  وتمكيـــن  الجنســـين  بيـــن 
أصبـــح لدينـــا أكثـــر مـــن 100 امـــرأة 
والبيانـــات،  العلـــوم  مجـــاالت  فـــي 
مجموعـــة  مـــن  جـــزءًا  اآلن  يمثلـــن 
المواهـــب التـــي نســـتفيد منهـــا فـــي 
المشـــاريع المتعلقة بالتكنولوجيا عبر 
عملياتنـــا، حيـــث أثبتت المســـاهمات 
في هـــذا المجال خصوصـــا في ذروة 
الجائحـــة مدى المرونـــة والتنوع في 
المواهـــب التـــي لدينـــا فـــي مجـــاالت 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  العلـــوم 

والرياضيات”.

تحديات اجتماعية

مـــن جهتهـــا، قالت الرئيـــس التنفيذي 
لاســـتدامة جنيفر ســـليمان: “يشـــكل 
التفـــاوت الواضح بين الجنســـين في 
منطقة أو بلد أو مجتمع أو مؤسســـة 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  تحديـــات 
كبيرة، أهمها أنها تخنق فرص التقدم 
على جميع المستويات، حيث تمكنت 
المجتمعـــات من خال نهـــج متكامل 
الفوائـــد  جنـــي  المنهجـــي،  للتغييـــر 
إلـــى  التغييـــر  التـــي جلبتهـــا نزعـــات 
األمـــام، إذ ثبت أن إشـــراك المرأة في 
جميـــع جوانـــب الحياة هـــو أحد أكبر 
العوامـــل المحفـــزة للتقـــدم والعدالـــة 

االجتماعية”.
“قائمـــة  لديهـــا  زيـــن  أن  وأوضحـــت 
طويلة من األنشـــطة التي تهدف إلى 
تقليـــص الفجـــوة بيـــن الجنســـين، إذ 
ســـلطت جائحة كوفيـــد - 19 الضوء 
على التفاوتـــات الصارخة في العديد 
من جوانب الحياة الحديثة، وقضية 
اإلناث في المجاالت المتعلقة بالعلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
واحـــدة منها، لذلك، نأمل أن يســـاعد 
اليـــوم  مـــع  يتزامـــن  الـــذي  تقريرنـــا 
العالمـــي للمرأة فـــي التعرف على آثار 
هذه القضية التي أعاقت تقدم المرأة 

في بعض األحيان”.
الجديـــر بالذكـــر أن تقرير قيادة الفكر 
يصـــوب  المجموعـــة  أطلقتـــه  الـــذي 
نظـــرات ثاقبـــة علـــى حجـــم الفجـــوة 
بيـــن الجنســـين فـــي مجاالت العلـــوم 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا 
يبـــرز جوانـــب  والرياضيـــات، حيـــث 
المســـاواة والتكافـــؤ بيـــن الجنســـين، 
دأبـــت  حيـــث  المـــرأة،  وتمكيـــن 
الرجـــل  تفضيـــل  علـــى  المجتمعـــات 
علـــى المرأة في ما يتعلـــق بالجوانب 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

فجوة رقمية

وتعـــرض التقريـــر لواحـــدة مـــن أكثر 
القضايا التي تشهدها المجتمعات في 
الوقت الراهـــن وهي الفجوة الرقمية 
أن مجـــاالت  مبينـــا  الجنســـين،  بيـــن 
التوظيف شـــهدت تغييرًا جذريًا على 
مدار العقـــود الماضيـــة، حيث تأثرت 
جميـــع الصناعـــات بالوتيرة الســـريعة 
لتبّنـــي التكنولوجيا تحـــت متطلبات 

الثورة الصناعية الرابعة.
 وأوضح أن هناك حاجة إلى تشـــكيل 
وصقـــل المهـــارات فـــي ســـوق العمل، 

وإدراج سياســـات وإجـــراءات أكثـــر 
تصنيـــف  يكـــون  بحيـــث  شـــمولية، 
الجهـــود علـــى أســـاس الجـــدارة، وأن 
زات  تكون مصممة للقضاء على التحيُّ
بشـــكل فعال، بما فـــي ذلك التحيزات 
المتعلقة بالجنس أو العنصر أو العرق 

أو العمر.
وأفاد التقرير أن الدراسات واألبحاث 
الرقميـــة  الفجـــوة  ســـبب  أن  بينـــت 
بيـــن الجنســـين يرجـــع إلـــى القصـــور 
الـــذي تواجهـــه النســـاء فـــي الوصول 
إلـــى المهـــارات الرقميـــة التـــي يمكـــن 
أن تســـاعدهن علـــى تحقيـــق التقـــدم 
والتطـــور في هذا المجـــال، باإلضافة 
إلى ذلك، فإن النســـاء هـــن أكثر مياً 
إلى أن يمثلن شـــرائح دخـــل أقل من 
الرجـــال، وهو األمر الذي يتركهن غير 
قـــادرات علـــى تحمـــل تكاليف شـــراء 

البرمجيات واألجهزة الرقمية.

الحلقة األضعف

وأظهـــر التقرير أن هنـــاك 433 مليون 
وأن  بالشـــبكة،  متصلـــة  غيـــر  امـــرأة 
عـــدد النســـاء الاتـــي يملكـــن هواتف 
الـــة أقل عن الرجال بــــ 165 مليون  نقَّ
جهـــاز، بينمـــا تـــزداد احتمالية امتاك 
الة 1.5 مرة أكثر  األوالد للهواتـــف النقَّ
من البنات، وتبلغ فجوة مســـتخدمي 
اإلنترنت بين الجنسين على مستوى 
العالـــم %17، كمـــا نـــوه التقريـــر أنـــه 
فـــي حال توصيـــل 600 مليون امرأة 
إضافيـــة باإلنترنـــت خال الســـنوات 
الناتـــج  ســـيرتفع  المقبلـــة،  الثـــاث 
المحلـــي اإلجمالـــي العالمـــي بيـــن 13 

مليار و 18 مليار دوالر.
الفكـــر  قيـــادة  تقريـــر  وتعـــرض 
وتعليـــم  أميـــة  محـــو  مســـألة  إلـــى 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  )العلـــوم 
وفقـــا  أنـــه  أكـــد  إذ  والرياضيـــات(، 
للنســـخة األخيرة من التقرير السنوي 
للفجـــوة بيـــن الجنســـين الصـــادر عن 
 ،)WEF( المنتدى االقتصـــادي العالمي
فإن الفجوة التعليمية بين الجنســـين 
صغيرة نسبيًا، ولكن هناك عدد صغير 
من الدول التي ما زالت متخلفة كثيرا 
عـــن الركب، وفي الدول التي يتحقق 
فيها تعليـــم بمواصفـــات ذات جودة، 
تبقى التناقضـــات عندما يتعلق األمر 
بتوظيـــف النســـاء الحاصـــات علـــى 

مستويات عالية من التعليم.

محو األمية

إلـــى  الوصـــول  أن  وكشـــف 
والثانـــوي  التعليم االبتدائـــي 
إلـــى  باإلضافـــة  والجامعـــي، 
معدالت محـــو األمية هي مؤشـــرات 
رئيســـية لتقييـــم تطـــور اإلنـــاث فـــي 
عوائـــق  يواجهـــن  فاإلنـــاث  التعليـــم، 
وتحديـــات عديـــدة عنـــد محاولتهـــن 
الوصـــول إلـــى التعليـــم، بمـــا في ذلك 
عوائق الفقر والزواج المبكر والعنف، 
الشـــرق  منطقـــة  مســـتوى  فعلـــى 
أكثـــر  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
مـــن ثلـــث الفتيـــات اليافعـــات الائي 
 17 و   15 بيـــن  أعمارهـــن  تتـــراوح 
عامـــا، وواحدة من بيـــن كل 3 فتيات 
يافعات من خلفيات فقيرة لم يذهبن 
إلى المدرسة مطلقا، بينما األسر ذات 
الدخل المنخفض تميـــل إلى تفضيل 
األوالد الذكـــور عنـــد االســـتثمار فـــي 

التعليم.
ونـــوه التقريـــر علـــى أن عمليـــة محو 
الرقمـــي  واإلدمـــاج  األمية الرقميـــة 
مهمـــة للمـــرأة ألنها تفتح لهـــا الطريق 
لذلـــك  الماليـــة،  الخدمـــات  إلـــى 
الفضـــاء  فـــي  النســـاء  إشـــراك  فـــإن 
الرقمي يوفـــر لهـــن المعرفـــة الازمـــة 
للوصـــول إلى خدمات مثل الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر الهاتف الّنقـــال، وهو 
األمـــر الذي يمكنهـــن فـــي النهاية من 

المشاركة بشكل أكبر في االقتصاد.

وأشـــار التقرير إلـــى أن الدول النامية 
تقـــل فيهـــا احتماليـــة التحـــاق اإلناث 
المتعلقـــة  المجـــاالت  فـــي  بالبرامـــج 
بنســـبة  والرياضيـــات  بالهندســـة 
المقابـــل،  فـــي  الرجـــال،  عـــن   9%
انضمام النســـاء  احتماليـــة  تقـــل 
في الـــدول ذات الدخـــل المرتفع إلى 
 17%  -  15 بنســـبة  المجـــاالت  هـــذه 
اإلنـــاث  نســـبة  بينمـــا  الرجـــال،  عـــن 
فـــي مجاالت )العلـــوم والتكنولوجيـــا 
والهندســـة والرياضيـــات( في منطقة 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا هي 
األعلى على مســـتوى العالم وتتجاوز 

المتوسط   العالمي. 
المشـــاركة  ـــدالت  ع م أن  وذكـــر 
التعليميـــة مـــن جانـــب النســـاء تعتبر 
مرتفعـــة للغايـــة، لكنها حتـــى اآلن لم 
تترجم هـــذه المعدالت إلى مشـــاركة 
اقتصادية، وفقا للبنك الدولي، حيث 
ة  ـ ـ ـ منطق فـــي  االقتصاديـــة  الهيـــاكل 
أفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
تؤثـــر على دخـــول النســـاء المجاالت 
العامة، الســـبب اآلخـــر الذي يمكن أن 
يســـهم فـــي هـــذه المفارقة هـــو نقص 
الخدمات المالية والتجارية المقدمة 
للنساء إلى جانب محدودية قدرتهن 
على الوصول إلى المهارات والمعرفة 

والخبرة. 
وأكـــد التقرير على أهمية االســـتثمار 
التعليم )العلـــوم  مجـــاالت  فـــي 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
لإلنـــاث، وذلـــك ألن مـــن المحتمل أن 
يـــؤدي عزلهـــن إلـــى عواقـــب ســـلبية 
كبيرة، وفقا لمنظمة مجلس العاقات 
الخارجيـــة، حيث أن تحســـين فرص 
اإلنـــاث فـــي هـــذه المجـــاالت يمكـــن 

تحقيقه.
وأوضـــح أن الشـــركات التـــي تحقـــق 
أداًء أعلى من المتوســـط   على صعيد 
التنـــوع بين الجنسين شـــهدت زيادة 
االبتـــكار،  عوائـــد  مـــن   19% بنســـبة 
وزيادة بنســـبة %9 فـــي األرباح قبل 
خصـــم هوامـــش الفوائـــد والضرائب، 

وإذ ُينظر إلى الخدمات التكنولوجية 
ُيمكـــن  أدوات  باعتبارهـــا  والرقميـــة 
التنميـــة،  لتمكيـــن  اســـتخدامها 
فمـــن الممكـــن تحســـين المحصـــات 

االجتماعية واالقتصادية.

سوق العمل

المســـحية  االحصـــاءات  وأظهـــرت 
التـــي ســـاقها التقريـــر أن هنـــاك أكثـــر 
مـــن 9 مايين امـــرأة دخلن شـــريحة 
القوى العاملة في المنطقة في الفترة 
مـــن 2000 – 2018، لكـــن مـــع ذلك، ال 
يشـــارك ســـوى 2 من بين كل 5 نســـاء 
فـــي ســـوق العمـــل، كمـــا أن %52 من 
الرجـــال و%35 مـــن النســـاء لديهـــم 
حســـابات مصرفية أو حساب أموال 

ال. عبر الهاتف النقَّ
زيـــن  مجموعـــة  أن  التقريـــر  ويبيـــن 
مختلـــف  فـــي  االســـتثمار  تواصـــل 
القطاعات الرقمية التـــي توفـــر قيمة 
ماليـــة واجتماعيـــة، وأحـــد المجاالت 
المحورية التي تواصل زين التوســـع 
فيها هـــي الخدمـــات المصرفيـــة عبر 
الهاتـــف الّنقـــال، فمنـــذ العـــام 2016، 
ثـــاث شـــركات  أسســـت المجموعـــة 
تابعة لها في أسواق: العراق واألردن 

والسعودية.
إطـــاق  جـــاء  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
خدمة زين كاش في العراق واألردن، 
وخدمة “تمام” في السعودية لتقديم 
خدمات تتيح للمســـتخدمين إنشـــاء 
وتحويـــل  نقالـــة  نقديـــة  محفظـــة 
األموال ودفـــع الفواتيـــر اإللكترونية 
باإلضافـــة  األمـــوال،  وصـــرف 
التمويـــل  تســـهيات  تقديـــم  إلـــى 
العـــام  فـــي  المصغـــر،  االســـتهاكي 
دت الشـــركة مســـتهدفات  2020، حـــدَّ
متعلقـــة بين الجنســـين، وذلك بهدف 
شـــامل  لتمثيـــل  تحقيقهـــا  ضمـــان 

للمستخدمين.
“جائحـــة  التقريـــر  وتنـــاول 
مجـــال  فـــي  كوفيد19-” والمـــرأة 

التكنولوجيـــا، إذ بيـــن أن المـــرأة فـــي 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
بدرجة عاليـــة  معرضـــة  أفريقيـــا 
تشـــكل  حيـــث  الجائحـــة،  لمخاطـــر 
النســـاء غالبية العاملين في مجاالت 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
في المنطقـــة، وهن أيضا أكثر تعرضا 
نجمـــت  االقتصادية التـــي  للعواقـــب 
عن األزمة، وانعدام األمن الوظيفي.

دحض التحيزات

إجـــراء  بضـــرورة  التقريـــر  وأوصـــى 
فـــي  متضافـــرة  وجهـــود  تدخـــات 
ســـن مبكرة لجعل المزيـــد من اإلناث 
مجاالت )العلـــوم  فـــي  يشـــاركن 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
بمـــكان  األهميـــة  ومـــن   ،)”STEM“
ـــزات والقوالب النمطية  دحض التحيُّ
التي تواجهها اإلنـــاث في وقت مبكر 
مـــن حياتهـــن، حيـــث ينبغـــي التركيز 
تعليم العلـــوم  علـــى  خـــاص  بشـــكل 
فـــي ظـــل  والتكنولوجيـــا، خصوصـــا 
هجـــرة العالـــم إلـــى اقتصـــاد متمركز 

على الحياة الرقمية.
جديـــر بالذكر أن زيـــن البحرين كانت 
التكنولوجيـــا  “مخيـــم  أطلقـــت  قـــد 
للفتيـــات” فـــي عـــام 2019 بالشـــراكة 
فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  مـــع 
 Clever المملكـــة وبدعـــم مـــن مركـــز
إللهـــام  تهـــدف  منظمـــة  وهـــي   Play
التـــزود  علـــى  وتحفيزهـــم  األطفـــال 
والهندســـة  والتكنولوجيـــا  بالعلـــوم 
والرياضيـــات، وذلك في اطار ســـعي 
زيـــن البحريـــن لدعـــم المســـاواة بين 
الجنســـين وتحفيـــز الفتيـــات الاتـــي 
تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 8 و12 عامًا، 
وتزويدهن بالخبرات الازمة لدخول 
عالـــم التكنولوجيـــا الواعـــد عبـــر 10 
ســـاعات مـــن التدريـــب فـــي الترميز، 
ويســـتهدف تدريـــب 1000 فتـــاة في 
فتـــاة   1000 وأكملـــت   ،2019-2020

البرنامج بنجاح.

المنامة - شركة زين

توصيل 600 مليون امرأة باإلنترنت سيرفع الناتج العالمي الى 18 مليار دوالر
“زيـــن”: بقـــاء الفجـــوة بيـــن الجنســـين دون حـــل ســـيضاعف تقليـــص تطـــور المجتمعـــات

الـــة أقـــل مـــن الرجـــال بــــ 165 مليـــون جهـــاز عـــدد النســـاء الالتـــي يملكـــن هواتـــف نَقّ
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ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة العدادات الخليجية ذ.م.م

سجل تجاري رقم 112700

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة العــدادات الخليجيــة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
112700، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســادة /جمعيــة البحريــن لتنميــة المٔوسســات 

الصغيرة والمتوسطة مصفيا للشركة.
لذا يعلن المصــــفي ٔان ســــلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــــركات 
التجارية البحريني الصــادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من 
قانون الشـــــــركات يدعو المصـــــــفي جميع دائني الشـــــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة 

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

األسم : لبانه السيد جميل محمد علوي محمد منامة – مملكة البحرين
التلفون : 32255855 )973 +(

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021 -37080 (  إعالن رقم
تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســيد:  محمــد أحمــد خليــل إبراهيــم جعفــر بطلــب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيدة : زينب السيد علوي سلمان شبر   

  فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

االسم التجاري : فلوفورد للعصائر الطازجة
رقم القيد : 1-141869

التاريخ: 2021/03/07 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل  

إعالن رقم CR2021- 26658 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة فن البخار ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد / AHMAD SARMINI باعتبارهــم المصفــي القانونــي  لشــركة فن 
البخــار ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 
1-133796، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة 
وشــطبها من الســجل التجــاري، وذلك وفقا ألحــكام قانون الشــركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -  ٕادارة التسجيل      
إعالن بحل وتصفية شركة     -   شركة ماما استانبول ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 120735

بناء على قرار الشركاء في شركة ماما استانبول ذ.م.م ، المسجلة بموجب القيد رقم 120735 
بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن/ JOSE KURIAN مصفيــا للشــركة.   بهــذا يعلــن المصفي 
أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــركات التجارية البحريني 
الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات 
يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، 

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

josekurian9@gmail.com    -   39423820

القيد : 117411     -     2021/2/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيدة/ وحيــده خليــل ابراهيــم علــي االنصــاري المالك لمؤسســة واحة 
االنصــاري لصيانــة المبانــي  مؤسســة فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 
117411 طالبــا تحويــل المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 
برأسمال وقدره 3,000 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:

1. وحيده خليل ابراهيم علي االنصاري.
VARGHESE SIJU KALLIKKATTUKUDI .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قــد تقدمت 
إليها السيدة / مريم حسن محمد الحرقان، المالك ل مكتب قلعه الرفاع للداللة 
في تاجير الشــقق  مؤسســة فردية    والمســجلة بموجب القيد رقم 1  - 47471   
طالبــة تحويــل الفــرع رقــم  ) 2( مــن المؤسســة الفرديــة، والمســمى: بــرادات 
سوبريم، إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000  ألف  دينار

بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
مريم حسن محمد الحرقان

   MUJEEB RAHMAN NARIACHALIL

القيد  33201     -   2021/3/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن تحويل الفرع الثالث من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
الســيد اســامه احمــد محمــد عاشــور الكوهجي المالــك ل كفتريا ريو  مؤسســة 
فرديــة  والمســجلة بموجــب القيــد رقــم   33201   طالبــا تحويــل الفــرع الثالــث 
مــن المؤسســة الفرديــة والــذي يحمــل اســم دو ســتوب للدعايــة واالعــالن إلى 
شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار بحريني -، لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
اسامه احمد محمد عاشور الكوهجي

ANTO CHERUVATHOOR ANTHAPPAN

القيد   6499 - 4    -    التاريخ   24 - 2 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   000   لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الرابع

لشركة شركة حميد منصور سند و أوالده ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنــه قد تقدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة حميد منصــور ســند و أوالده ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 6499 ، طالبيــن تغيير االســم التجــاري للفرع الرابع من شــركة ايمو 
لديــه  مــن  فعلــى كل  ذ.م.م  للشــحن  ام اف اس  الــى  ذ.م.م  البحريــن  للشــحن 

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

مملكة البحرين
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
) CR2021 -39181 ( إعالن رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

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

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد جاسم منصور الرياش

االسم التجاري الحالي : مقهى ومطعم كارجين
االسم التجاري الجديد : مانداال الونج مقهى ومطعم

قيد رقم : 6-60557

القيد: 4-37840    -    التاريخ: 7 مارس 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة السجل

إعالن رقم )CR2021- 37671( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي المالك لبوابة الجنان للمقاوالت )مؤسسة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 37840 طالبــا تحويل الفــرع رقم 4 من 
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 1000 

دينار بحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
١- عبدهللا احمد عبدهللا الحرمي

JUNEEDH OTTAKANDATHIL PUTHANPEEDIKAKKAL -٢

التاريخ:8-3-2021   القيد: 97739
ٕاعالن بحل و تصفية شركة -   شركة ٔانوار بيكم للمقاوالت ذ.م.م

سجل تجاري رقم 97739

بنــاء علــى قرار مالك شــركة ٔانوار بيكم للمقاوالت ذ.م.م المســــــجلة بموجــب القيد رقم 97739 
بتصــــــفية الشــركة اختياريــا و تعييــن / صديقــة بيكــم محمــد شــرف الديــن انور حســين احمد 

حسين مصفيا للشركة.
لذا يعلن المصــــفي ٔان ســــلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشــــركات 
التجارية البحريني الصــادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001، و عمال بنص المادة 335 من 
قانون الشـــــــركات يدعو المصـــــــفي جميع دائني الشـــــــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة 

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

صديقة بيكم محمد شرف الدين انور حسين احمد حسين
yousifhd22@gmail.com    - 39400841

grnata
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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 

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

 17220022  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  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 

ALSHULA GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000767  or  LEFLOWERBH@GMAIL.COM 

AL ANSAR GATE BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892346  or  MONA2@GMAIL.COM 

KANOO AUTOS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  ceo@eatcorp.com 

KANOO AUTOS INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17230101  or  ceo@eatcorp.com 

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

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33503313  or  redxhr@Redxindustries.com 

ALQALLAF SPARE PARTS AUTO TRUST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786919  or  HQ@AUTOTRUST.CO 

Wadi Al Safa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36900332  or  alialattar67@yahoo.com 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

MARTECH Fire Solutions Middle East WLL 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17567900  or  KPM@MARTEEHFIRESOLUTIONS.COM 

Rover gate repering and spar parts 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 39865407  or  ROVERGATE@GMAIL.COM 

Al Amal Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39657600  or  VENIVISH@BATELCO.COM.BH 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

SNOWFALL ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701545  or  SNOWFALL.AC@GMAIL.COM 

Bukuvara star Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Chohan food stuff 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33988964  or  IMARIF786@YAHOO.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Air resources limited - forreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77929777  or  salwa.albalushi@aiswift.com 

TOKYO REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 36656619  or  HASAN@TOKYOREALESTATE.ME 

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 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@GMAIL.COM 

JANAT ALGHADEER construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66382260  or  TAYSEER12@HOTMAIL.COM 

FAKHAR AL ARAB TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

YUM YUM SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39892262  or  ABDULJALEEL.TTK@GMAIL.COM 

AL ASNA  FRUITS & VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892221  or  SHAHANAIQBAL820@GMAIL.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

 17220022  or  HR@FAKHRO.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 

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

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

Mr. sparkle cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33331155  or  JSHAIBANI@GMAIL.COM 

AXION IMAGINEERING CONSTRUCTIONS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY(EXECUTIVE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17005795  or  THPAPPAS@AXIONIMAGINEERING.COM 

Basheer Town Gold Smiths 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33229242  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

MAJED ABDULRAZAQ ABDULLA ABDULRAZAQ MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33714205  or  AH898KHAN@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

REHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33312408  or  AFRIDI.CONSTRUCTION@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 

SONDOS WORLD TRADING SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17600576  or  INFO@SWTRADING-BAHRAIN.COM 

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

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

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

ALHAMALA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33446789  or  fawazmania@gmail.com 

Hopscotch Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17691124  or  HOPSCOTCH.BH@GMAIL.COM 

ALFAWATIM FRUITS AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36000995  or  ALIMOSA8983@GMAIL.COM 

Transport Al-Fadhel  to the owner Ali Fadhel Fadhel Mohammed K 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039333  or  ALIFADHEL80@GMAIL.COM 

BAHRAIN AL HILAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33917295  or  JAVED.AKBAR295@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

Easy   life S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 35582922  or  H2222158@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664969  or  ANANTHMONISH@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

Abu hesham transport 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17331080  or  ALHOOTA1971A@GMAIL.COM 

THE FIRST SUCCESS CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33944879  or  MOM36331213@HOTMAIL.COM 

AMINA AWADH ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38849134  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36298726  or  SUSANTHVAZHAPPILLY@GMAIL.COM 

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

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36298726  or  SUSANTHVAZHAPPILLY@GMAIL.COM 

Technobuild Contracting  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37291297  or  TECHNOBUILD.BH@GMAIL.COM 

HIGH DAM CONTRACTING COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39642679  or  accounts@hi-dam.com 

Juice Time Restaurant Company SPC owned By Husain Abduredha Kara 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39448689 

Gold Point Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PERSONNEL CLERK 
 suitably qualified applicants can contact
 35084535  or  gold.point.bh@gmail.com

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

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

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 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39940152  or  BEMCO@BATELCO.COM.BH 

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

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

MCDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39468818  or  HR@FAKHRO.COM 

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255163  or  ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Bright planet Cargo handling Company SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33147872  or  BRIGHTFUTURECONT@GMAIL.COM 

SMART CIRCLE INTERIOR DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

SMART CIRCLE CONSULTANCY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35948612  or  smartcircle.contracting@gmail.com 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 36404412  or  YALANSARI4@GMAIL.COM 

Arizona Document Clearance S.P.C Owned By Arizona Advertising S. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35579830  or  RJACONSULTANT786@YAHOO.COM 

Al Iman Schools W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17681818  or  ABU_WADOOD@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33387118  or  ALSAOON.EST@GMAIL.COM 

ROAST S.P.C OWNED BY SADEQ MOHAMED ABDULLA EBRAHIM ALTHAHABA 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 77372020  or  LAYLAJAFFER23@GMAIL.COM 

AYWA FOR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36638878  or  BIZFATHIMA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39816247  or  MSHAHBAZ1984.PK@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39603910  or  MANJERIUSMAN@ICLOUD.COM 

ANSHAD BICYCLES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33331490  or  ANSHADBICYCLES@GMAIL.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 

RAMLI ALUMINUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 33336138  or  ramli.aluminum@gmail.com 

Accenture Middle East B.V. (Bahrain Branch) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17502757 

Accenture Middle East B.V. (Bahrain Branch) 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17502757

RIYAS MEN SALON S.P.C Owned by RIYAS CHUNGATH SAIDUMUHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33477908  or  RIYASSHAIR@GMAIL.COM

Chef Abu Hassan Foods 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 37200036  or  ZAKARIYAMU1@GMAIL.COM 

Chocolala - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33246663 

SAFAR ALBAHRAIN FRUITS BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17612011  or  QOLABASERVICES@GMAIL.COM

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39079094  or  ADMIN@LIFCON.NET 

Smart Move Trading and Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38881061  or  SANAMSHERY@YAHOO.COM 

GOLDEN WINGS DESIGNER S.P.C OWNED BY EHSAN SALEH MUSTAFA MANSOUR 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 35929172  or  EHSAN162558@YAHOO.COM 

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

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

SAMUNDRI CARGO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33766412 

KAMI ELECTRONICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704583  or  MIAANUSMAN5@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36192645  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  SHOAIB.BH.PK@GMAIL.COM 

KOHINOOR INTERIOR DECORATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66924198  or  SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM 

STYLO GENERAL CLEANING & CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35373816  or  FASTWAYBH@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722333  or  info@alghanah.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 

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

  CARPENTER 
 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 

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 

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

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

BAHZAD ELECTRICAL & CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700333  or  BEHZADCO@BATELCO.COM.BH 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

PALM COAST CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312007  or  aamirbh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732252  or  gm@sitrafactory.com 

BAHRAIN GALVANIZING FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622495  or  finance.bgf1@gmail.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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 

Cook house for food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33324333  or  COOKHOUSE08@GMAIL.COM 

ASRAR ALWADI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 34342928  or  MH2990@HOTMAIL.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 

San marco contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 77700128  or  MJCOMPANY@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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 

AMINA AWADH ISMAEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38849134  or  AMINAAWADHBH@GMAIL.COM 

SPIRIT OF GOLD SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35662919  or  JASAMAHMED1974@GMAIL.COM 

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

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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 

NEW SHAEEN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33207045  or  Buayaan75@gmail.com 

GOLDEN PARIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36990363  or  MOHAMMAD.ASLAM5504@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35363618  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  CITYCANYON7@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35363618  or  GHAFER.BH@GMAIL.COM 

ART LINK FOR EMPLOYMENT PLACEMENT SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34103333  or  ALIALI3332010@GMAIL.COM 

SUNEER TOURISM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33910831  or  ABDULSUNEERV@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 

BAHRIA STARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BAHRIASTARSBH@GMAIL.COM 

BAHRIA STARS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  BAHRIASTARSBH@GMAIL.COM 

HUSAIN M. AHMED KHUDHAIR(ZAHRAT ALSHARJEH-9284) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33920135  or  ALIALKARRANII@GMAIL.COM 

SABAH TAHER HABIB ALGANEMI ( BURHAN / 10643 ) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36613266  or  y2020h1@gmail.com 

KHALED WBRAHIM SANAD ALI ALFADHALA (SMAISMA / 11028 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840084  or  ALFUDHALA@HOTMAIL.COM 

KHALED WBRAHIM SANAD ALI ALFADHALA (SMAISMA / 11028 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17840084  or  ALFUDHALA@HOTMAIL.COM 

OSOS FOR CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36576122  or  USA99009911@GMAIL.COM 

EXHIBITIONS KINGDOM PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17003352  or  ASAS2002MD@GMAIL.COM 

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

UM SAAD KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36351515  or  UMSAAD99@HOTMAIL.COM 

ALKARAMA GRILL CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 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 

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 

VILLAGE GATE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17441163  or  mohd_aljaboori@hotmail.com 

ALLOOZI GATE FOR FALAFEL AND SAMPUS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39886814  or  ALHARAM62@GMAIL.COM 

BOMBAY BEACH CAFEFRIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39683992  or  KARIMA-ALHIKI@HOTMAIL.COM 

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

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

 17694546  or  DARKMAN9003@GMAIL.COM 

AL MASHRIQ TECHNICAL WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL PARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17596001  or  oiw3111@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17297754  or  ALAYATCONTRACTING@GMAIL.COM 

NATIONAL FISH CO. LTD. 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17678577  or  NAIMINFC@YAHOO.COM 

KING KPAK CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39857572  or  S-208030@HOTMAIL.COM 

WAAD CAFITARYA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39857572  or  HIND.ALTHAWADI@GMAIL.COM 

Almotamad gate contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39656905  or  almotamad2020@GMAIL.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

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

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36993333  or  hrmsbse@swiss-belhotel.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

ALZAIN KELLA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17663850  or  kns808@Gmail.com 

NATURES SECRET FOR COSMETICS PRODUCTS 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 38858715  or  ALEID.CO@HOTMAIL.COM 

BAKHET TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 37102424  or  BATUTAB5@YAHOO.COM 

NEW PORT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500228  or  ayubian99@hotmail.com 

SALTOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 36466440  or  AMINATHANI@HOTMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

ALKARAMA GATE SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17667077  or  LAZARA_69@HOTMAIL.COM 

AL WISHAM BAKER 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

POINT TECH AC Services 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 33239898  or  NOORLIGHT.ELECTRIC@GMAIL.COM 

HERCULES CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17769506  or  ESEAS72@YAHOO.COM 

ADVENTURER CAMMES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39883372  or  DG_25_DG@HOTMAIL.COM 

YOUSIF NIMA MOHAMMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115611  or  ZAINABALIMOHAMEDAHMED@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

AHMED ISA CONTRACTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17552234  or  AECONT@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832244  or  admin_pers@alkhalidiagroup.com 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  sajilnath@urbaser.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

AHMED ABDULHUSAIN ALI FARHAN (KO HENOR / 738 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33840430  or  AHFARHAN37@GMAIL.COM 

HESHAM ABDULRAZZAQ TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 38882236  or  HISHAMABDULRAZZAQ@YAHOO.COM 

HAYYAN TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39269269  or  hayyan_zuhaib@hotmail.com 

NPS BAHRAIN FOR OIL AND GAS WELLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 39968050  or  Aebrahim@nesr.COM 

WHITE LINE DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17613368  or  HR@WHITELINEDECOR.COM 

Alasayel neon boards maintenace 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

BPH International Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17341122  or  jassim96@yahoo.com 

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

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

Continental interiors w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280049  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17345569  or  alyamama@batelco.com.bh 

YAQOOB AHMADI CONTRACTING. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

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 

ABU NIMAT ALLAH HAIR DRESSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200496  or  MOHAMMEDAZAM4141@GMAIL.COM 

BLUE LAND AC-REPAIRING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39644359  or  ALAWI852@HOTMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

AlFajer Sweet Water & Foodstuff 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35555023  or  ALSAAD.BH@GMAIL.COM 

AL ASSMI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39588030  or  ALASMIAUTOSERVICE@GMAIL.COM 

Magic Needle Fabrics 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 38455475  or  MAGICNEEDLEBH@GMAIL.COM 

FOOTBALL WORLD SPORTS WEAR 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 39660643  or  ali_asanady@hotmail.com 

One Call co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  IBRAHIM@DREAMGROUP.BH 

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39656597  or  FAWZIA71@OUTLOOK.COM 

BUKHOWA HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

FATEN BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39999704  or  info@fatensalon.com 

ALAWADHI BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66601666  or  ALAWADHI.REALESTATE@GMAIL.COM 

Cars island for maintenance and repair 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36555655  or  ABOAHMED18@GMAIL.COM 

Reckitt Benckiser Bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17468555  or  johain.dalmeida@rb.com 

Abu fadak aluminum fabrication 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39311499  or  NOMONEYNOHONEY26@HOTMAIL.COM 

WHITE HAND CLEANING co partnership 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 17672227  or  HAYKI62@HOTMAIL.COM 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ACK ON THE MOVE OSTEOPATHU SPC 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39197480  or  LANADAWANPETERS@GMAIL.COM 

BU ABID ALSHAH Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION SYSTEMS ADMINSTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33221189  or  amir.shah@impsbh.com 

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

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 39338879  or  NISARTA@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 17414208  or  BAIGSAJJAD@GMAIL.COM 

ABBAS ABDUL HUSAIN  SALES  ALUMINIUM PRODUCT EAST . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17288888  or  FADHELABBAS700@GMAIL.COM 

SAMAN ELECTROMECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39667888  or  AZEEEZEE@HOTMAIL.COM 

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

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

PRISM INTERNATIONAL SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17500105  or  INFO@PRISMWLL.COM 

Belmark contracting w.l.l. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17008945  or  SANDEEPRAJAN.N@GMAIL.COM 

MBK LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36941411  or  AYSHAELZAYANI1988@YAHOO.COM 

YARA MEDICAL HOSPITALIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

BRITE  RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39234136  or  FASTDOC99@GMAIL.COM 

AMERICAN INTERNATIONAL CONTRACTORS (SPECIAL PROJECTS), INC. BAHR 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17535325  or  A.KURIAN@AICI.COM.EG 

PERFECT ZONE CLEARANCE TRANSACTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEARING AGENT(GOODS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33203336  or  HASAN.KHAMIS@HOTMAIL.COM 

Lamar Real Estate W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL ADVISOR AFFAIRS 
 suitably qualified applicants can contact

 36993266  or  HANI@LAMAR-HOLDING.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

HELEN GLOBEL MANTENANCE COMP ANY_PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of

 WORKER 
suitably qualified applicants can contact
39550042  or  AA22AA99@HOTMAIL.COM

Professional touch for services
has a vacancy for the occupation of

WORKER 
suitably qualified applicants can contact
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com
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المدنية والمنشآت  المدنيين  استهداف  لمواصلة  وإسالمية  عربية  إدانات 

“التحالف”: صواريخ ومسّيرات الحوثيين “إيرانية الصنع”

توالت اإلدانات العربية واإلسالمية لما تقترفه ميليشيا الحوثي من جرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطالق عدد 
من الطائرات المسيرة المفخخة. في حين أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أمس اإلثنين، أن “صواريخ 

ومسيرات ميليشيا الحوثي هي إيرانية الصنع”، مضيفا أن “لدينا القدرة على حماية المنشآت االقتصادية السعودية”.

وأعلـــن التحالـــف عـــن تدميـــر صاروخ 
باليســـتي أطلقتـــه ميليشـــيا الحوثـــي 
نحو خميس مشيط، ومسيرة مفخخة 
نحـــو  الحوثـــي  ميليشـــيا  أطلقتهـــا 

المنطقة الجنوبية.
وأكـــد التحالـــف أن “ميليشـــيا الحوثي 
ترتكـــب أخطـــاء جســـيمة وانتهـــاكات 
اإلنســـاني”،  الدولـــي  للقانـــون  فظيعـــة 
مـــع  بحكمـــة  “التعامـــل  إلـــى  مشـــيرا 
التجاوزات، والتحرك في إطار القانون 

الدولي اإلنساني”.
الســـعودية  أن  علـــى  المالكـــي  وشـــدد 
اعتـــراض  علـــى  “القـــدرة  تمتلـــك 

التهديدات الجوية والصاروخية”.
وأشـــار المالكي إلـــى أنه “ال توجد دولة 
فـــي العالـــم اســـتطاعت مواجهـــة هذه 
المســـيرات مثـــل الســـعودية”، موضحا 
أن “للســـعودية قوة ردع كبيرة ضد أي 

تهديد مهما كان مصدره”.
واتهـــم المالكـــي “الميليشـــيا الحوثيـــة 
بتهديـــد المالحـــة فـــي البحـــر األحمر”، 
مضيفا أن “الميليشـــيا تســـير على نهج 

القاعدة” في هذا االتجاه.
علـــى  الســـعودية  فعـــل  رد  وحـــول 
االستهداف الحوثي المنشآت النفطية 
المالكـــي:  قـــال  المملكـــة،  شـــرق  فـــي 
القانـــون  بقواعـــد  ملتزمـــون  “نحـــن 
الدولي في عملياتنا بعكس الميليشـــيا 
الحوثيـــة”، وتابع: “لدينـــا صبر تكتيكي 
وإســـتراتيجي للحفاظ على المدنيين، 
ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين”.
وعـــن مصادر أســـلحة الحوثييـــن، أفاد 
المالكـــي أن “مينـــاء الحديـــدة يشـــهد 
عمليات تهريب للصواريخ الباليســـتية 

لميليشيا الحوثي”.
وفشـــلت ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابية 

فـــي  األحـــد،  إيـــران،  مـــن  المدعومـــة 
اســـتهداف مينـــاء رأس تنـــورة والحي 
شـــرق  الظهـــران  بمدينـــة  الســـكني 

السعودية.
الســـعودية  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
إحـــدى  علـــى  االعتـــداء  محاولـــة  إن 
ساحات الخزانات البترولية في ميناء 
رأس تنـــورة ومرافـــق شـــركة أرامكـــو 
الســـعودية بالظهران “اعتـــداء إرهابي 
جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة 

العالمي”.
مـــن جهتهـــا، أعربـــت دولـــة اإلمـــارات، 
أمـــس، عن إدانتهـــا الشـــديدة لمحاولة 
الحوثيين اســـتهداف خزانات بترولية 

بالظهران. 
إن  الخارجيـــة،  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
وأمـــن  إمـــدادات  يســـتهدف  الهجـــوم 
الطاقـــة، ودليـــل على ســـعي الحوثيين 

لتقويض أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن “أمن اإلمارات وأمن 

السعودية كل ال يتجزأ”.
الكويتيـــة  الخارجيـــة  بدورهـــا، دانـــت 
مواصلـــة ارتـــكاب الحوثييـــن الجرائم 

والمنشـــآت  المدنييـــن  باســـتهداف 
المدنية في السعودية عبر إطالق عدد 

من الطائرات المسيرة المفخخة.
واعتبـــرت في بيـــان أن اســـتمرار هذه 
تصعيـــدا  يمثـــل  “اإلرهابيـــة”  الجرائـــم 
الســـعودية  بأمـــن  وإضـــرارا  خطيـــرا 
وتقويضا الســـتقرار المنطقـــة وتحديا 

للقانون الدولي واإلنساني.
مـــع  التـــام  الكويـــت وقوفهـــا  وأكـــدت 
تتخـــذه  لمـــا  وتأييدهـــا  الســـعودية 
مـــن إجـــراءات؛ للحفـــاظ علـــى أمنهـــا 

واستقرارها وسيادتها.
وبأشـــد  مصـــر  أعربـــت  جهتهـــا،  مـــن 
العبارات، عن بالغ إدانتها واســـتنكارها 
الستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب 
عملياتها اإلرهابية النكراء ضد أراضي 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية من خالل 
للمناطـــق  المتواصـــل  االســـتهداف 
المدنية والمؤسسات الحيوية، بما في 
ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر 
علـــى إمداداتها فـــي المملكة والمنطقة 

بأسرها.
شـــديد  علـــى  مجـــدًدا  مصـــر  وأكـــدت 

تلـــك  لمثـــل  واســـتهجانها  رفضهـــا 
الهجمات الخسيســـة التـــي تتنافى مع 
القانـــون الدولـــي واإلنســـاني، وتعرقل 
من جهود إحالل السالم باليمن، فضال 
عمـــا تمثله من تقويض ألمـــن المنطقة 

واستقرارها.
وأعربت قطر عن إدانتها واســـتنكارها 
الشـــديدين لمحاولة اســـتهداف ميناء 
رأس تنـــورة ومرافـــق شـــركة أرامكـــو 
اســـتهداف  واعتبـــرت  بالظهـــران، 
عمـــال  الحيويـــة  والمرافـــق  المنشـــآت 
تخريبيا ينافي كل األعراف والقوانين 

الدولية.
كمـــا دان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
اســـتهدفت  التـــي  االعتـــداء  محاولـــة 
إحـــدى ســـاحات الخزانـــات البتروليـــة 
في ميناء رأس تنورة ومرافق شـــركة 

أرامكو السعودية بالظهران.
نايـــف  المجلـــس  عـــام  أميـــن  وأكـــد 
االعتـــداءات  هـــذه  أن  الحجـــرف 
“اإلرهابية” ال تستهدف أمن السعودية 
ومقدراتهـــا االقتصاديـــة فقـــط، وإنمـــا 
تســـتهدف عصـــب االقتصـــاد العالمـــي 
أمـــن  البتروليـــة وكذلـــك  واإلمـــدادات 

الطاقة العالمي.
الغيـــط،  أبـــو  أدان أحمـــد  مـــن جهتـــه، 
األميـــن العـــام لجامعة الـــدول العربية، 
بالصواريـــخ  الحوثييـــن  هجمـــات 
أراضـــي  علـــى  الُمســـيرة  والطائـــرات 
المملكـــة العربية الســـعودية، مؤكدا أن 
التصعيد الحوثي، الذي اســـتهدف أكبر 
موانئ شحن النفط في العالم، ُيعرض 
وُمضيفـــا  للخطـــر،  الطاقـــة  تدفقـــات 
أن المجتمـــع الدولـــي ُمطاَلـــٌب بوضـــع 
ضغوط أكبر على الحوثيين وعلى من 

يقف وراءهم ويدعمهم.

عواصم ـ وكاالت

“التحالف” يعلن تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية

الدوحة ـ وكاالت

اســـتقبل الشـــيخ تميـــم بـــن حمد 
آل ثانـــي أميـــر دولـــة قطـــر، فـــي 
بالعاصمـــة  األميـــري  الديـــوان 
الدوحـــة أمـــس اإلثنيـــن، األميـــر 
فيصـــل بـــن فرحـــان بـــن عبدهللا 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي في 

إطار زيارة رسمية.
خـــالل  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
خـــادم  تحيـــات  االســـتقبال 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، واألمير 
محمد بن ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، ألمير دولة 
قطـــر، الـــذي حملـــه نقـــل تحياته 

وتقديره لهما، ولحكومة وشعب 
المملكة العربية السعودية.

االســـتقبال  خـــالل  وجـــرى 
استعراض العالقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها 
فـــي المجـــاالت كافـــة بمـــا يخدم 
تطلعاتهمـــا، باإلضافـــة إلى بحث 
مســـتجدات األحـــداث اإلقليمية 
ذات  والموضوعـــات  والدوليـــة، 
عقـــد  كمـــا  المشـــترك.  االهتمـــام 
األميـــر فيصل بـــن فرحان أمس، 
مع نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزير خارجية دولة قطر الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 

جلسة مباحثات رسمية.

وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العالقات الثنائية

سرت ـ أ ف ب

حـــث رئيس الـــوزراء الليبـــي المكلف 
عبدالحميـــد الدبيبـــة أمـــس اإلثنيـــن 
النـــواب إلـــى منـــح الثقـــة لحكومتـــه 
المنبثقـــة عـــن عمليـــة رعتهـــا األمـــم 
المتحـــدة، لتقود البـــالد خالل مرحلة 
انتقاليـــة وصوال إلـــى انتخابات عامة 

في ديسمبر المقبل.
وحضـــر 132 نائبـــا فـــي البرلمـــان من 
أصـــل 188 جلســـة اإلثنين في مدينة 
ســـرت )شـــرق ليبيا( والمكرســـة لمنح 
الثقـــة للحكومة المنبثقـــة عن ملتقى 

الحوار السياسي. 
مطلـــع  الدبيبـــة  حكومـــة  واختيـــرت 
فبرايـــر الماضـــي، لتقـــود البالد خالل 

أن  يفتـــرض  انتقاليـــة  مرحلـــة 
انتخابـــات  إلـــى  تفضـــي 

عامة في ديسمبر. 
الجلســـة  وخـــالل 
وجـــه عدد مـــن النواب 

أســـئلة إلى عبدالحميـــد الدبيبة حول 
خارطـــة طريق حكومتـــه قبل موعد 
جانـــب  إلـــى  المقبلـــة،  االنتخابـــات 
شـــخصيات  تســـمية  بشـــأن  انتقـــاده 

“جدلية” في حكومته.
النـــواب  مـــن  فريـــق  طالـــب  كذلـــك، 
تأجيل جلســـة منح الثقة حتى نشـــر 
تقريـــر الخبراء األممي بشـــأن مزاعم 
الفســـاد التـــي طالت اختيار الســـلطة 
الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح 
الثقـــة للحكومـــة بســـرعة لــــ “توحيـــد 
ثـــالث ســـاعات مـــن  ليبيـــا”. وعقـــب 
النقـــاش ومداخـــالت النـــواب، أعلنت 
رئاسة البرلمان تعليق الجلسة حتى 
الثالثـــاء؛ لمنـــح رئيـــس الـــوزراء 
الفرصة للرد على استفسارات 
بشـــأن  النواب  ومالحظات 

حكومته المقترحة.

البرلمان الليبي يعلق جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة

عواصم ـ وكاالت

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أمس اإلثنين، 
أن إيـــران بـــدأت بتخصيـــب اليورانيوم في أجهـــزة طرد مركزي 

متطورة من طراز IR - 2M في نطنز.
وأوضحـــت الوكالـــة أن إيـــران بـــدأت تخصيـــب اليورانيـــوم في 
مجموعـــة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي “آي.آر2-إم” المتطورة 

في منشآتها تحت األرض بنطنز.
وأوضحـــت الوكالة أن إيران ركبت المجموعة الرابعة من الجيل 
الجديد من أجهزة الطرد تحت األرض في منشأة نطنز النووية، 
لكنهـــا لم تباشـــر تخصيب اليورانيوم بعد حيـــث لم تغّذ األجهزة 
بالمـــادة بعـــد. وأكدت الوكالـــة أن إيران تعمـــل اآلن على تركيب 

المجموعة الخامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز.
ويعتبـــر هـــذا اإلجراء خطوة جديدة من قبـــل إيران في إطار ما 
تصفـــه بــــ “خفض التزاماتها” ضمـــن االتفاق النـــووي المبرم العام 
2015 مع كل من الواليات المتحدة وروســـيا والصين وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا.
وبدأت إيران مثل هذه اإلجراءات، التي من بينها رفع تخصيب 
اليورانيـــوم إلى مســـتوى 20 %، العام 2019 ردا على انســـحاب 
الواليـــات المتحـــدة فـــي عهـــد رئيســـها الســـابق، دونالـــد ترامب، 

مـــن االتفـــاق، وفرضه عقوبـــات اقتصادية موجعـــة على الطرف 
اإليراني. ومع انتقال السلطة في واشنطن إلى الرئيس الجديد، 
جـــو بايـــدن، ازدادت التوقعـــات لعـــودة الجانبيـــن إلـــى تطبيـــق 
االتفـــاق، األمـــر الـــذي يحث عليـــه باقـــي أطرافه، لكن واشـــنطن 
وطهـــران علـــى خـــالف بشـــأن مـــن يتعين عليـــه اتخـــاذ الخطوة 

األولى في هذا االتجاه.  
ويعتبـــر االتفاق النووي آلية دولية؛ لضمان عدم عمل إيران على 

تطوير سالح نووي.

منشأة نطنز النووية الواقعة على بعد 250 كيلومترا من طهران.

بدأت تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز
إيران تواصل “خفض التزاماتها” ضمن االتفاق النووي

بيروت ـ وكاالت

حـــذر قائـــد الجيـــش اللبناني، جوزاف عـــون، أمـــس االثنين، من 
“خطورة” الوضع العام بالبالد و”إمكانية انفجاره”. 

ووجـــه حديثه للمســـؤولين اللبنانيين، متســـائال: “إلـــى أين نحن 
ذاهبـــون؟.. ماذا تنـــوون أن تفعلوا، لقد حّذرنـــا أكثر من مّرة من 

خطورة الوضع وإمكان انفجاره”. 
جـــاء ذلـــك، خـــالل اجتمـــاع ترأســـه جـــوزاف عـــون، مـــع ضباط 
ومســـؤولين أمنيين عرض فيه التطـــورات المحلّية والتحّديات 

التي يواجهها لبنان، وفق بيان للجيش. 
وأكـــد أن “الجيـــش مـــع حريـــة التعبيـــر الســـلمي التـــي يرعاهـــا 
الدســـتور والمواثيـــق الدوليـــة لكـــن دون التعـــدي علـــى األمـــالك 
العامة والخاصة”، مشـــددا على أنه “لن يسمح بالمس باالستقرار 
والســـلم األهلي”.  وقال قائد الجيش: “الوضع السياسي المأزوم 
انعكس على جميع الصعد، باألخص اقتصاديا ما أدى إلى ارتفاع 

معدالت الفقر والجوع، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية”. 
وأضاف: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”. 

وأقفل محتجون صباح أمس االثنين، طرقًا رئيسية في مختلف 
أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة بيروت، 
على وقع تســـجيل ســـعر الصرف تدهورًا قياســـيًا مقابل الدوالر 

وغرق البالد في جمود سياسي من دون أفق.
وطالـــب رئيس الجمهورية الجيش وأجهزة األمن بعدم الســـماح 
بقطع الطرقات، معتبرًا أن “على األجهزة األمنية والعســـكرية أن 

تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد”. 
ولليوم الســـابع علـــى التوالي، تـــم إقفال غالبيـــة مداخل بيروت 
تحت شـــعارات عـــّدة، وقد أطِلـــق على احتجاجات اليوم شـــعار 
“يـــوم الغضـــب”. وأضـــرم المحتجـــون النيـــران في مســـتوعبات 

للنفايات وأشعلوا اإلطارات.

من االحتجاجاجت في لبنان

إغــالق طرق رئيســة احتجاًجا على تــردي األوضــاع االقتصادية والجمود السياســي
الجيش اللبناني: الوضع العام “خطر وينذر بانفجار”

دبي ـ وكاالت

قـــال وزيـــر اإلعـــالم اليمنـــي معمـــر 
اإلريانـــي أمس االثنين إن التصعيد 
والمنطقـــة  اليمـــن  فـــي  اإليرانـــي 
امتداد للسياسات “العدوانية” التي 
انتهجهـــا نظـــام طهـــران منـــذ قيام 

الثورة اإلسالمية عام 1979.
وأضاف في تغريدتين على حسابه 
التصعيـــد  أن  “تويتـــر”  فـــي موقـــع 
“نتيجة مباشرة لما اعتبرته طهران 
األميركيـــة  لـــإدارة  جديـــدًا  نهجـــًا 
يتجاهـــل تاريـــخ التـــورط اإليراني 
فـــي إشـــعال األزمات فـــي المنطقة 

وأيديها الملطخة بالدماء”.
وتابـــع قائـــالً إن التصعيـــد اإليراني 

“عبـــر  والمنطقـــة  اليمـــن  فـــي 
الطائفيـــة  إيـــران  أذرع 

وعلى رأســـها ميليشيا 
الحوثي يهدد بتعميق 
واســـتمرار  األزمـــة 

نزيف الدم اليمني وتقويض فرص 
الحـــل الســـلمي ويتجاهـــل معانـــاة 
اكتـــووا  مواطـــن  مليـــون  ثالثيـــن 
بنـــار الحرب.. ويهـــدد بجر المنطقة 
يحمـــد  ال  لســـيناريوهات  برمتهـــا 

عقباها”.
وعّبـــر اإلريانـــي عن اســـتغرابه مما 
علـــى  الدولـــي”  “بالصمـــت  وصفـــه 
المزعزعـــة  اإليرانيـــة  السياســـات 
ألمـــن واســـتقرار المنطقـــة قائالً إن 
هـــذا شـــجعها علـــى “التمـــادي فـــي 

أنشطتها اإلرهابية”.
وتابـــع: “نطالـــب المجتمـــع الدولـــي 
والدول دائمة العضوية في مجلس 
األمن باتخـــاذ التدابيـــر الكفيلة 
بوقف العدوان اإليراني وفق 
األمـــم  ومبـــادئ  مواثيـــق 
المتحدة وحفظ الســـلم 

واألمن الدوليين”.

اإلرياني: تصعيد إيران بالمنطقة امتداد لسياساتها العدوانية
أنقرة ـ وكاالت

أكدت رئاســة الجمهورية التركية، أمس اإلثنين، أنه “يمكن فتح صفحة 
جديدة في العالقة مع مصر وعدد من دول الخليج”.

وقـــال الناطق باســـم الرئاســـة 
التركيـــة إبراهيـــم قاليـــن فـــي 
مقابلـــة مـــع وكالـــة “بلومبـــرغ” 
األميركيـــة: “يمكـــن فتح فصل 
جديـــد فـــي عالقتنا مـــع مصر 
للمســـاعدة  الخليـــج؛  ودول 
واالســـتقرار  الســـالم  فـــي 

اإلقليميين”.
أخيـــرا  تركيـــا  موقفـــا  وكـــرر 
يفيـــد بـــأن “مصـــر دولـــة مهمة 
فـــي الوطـــن العربـــي، وتبقـــى 

العربـــي،  العالـــم  عقـــل 
العالـــم  قلـــب  وهـــي 

مضيفـــا:  العربـــي”، 
مهتمـــون  “نحـــن 

حـــول  مصـــر  مـــع  بالتحـــدث 
القضايـــا البحريـــة فـــي شـــرق 
البحـــر المتوســـط، إضافـــة إلى 
قضايا أخرى في ليبيا، وعملية 

السالم والفلسطينيين”.
وتابـــع: “يمكننـــا معالجـــة عـــدد 
وخفـــض  القضايـــا،  هـــذه  مـــن 
التوتـــرات، ويمكن لهـــذا النوع 
مـــن الشـــراكة أن يســـاعد فـــي 
مـــن  اإلقليمـــي،  االســـتقرار 
شمال إفريقيا إلى شرق البحر 

األبيض المتوسط”.
الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
التركي مولود جاويش 

أوغلو قال األر

تركيا: يمكن فتح صفحة جديدة مع مصر ودول الخليج

واشنطن ملتزمة بالدفاع 
عن السعودية وأمنها

دانت السفارة األميركية في المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، هــجــمــات مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي المدعومة من إيرانية، على أراضي 
“تدين  بــيــان:  فــي  السفارة  المملكة.وذكرت 
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة الــهــجــمــات الــحــوثــيــة 

األخيرة على المملكة العربية السعودية”.
الحوثيين  اعتداءات  “ُتظهر  البيان  وأضاف 
التحتية  والبنية  المدنيين  على  الشنيعة 
البشرية  الحياة  احترامهم  عــدم  الحيوية 

وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السالم”.
وجـــددت الــســفــارة تأكيد وقـــوف الــواليــات 
ــانـــب الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  الــمــتــحــدة إلــــى جـ
الــســعــوديــة وشــعــبــهــا. وقــالــت إن “الــتــزامــنــا 

بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

العربية.نت
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ما مدى مصداقية هذه الدول في السالم العالمي
في بعض األحيان ينتابني شـــعور أن بعـــض أطراف المجتمع الدولي 
اإلرهابيـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  محـــاوالت  اســـتمرار  سياســـة  تقبـــل 
المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة 
العربية الســـعودية الشقيقة بشكل متعمد وممنهج من خالل طائرات 
بـــدون طيار “مفخخة”، وقد يكون في هذا الكالم بعض التعميم، لكن 
الحقيقة هي أن هذا هو الوضع بالنســـبة لمعظم الدول الكبيرة، إذ إن 
حكوماتها قد ترى في اإلرهاب وزراعة أفيونه في المجتمعات أقصر 
طريـــق لتحقيق بعـــض أغراضها السياســـية، إال أنها تحـــاول دائما أن 
تظهـــر بمظهر الدول المحافظة على الســـالم وتنتقد أية دولة صغيرة 

كانت أم كبيرة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها.
الشـــقيقة الكبـــرى المملكة العربية الســـعودية قادرة علـــى الدفاع عن 
أراضيهـــا الطاهرة مهما كثرت غارات الحوثي اإلرهابية، ولديها قدرة 
علـــى الـــردع ال تســـتطيع أن تصمـــد أمامهـــا دول عمالقـــة وتســـتطيع 
بقوتهـــا العســـكرية الجبـــارة الوصـــول إلـــى أيـــة نقطة فـــي العالم في 
بضـــع دقائق، وتمتلك ترســـانة كبيـــرة تقترب في الحجـــم والقوة من 

ترسانات الدول العظمى، لكن السعودية تستلهم سياستها من عقيدة 
اإلســـالم الســـمحاء، وتدعو دائمـــا للخير والبنـــاء بما يخدم البشـــرية 
جمعـــاء، وتؤمـــن بالتعايش الســـلمي بين الدول علـــى اختالف نظمها 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية وعدم التدخل في شؤون الغير، 
وفي مقابل ذلك نرى دوال وعلى رأســـها منبع الشـــر واإلرهاب “إيران” 
تخرق مبـــادئ القانون الدولي وجميع مبـــادئ األمم المتحدة، وتعمل 
بأوراق مكشـــوفة على تهديد السالم واألمن واالستقرار في المنطقة 
ومشـــروعاتها وخططهـــا اإلرهابيـــة ال تتوقـــف، لكـــن بعـــض أطـــراف 
المجتمع الدولي متخاذلة بشكل صريح في إدانة األعمال اإلجرامية 
التـــي تقـــوم بها جماعة الحوثي اإلرهابية، وهذا يثير أكثر من ســـؤال 
حول مدى مصداقيتها في السالم العالمي واحترام القرارات الدولية 

وإدانة اإلرهاب.
على هذه األطراف المتخاذلة العودة إلى رشدها وعدم نكث الوعود  «

والمواثيق، فإيران العدو الذي يجب أن توجه إليه الضربة األساسية وما 
عدا ذلك يكون شراكة في التآمر واإلجرام.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ونحن في البحرين، بلد الآللئ والدانات، ال تمر ذكرى في سمائنا دون النظر 
إلـــى مـــا تجود بـــه من عطاءات، ومـــا فيها من خير يعطـــي كل ذكرى رونقها 
وجمالهـــا، لذلـــك فإننـــا عندما نبحث عن أســـرار الســـماء وما تزخـــر وتحوي، 
واألرض ومـــا تحمـــل وترفـــع، فإننا حًقا نحمد هللا على مـــا ننعم به ونحظى، 
فنحـــن نعيش اليوم أياًما عالمية باســـتحقاق وصرنا أنموذًجـــا عالمًيا للفخر 

واالعتزاز في كل محفل ومجمع. 
مروًرا بالسبب التاريخي العتماد ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وتلك المسيرة 
العالميـــة للمطالبة بالحقوق والمســـاواة، وما صاحـــب ذلك من أحداث لفتت 
أنظار الدول الكبرى إلى بعض القضايا االجتماعية والسياسية التي ساهمت 
فـــي إحداث التغيير وترســـيخ جملة من المعاني والقيـــم، فإننا حًقا لم نعش 
فـــي هـــذه األرض تلك الحاجـــة والتحدي أبًدا، فقد حظينا بفرص متســـاوية 
ســـارت بجهـــود وطنيـــة مخلصـــة حتى كفلـــت لنا االســـتقرار التام، أساســـها 
حكمـــة وتوجيهـــات صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 

البـــالد المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، بما أرســـاه من دعائم النهضـــة التي أولت 
المرأة البحرينية كل الرعاية واالهتمام، وتجسدت في مساندة مستمرة من 
قبل صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمرأة حفظها هللا ورعاها، فكانـــت لنا الدافع نحو الحفاظ 
علـــى كل حق ومكتســـب، فنحن اليوم نحتفل باإلنجـــاز تلو اآلخر، وال يمكن 
الرجـــوع أبـــًدا، ولنـــا مـــع التحديات قصـــص صارت تلهـــم كل مـــن يرنو ذات 
الطريق، ولنا في ذلك قدوات تبوأ بها التاريخ عبقه األصيل، وإرث حضاري 

حذا حذوه من نراهم اليوم رموز مجد وتاريخ.

حًقا أعزائي القراء، فالشواهد تشهد على واقعنا النهضوي المميز ومسيرتنا  «
التي ترسخت بصورة تشاركية أكدت أبرز معاني العزم واإلرادة، وصارت عنوان 
البحرين اليوم والغد، فهي السياسة الحضارية التي ينتهجها بقيادة مخلصة 

واعية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء حفظه الله. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

د. حورية الديري

فوق غيم الفخر

باألسبوع الماضي عرضنا لكتاب الدكتورة منى فضل “المركزية التعليم في 
البحرين” الصادر في )2016م(، في أربعة فصول، تناول األول مفهوم اإلدارة 
ومســـار تطورهـــا، وعالـــج الثانـــي مفهـــوم الالمركزيـــة واألنماط المدرســـية، 
والثالث اهتم بممارســـات مدير المدرســـة اإلدارية ونمطهـــا القيادي، والرابع 
ركـــز علـــى نتائـــج الدراســـة الميدانية، مـــع بـــروز اإلدارة العامـــة والتنظيمية 
لمملكـــة البحرين من المحرق “أم المدن”، في عهد حاكم البحرين المغفور له 
الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، في )1869 - 1932م(، وأكد ذلك الدكتوران 
محمد عبدهللا وبشير زين العابدين من جامعة البحرين في كتابهما “تاريخ 
البحرين الحديث )1500 - 2002م(” الصادر في )2009م(، مشـــيرين إلى أنه 
مع )1869م( وضع حاكم البحرين األســـس الراســـخة للدولة متخذًا العاصمة 
المحـــرق مركـــزًا لحكمه، “فاهتـــم بالتطوير واإلصالح والتنظيم ســـواء على 
صعيـــد اإلدارة الداخليـــة أو التنظيمـــات الجديـــدة فازدهـــرت التجـــارة وعد 
عهـــده العصـــر الذهبي للغوص، وأهم ما أنجز في عهـــده تنظيم والية العهد، 
وتأســـيس البلديات، وتأسيس دائرة الشـــركة، والمكتب الجمركي، وإصالح 
المحاكـــم، وكذلـــك إدارة التعليم األهلـــي والنظامي للبنين والبنات وإنشـــاء 
النظام الصحي والمستشفيات، وغيرها من الترتيبات اإلدارية واإلصالحات 

التي نقلت البحرين إلى العصر الحديث”.
اليـــوم، نســـتكمل تفاصيل اإلدارة العامة والتنظيميـــة، وفقًا للدكتورة فضل، 
فكانت البحرين تتمتع “بسيادتها الداخلية”، وكانت “سلطة وضع التشريعات 
وإنشـــاء القضاء المدني والجنائي” للحاكم آنذاك، أما األمور الخارجية منها 
فقـــد نظمتهـــا اتفاقيتـــا عـــام )1880( و)1892( مع بريطانيا. وتشـــكلت “أولى 
الدوائـــر اإلداريـــة فـــي البحريـــن” بتأســـيس مكاتب بســـيطة بعـــدد قليل من 
الموظفين يعتمدون على العمل اليدوي غير اآللي – كاستخدام آلة الطباعة 
-، كمثال لـ “تســـجيل األراضي وتأجير البساتين وتنظيم الغوص في مصائد 
اللؤلـــؤ، بالمحاكـــم بأنواعهـــا”، وتطـــورت اإلدارة العامـــة على مراحـــل زمنية 
ثالث. األولى: )1920 - 1950م(، والثانية: )1951 - 1970م( والثالثة: )1971 

- 2021م(.
ففي المرحلة األولى، خالل )1920 - 1950م(، وهي “مرحلة تصريف األعمال  «

والخدمات العامة وازدهار التجارة والتواجد األجنبي الكبير في البحرين”، 
ففي عام )1904م( ظهرت الحاجة إلى كيفية التعامل مع المشاكل القضائية 
التي أطرافها غير بحرينيين، كمثال، هذا من ناحية. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

المحرق واإلدارة العامة والتنظيمية منذ 152 عاما )2(

قلعة العرب والقناة “المأجورة”
* جـــاء الموقـــف الشـــعبي الســـعودي والعربـــي واإلســـالمي الداعم 
والمناصر لقلعة العرب والمســـلمين المملكة العربية السعودية ضد 
محاوالت التســـييس األميركية لمقتل المواطن جمال خاشـــقجي 

كالصفعة المدوية التي لن تنسى، لسنوات عديدة.
الموقف ببساطة أوصل رسالة واضحة للدول الطامعة والمتربصة، 
بأن الشقيقة الكبرى وقيادتها السياسية خط أحمر، وأن أي اعتداء 

عليها أو مس، فهو لألمة كلها من المحيط إلى الخليج.
هذا موقف يحتسب ألوطان العرب والمسلمين، فقصص التفتيت 
والتشـــرذم وهـــدم الـــدول التـــي نراهـــا اليـــوم بالبقـــاع المحروقـــة 
فـــي ســـوريا والعـــراق واليمـــن، تنبئ بأهميـــة التصـــدي لمحاوالت 

االستهداف ودحرها، وبضربة فارس واحد.
وتأتي الزيادة المطردة في الهجمات الحوثية اإلرهابية بالطائرات 
المســـيرة على األهداف االقتصادية والمدنية الســـعودية، كمؤشر 
واضـــح عن مســـتجدات المرحلة الراهنـــة والقادمة فـــي المنطقة، 
وأهمية التكاتف خلف المملكة قيادة وشعبا، والتي أضحت اليوم 

سدا منيعا لكل محاوالت التغلغل والتفتيت في المنطقة.
* ممارســـات قناة الجزيـــرة المأجورة تجاه البحرين، واســـتهدافها 
المســـتمر للشـــعب واألمـــن الوطنـــي لبالدنـــا، لـــم تأت من فـــراغ أو 
محض صدفة، بل هي إنفاذ ألوامر سياسية عليا في قطر، وامتداد 
لسياسات الحكومات القطرية المتتالية التي تضع باستمرار األمن 

البحريني على رأس األولويات واالستهداف.
ما يحدث هو تجســـيد لســـوء النوايا للدولة القطرية التي ال يمكن 
تجاوزها ببيان صحافي، سيتم هدم أركانه من قطر قبل أن يجف 

حبره كسابقيه.
هذا الوضع المســـيء والمشـــين والمؤثم، يتطلب منا الوعي جيدًا 
لمـــا يحدث، والوقوف مع الدولة في كل مســـاراتها وقراراتها بهذا 
الشـــأن وغيره، واألهم الحذر مـــن الذباب اإللكتروني الذي يحاول 
دومـــًا النيـــل مـــن الشـــخوص الوطنيـــة، عبـــر التشـــكيك بأهدافهـــا 

ومساعيها، وهو ما لن يكون بوعي المواطن ونضجه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اليوم العالمي للمرأة
كل عـــام أحـــب أن أرســـل برقيـــات تهنئـــة قصيـــرة لـــكل الذيـــن 
يستحقون هذه التهنئة ممن كان لهم الفضل في رفعة شأن المرأة 
البحرينيـــة وتقدمها حتى وصلت لمـــا وصلت إليه من نجاح باهر 
في كل المجاالت العلمية والسياسية واالقتصادية والمهنية، ذلك 
النجـــاح الذي يجعلنـــا نطلق على المرحلة الحاليـــة العصر الذهبي 

للمرأة البحرينية.
برقيتـــي األولـــى لجاللـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفـــدى الذي نالت المـــرأة البحرينية في عهـــده ما لم تنله 
غيرها في هذا العالم، بفضل رعايته الســـامية وتوجيهاته الدائمة 
بإعطـــاء المـــرأة الفرصـــة للمســـاهمة في خطـــط التنمية الشـــاملة 

للبالد، جنبا إلى جنب مع الرجل، فال تنمية بدون المرأة.
وكان لتوجيهـــات جاللة الملك في مجـــال تمكين المرأة ورعايتها 
أبلـــغ األثـــر في دفـــع المجتمع بكل مؤسســـاته إلى المســـاعدة في 
وضـــع قضية المرأة فـــي قلب جميع خطط التنميـــة، فكل التحية 
لجاللـــة الملـــك المفـــدى على رعايته الســـامية التـــي مألت نفوس 
النســـاء بالحمـــاس ودفعتهن إلى االجتهـــاد والمثابرة حتى تحقق 

النجاح.
وبرقيتي التالية أرســـلها إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الـــوزراء نائب القائد األعلى 

الذي كان وال يزال راعيا للمرأة بكل ما تعنيه الكلمة.
وبرقيتـــي الثالثـــة أتوجـــه بهـــا لصاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة قرينة جاللة الملـــك عاهل البالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة التي صنعت تاريخا مجيدا للمرأة 
البحرينيـــة وحققـــت في ســـنوات قليلة مـــا لم يحققـــه غيرنا في 

عشرات السنين.
أقـــول لهـــا كل عـــام وأنت بخير يـــا صانعة مجد المـــرأة البحرينية 

بتبني كل ما يؤدي إلى دعم المرأة وتقدمها.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم



الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة  تحـــت 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، تنطلق 
اليوم “الثالثاء” فعاليات #أسبوع_القوة 
والتـــي  #خلك_وحـــش،  شـــعار  تحـــت 
لســـموه  اإلعالمـــي  المكتـــب  ينظمهـــا 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقال ومنظمة خالد بن حمد الرياضية 
“KHK SPORTS”، وذلـــك في الفترة 9 - 
13 مـــارس الجاري في الســـاحة المقابلة 
لمجمع صاالت المغفور له الشيخ عيسى 

عيســـى  بمدينـــة  خليفـــة  آل  راشـــد  بـــن 
الرياضية. 

وبهـــذه المناســـبة، ثمـــن رئيـــس االتحـــاد 
البحريني لرفع األثقال فارس الكوهجي 
بالجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، من أجل تحقيق 
أعلى درجات النجاح فعاليات #أسبوع_

القـــوة، مؤكدا أن هـــذا الملتقى الرياضي 
الكبير يعكس حرص ســـموه على ترجمة 
توجيهـــات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للتأكيد 
علـــى أن مملكـــة البحرين محطـــة مثالية 

الســـتضافة وتنظيـــم مختلـــف الفعاليات 
الرياضيـــة فـــي جميـــع الظروف الســـيما 
الظرف االستثنائي الذي فرضته جائحة 
فايـــروس كورونا كوفيـــد 19، الذي يعزز 
خارطـــة  علـــى  المرموقـــة  مكانتهـــا  مـــن 

الرياضة العالمية. 
التـــي  بالمبـــادرات  الكوهجـــي  وأشـــاد 
يطلقهـــا ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة، والتـــي تســـهم في دعـــم القطاع 
الرياضـــي والشـــبابي بالمملكـــة، بما يعزز 
مـــن مكانتهـــا علـــى الســـاحة الرياضيـــة، 
مضيفـــا أن البطـــوالت التـــي سيشـــهدها 
تشـــجيع  فـــي  تســـاهم  #أســـبوع_القوة 
الشـــباب البحريني لممارسة هذه األنواع 

مـــن الرياضات للمشـــاركة فـــي مثل هذه 
البطـــوالت والتـــي تســـهم فـــي اكتشـــاف 

المواهب الرياضية. 
وأكـــد رئيـــس االتحـــاد البحرينـــي لرفـــع 
األثقـــال أن االتحاد يفخر أن يكون جزًءا 
من هذا الحدث بتنظيم بطولتين، األولى 
بطولة رفع األثقال والثانية بطولة القوة 
البدنية. وستبدأ الفعاليات بإقامة بطولة 
رفع األثقال، والتي ستنطلق عند الساعة 
10 صباحا بمنافسات فئة السيدات، فيما 
تنطلق منافسات الرجال لفئتي الناشئين 
والماســـترز عند الســـاعة الواحـــدة ظهرا، 
وعنـــد الســـاعة الثالثة تنطلق منافســـات 

سمو الشيخ خالد بن حمد العموم للرجال. فارس الكوهجي

ــد الــبــحــريــن مــحــطــة مــثــالــيــة الحــتــضــان الــبــطــوالت ــؤك الــكــوهــجــي ي

تحت رعاية خالد بن حمد.. انطالق “أسبوع القوة”

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

تشهد صالة عيســـى بن راشد الرياضية 
منافســـات  انطـــالق  الطائـــرة  للكـــرة 
دور الثمانيـــة لـــكأس ســـمو ولـــي العهـــد 
بنســـختها الــــ 46 عندمـــا يلتقـــي اليـــوم 
الثالثاء المحرق والنبيه صالح الســـاعة 
النجمـــة  مواجهـــة  تليهـــا  مســـاء   6:15
وعالي الساعة 7:30 مساء؛ بهدف بلوغ 
الـــدور قبل النهائـــي من مســـابقة “أغلى 

الكؤوس”.
فـــي المواجهـــة األولـــى تبـــدو حظـــوظ 
المحـــرق وصيـــف بطولة دوري عيســـى 
بـــن راشـــد ألنديـــة الدرجـــة األولـــى هذا 
النبيـــه  لعبـــور  األفضـــل  هـــي  الموســـم 
صالـــح بطـــل الدرجـــة الثانيـــة فـــي ظل 
فارق الخبـــرة واإلمكانات، حيث يتطلع 
مدرب طائرة األحـــالم محمد المرباطي 
لإلطاحـــة بخصمـــه ومواصلـــة مشـــواره 
الـــدوري  خســـارة  لتعويـــض  بثبـــات 
باالعتمـــاد علـــى المحتـــرف الكاميروني 

“كـــودي” وفاضل عباس ومحمد يعقوب 
وباقي عناصر الفريق.

أما النبيه صالح بقيادة المدرب الوطني 
ياســـين الميـــل، فإنـــه يدخـــل بمعنويات 
عاليـــة بعدمـــا أطـــاح بالبســـيتين الـــذي 
يلعـــب بـــدوري الدرجـــة األولـــى ليصعد 
أبنـــاء الجزيـــرة إلـــى دور الثمانيـــة بكل 
جـــدارة واســـتحقاق، وســـيلعب الفريق 
مـــن دون ضغـــوط باالعتمـــاد على نجم 
الفريـــق العـــب االرتـــكاز محمـــد جاســـم 

وحســـين علـــي خليـــل وباقـــي العناصـــر 
الشابة األخرى.

وفـــي المواجهـــة الثانيـــة، فـــإن النجمـــة 
مـــن  خروجـــه  بعـــد  للتعويـــض  يتطلـــع 
مســـابقة الـــدوري، حيـــث يقـــود الفريق 
المدرب الوطني فؤاد عبدالواحد، والذي 
يعول علـــى كوكبة من أبرز العناصر في 
مقدمتهم المحترف البرازيلي “كوســـتا” 
وعلي محمـــد عبدالنبي وأحمد عيســـى 
باألطـــراف وحســـن جعفر باالرتـــكاز مع 

باقي عناصر الفريق.
الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  عالـــي  أمـــا 
عبـــدهللا عيســـى، فإنه يتطلـــع لإلطاحة 
بالنجمـــة باالعتمـــاد علـــى حســـن عقيل 

وخبرة محمد عباس وأمين محمد.
وكان النجمـــة التقـــى عالـــي مرتين هذا 
الموســـم، حيث تغلب عليه بنتيجة 3/1 
بالذهـــاب، ثم فاز عليـــه 3/0 باإلياب في 

دوري عيسى بن راشد.

انطلقت على مضمار حلبة البحرين 
الدولية أولى أيام التجارب الرسمية 
لبطولة الفورموال2 وتتواصل حتى 
يوم غد األربعاء الموافق 10 مارس 

الجاري.
التـــي  الصباحيـــة  الفتـــرة  وخـــالل 
انطلقـــت مـــن 9 صباحـــا حتـــى 12 
مســـاء تمكـــن دان تكتم مـــن تصدر 
الفتـــرة األولـــى محققـــا أســـرع زمن 
لـــه فـــي دقيقـــة و43.021 ثانية بعد 
انهاءه 14 لفة، وثانيا ليام الوســـون 
بفـــارق 0.600 ثانيـــة فقـــط، وثالثـــا 
دقيقـــة  محققـــا  داروفـــاال  جيهـــان 

و43.761 ثانية.
أمـــا الفتـــرة المســـائية فانطلقت من 
2 مســـاء وحتـــى 5 مســـاء وتمكـــن 
ديفيـــد بيكمان مـــن تصدرها محققا 
أســـرع زمن له في دقيقة و 42.844 
ثانيـــة بعد انهـــاءه لـ 19 لفـــة، وثانيا 

 0.690 بفـــارق  النغـــارد  كرســـتيان 
ثانيـــة وانهـــى 31 لفة، وفـــي المركز 
الثالـــث ثيـــو بورجير منهيـــا 36 لفة 

وذلك في دقيقة و 43.570 ثانية.
العالميـــة  البطولـــة  تنطلـــق  بينمـــا 
للفورمـــوال 1 بتجاربها الرســـمية من 
يـــوم الجمعة حتى األحـــد، الموافق 
مـــن 12 حتـــى 14 مـــارس الجـــاري، 

اســـتعدادا النطـــالق جولتهـــا األولى 
الشـــهر.   هـــذا  نهايـــة  واالفتتاحيـــة 
وخالل أيـــام التجارب الرســـمية لن 
يكون هناك حضور جماهيري، حيث 
تســـتعد الحلبة الستقبال جماهيرها 
نهاية هذا الشهر خالل سباق جائزة 
البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 

للفورموال وان 2021.

التجــارب الرســمية  للفورمــوال 1 تنطلــق يــوم الجمعةالمحــرق يلتقــي النبيــه صالــح والنجمــة يواجــه عالي

دان تكتم يتصدر الفترة الصباحية للفورموال 2انطالق دور الثمانية لكأس ولي العهد

عبداهلل بن حمد: ثقتنـــا كبيــرة بــأفـــراد “بحــريــن 1”

أكد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 
الممثـــل الشـــخصي لجاللة الملـــك المفدى 
حفظـــه هللا أن فريـــق “بحريـــن 1”فـــي أتم 
جاهزيته لخوض منافســـات بطولة العالم 
NHRA للســـيارات فئـــة برومـــود لموســـم 
2021م، وذلـــك بعـــد تفـــوق ســـائق الفريق 
خالـــد البلوشـــي وتحقيقـــه لقـــب الســـباق 
التحضيـــري فـــي مدينـــة أورالنـــدو بوالية 
فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية. 
 وأشـــاد ســـموه بالجاهزيـــة الكبيـــرة التـــي 
يتمتـــع بها فريـــق “بحريـــن 1” والتي تؤكد 
مدى اســـتعداده لخوض منافسات بطولة 
العالـــم ســـعيًا نحـــو خـــوض مهمـــة تحقيق 
اللقـــب الثالـــث علـــى التوالـــي، مثنيـــًا فـــي 
الوقـــت ذاته علـــى الجهـــود الكبيـــرة التي 
يقـــوم بها جميع أعضاء الفريق، وحرصهم 
بالوقـــوف علـــى كافـــة الترتيبـــات الالزمة 
لتجهيـــز الســـيارات نحـــو المنافســـة علـــى 

اللقب هذا الموسم. 
 وأعـــرب ســـموه عـــن تمنياتـــه الخالصـــة 
 ”1 “بحريـــن  لفريـــق  والنجـــاح  بالتوفيـــق 
هذا الموســـم، وأن يواصل الفريق سلســـلة 
النجاحـــات التـــي حققهـــا منـــذ انطالقتـــه 
قبل عدة ســـنوات، مما يؤكد على الكفاءة 
التي يتمتع بها أعضاء الفريق، وإسهامهم 

فـــي تحقيق العديـــد من األلقـــاب المحلية 
والدولية. 

“بحرين 1” يخوض سباقه األول على 

حلبة غينسفيل

 حقـــق ســـائق فريـــق “بحريـــن 1” انتصاره 
فـــي الســـباق التحضيـــري لبطولـــة العالـــم 
NHRA للســـيارات فئـــة برومـــود لموســـم 
2021م، والـــذي يقـــام ســـنويًا قبل انطالق 
بطولـــة العالـــم مـــن أجـــل إتاحـــة الفرصـــة 
للفرق المشاركة في االستعداد والتحضير 

لخوض منافسات الموسم الجديد. 
 ويعمـــل فريـــق “بحريـــن 1” فـــي الدخـــول 
بقوة هذا الموســـم للمنافســـة على تحقيق 
اللقب الثالث علـــى التوالي لبطولة العالم، 
األول  ســـباقه  الفريـــق  ســـيخوض  حيـــث 
هذا الموســـم على حلبة غينســـفيل بوالية 
فلوريـــدا األمريكية في الفتـــرة ما بين 11 

و14 مارس الجاري. 

توراني: “بحرين 1” سيدخل بقوة 

لتحقيق لقبه الثالث

قـــال مديـــر فريـــق “بحريـــن 1” للســـيارات 
خليـــل تورانـــي أن الفريـــق ســـيدخل بقوة 
هـــذا الموســـم مـــن أجـــل المنافســـة علـــى 
 NHRA العالـــم  لبطولـــة  لقـــب  تحقيـــق 

للســـيارات فئـــة برومـــود لموســـم 2021م، 
وذلك من خالل التحضيـــرات الفنية التي 
يجريهـــا الطاقـــم الفنـــي لســـيارات الفريق 
المشـــاركة هذا الموســـم، مؤكـــدًا أن جميع 
الســـيارات جاهزية حسب الخطة التي تم 

وضعها مؤخرًا. 
وأشار توراني أن الفريق خاض تحضيراته 
لهـــذا الموســـم من خـــالل المشـــاركة ضمن 
الوطنيـــة  البحريـــن  بطولـــة  منافســـات 
لســـباقات الســـرعة “الـــدراغ” والتـــي تمكن 
الفريق من تحقيـــق لقبها بجدارة وبتفوق 
كبيـــر، يؤكـــد مـــدى الجاهزية التـــي يتمتع 
بهـــا “بحريـــن 1”، واإلصرار على اســـتكمال 

مشوار النجاح هذا الموسم. 
 وأشـــاد بالدعـــم الالمحـــدود الـــذي يقدمه 

ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة 
لفريـــق بحريـــن 1، مؤكـــدًا أن دعم ســـموه 
أســـهم فـــي تطـــور الفريـــق ووصولـــه إلـــى 

أعلى مستويات المنافسة العالمية. 

البلوشي: االنتصار دافع قوي 
للموسم الجديد

أعرب سائق فريق “بحرين 1” البطل خالد 
البلوشـــي عـــن ســـعادته البالغة بفـــوزه في 
الســـباق التحضيـــري لبطولـــة العالـــم هـــذا 
الموســـم، مؤكـــدًا أن هـــذا االنتصـــار دافـــع 
قـــوي لـــه ولزمالئـــه فـــي الفريـــق لتحقيق 
األفضـــل وخوض مهمة الدفـــاع عن لقبهم 

بعزيمة كبيرة. 
الفريـــق عمـــل علـــى  البلوشـــي أن   وأكـــد 

قـــدم وســـاق في األشـــهر الماضية منذ 
ختام الموســـم الماضي لبطولة العالم، 
مرورًا بالمشـــاركة فـــي دراغ البحرين 
وحتـــى يومنـــا هـــذا لتجهيز الســـيارة 
وفق المواصفـــات والمعايير المطلوبة 
هـــذا الموســـم، مشـــيرًا إلـــى حرصهـــم 
الكبير على تحقيق اللقب الثالث على 

التوالي هذا الموسم. 
الـــذي يوليـــه ســـمو   وثمـــن الحـــرص 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 
ومـــدى اهتمام ســـموه لالرتقاء بفريق 
“بحريـــن 1”، مضيفـــًا أن دعـــم ســـموه 
لبـــذل  الدافـــع  أعطاهـــم  المتواصـــل 
المزيـــد من الجهـــود التـــي أثمرت عن 

تحقيق هذه اإلنجازات العالمية. 

 سالمة: هدفنا اللقب الثالث على التوالي

أشار مدير العالقات العامة بفريق “بحرين 
الرئيســـي  الهـــدف  أن  ســـالمة  محمـــد   ”1
للفريـــق هذا الموســـم هـــو التتويـــج بلقب 
بطولـــة العالـــم للمرة الثالثة علـــى التوالي، 
مؤكـــدًا أن الفريـــق علـــى أتـــم االســـتعداد 
لخوض منافسات هذا العام والسعي قدمًا 

نحو حصد اللقب. 
 وأوضـــح ســـالمة أن الفريـــق تواجـــد منذ 
ما يقارب األســـبوع في الواليات المتحدة 
األمريكية للتحضير لبطولة العالم، مشيرًا 
أن الفريق يعمل جاهدًا ألن تكون انطالقة 
فريـــق “بحريـــن 1” مثالـــي هذا العـــام، وأن 
يسير الفريق قدمًا نحو الفوز في الجوالت 

وحصد النقاط للتتويج باللقب العالمي.

اللجنة اإلعالمية
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سمو الشيخ عبدالله بن حمد  محمد سالمةخليل تورانيخالد البلوشي

احتفال فريق بحرين ون بانتصار السائق البلوشي  جانب من منافسات السباق التحضيري لبطولة العالم  احتفال فريق بحرين ون بانتصار السائق خالد البلوشي 

حسن علي

جانب من التجارب



19 ألف مشارك باحتفاالت آسيا بيوم الكرة النسائية
األعضــاء،  الوطنيــة  واالتحــادات  القــدم،  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  يحتفــل 
للعــام الســابع بيــوم كــرة القدم النســائية في آســيا، من خالل إطالق سلســلة 
مــن األنشــطة المثيــرة التــي تركــز على تنمية الشــغف بكــرة القــدم، باإلضافة 
إلــى اإلشــادة بمســاهمات الطواقم المتواجــدة في الخطــوط األمامية خالل 

جائحة كوفيد19-. 

وأكد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفة رئيس االتحاد اآلســـيوي لكرة 
القـــدم النائـــب األول لرئيـــس اإلتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم التـــزام اإلتحاد 
القاري بصون مكتســـبات كـــرة القدم 
النســـائية اآلســـيوية قائـــا: “حققـــت 
كرة القدم للســـيدات في آســـيا تقدمًا 
كبيرًا في السنوات األخيرة، ونجاحنا 
هـــو شـــهادة علـــى الجهـــود الجماعية 

وســـنوات العمل الجاد من االتحادات 
االتحـــاد  فـــي  األعضـــاء  الوطنيـــة 
اآلسيوي لكرة القدم لضمان استمرار 

نمو اللعبة على مستوى السيدات”. 
االتحـــاد اآلســـيوي  وأوضـــح: وضـــع 
لكـــرة القـــدم رؤيته لضمـــان أن تبقى 
كـــرة القدم هـــي الرياضـــة األولى في 
آســـيا، وال يزال التزامنا بتعزيز أسس 
علـــى جميـــع  للســـيدات  القـــدم  كـــرة 

المســـتويات يلعـــب دورًا محوريًا في 
تحقيق هذا الطموح. 

وأضاف: إن تصميم االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم على البقـــاء رائدًا كاتحاد 
قـــاري لكرة قـــدم أقوى مـــن أي وقت 
مضى، مؤكدين على تسخير العوامل 
الضرورية لترســـيخ مكانة كرة القدم 

للســـيدات في القارة اآلسيوية وفتح 
اآلفـــاق أمـــام مســـتقبل أكثر إشـــراقا 
لهـــذا القطاع فـــي مختلف اإلتحادات 

الوطنية. 

وبالتزامـــن مـــع يـــوم المـــرأة العالمي، 
تعهد 33 اتحادًا وطنيًا باالنضمام إلى 
االحتفاالت السنوية بمبادرات مليئة 
بالمرح بما في ذلك البطوالت وورش 

العمـــل والنـــدوات عبـــر اإلنترنت، مع 
وضع بروتوكـــوالت النظافة الصارمة 
واللوائـــح الصحيـــة في ظـــل جائحة 

كوفيد19- المستمرة.
ومن المتوقع أن يشـــارك أكثر من 19 
ألـــف ُمشـــارك، بمـــا في ذلـــك األطفال 
والمدربـــون  والاعبـــات  واآلبـــاء 
واألساتذة هذا العام لتعزيز كرة القدم 
النســـائية، مع وجود تســـعة اتحادات 
وطنية، هي: بوتان وكمبوديا وغوام 
والهنـــد وقرغيزســـتان وجـــزر ماريانا 
وســـنغافورة  وفلســـطين  الشـــمالية 
وفيتنام - ستشـــارك فـــي االحتفاالت 

للعام السابع على التوالي.

سلمان بن إبراهيم 

كوااللمبور - اإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تأهـــل فريـــق المنامة للـــدور قبل النهائي لمســـابقة كأس 
خليفـــة بـــن ســـلمان لكرة الســـلة، إثـــر فوزه علـــى نظيره 
الرفاع بنتيجة )77/87( في المباراة التي أقيمت مســـاء 

االثنين.
وجائت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: )19/20 الرفاع، 
13/19 المنامـــة، 18/20 المنامة، 26/29 المنامة(، وبذلك 
ســـينتظر “الزعيـــم” حتـــى اكتمـــال األدوار المتبقية في 

مجموعته لمعرفة هوية خصمه بالمرحلة المقبلة.
وبـــرز في صفـــوف المنامة كارك بتســـجيله )31 نقطة(، 
حسن نوروز )16 نقطة(، وفي الرفاع بيتمان )25 نقطة(، 

علي جاسم )22 نقطة(.
وفـــي اللقـــاء اآلخـــر، انتصـــر الحالة على مدينة عيســـى 
التـــي تســـيدها  )74/107(، وبواقـــع األشـــواط  بنتيجـــة 
البرتقالي )17/27، 13/28، 23/30، 21/22(. وبذلك تأهل 

الحالة للدور ربع النهائي ليلتقي فيه فريق البحرين.
وبرز في صفوف الحالة عبدالرحمن غالي بتسجيله )18 
نقطـــة(، اكزافيـــر )17 نقطة(، وفي المدينـــة جيروج )20 

نقطة(، أحمد الطيب )14 نقطة(.
وســـتختتم المنافســـات يوم االربعاء 14 مارس الجاري 

بمواجهتّي االتحاد مع النجمة واألهلي مع المحرق.

لقاء المنامة والرفاع 

للســلة ســلمان  بــن  خليفــة  بــكأس  ينتصــر  الحالــة 
المنامة يتأهل للدور قبل النهائي

تغطية - اللجنة اإلعالمية

رفعـــت هدى جناحـــي صاحبة شـــركة عز 
جزيـــل  الفروســـية  لمســـتلزمات  الخيـــل 
شـــكرها وعميق امتنانهـــا لاتحاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة برئاسة سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
علـــى الدعـــم الكبيـــر والامحـــدود الـــذي 
يقدمه لرياضة قفز الحواجز في المملكة، 
وجهـــود ســـموه الحثيثـــة التـــي ترجمـــت 
علـــى أرض الواقـــع مـــن خال ما تشـــهده 
هـــذه الرياضـــة مـــن تطـــور وارتقـــاء فـــي 

مستويات الفرسان وجيادهم.
الكبيـــر  االهتمـــام  أن  جناحـــي  وأكـــدت   
الـــذي يوليه مجلس إدارة االتحاد الملكي 
للفروســـية وســـباقات القـــدرة ولجنة قفز 
نقطـــف  بدأنـــا  الرياضـــة  لهـــذه  الحواجـــز 
ثمارهـــا اليـــوم، وأن الدعـــم الملكـــي الذي 
بمملكتنـــا  الخيـــل  رياضـــة  بـــه  تحظـــى 
الحبيبة من فارسها األول حضرة صاحب 

الجالـــة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه 
وســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
الفخـــري  الرئيـــس  الشـــباب،  وشـــئون 
وســـباقات  للفروســـية  الملكـــي  لاتحـــاد 
القدرة، وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية أوصل رياضة الخيل 
البحرينية للعالمية، وبإذن هللا ســـنواصل 
فريـــق  ضمـــن  جميًعـــا  ونعمـــل  جميًعـــا 
البحرين لمواصلة رفع علمها الغالي عالًيا 

في مختلف المحافل الرياضية.
 وأضافـــت جناحـــي “نحن في شـــركة عز 
الخيـــل نفتخـــر ونعتـــز بعاقتنـــا المميـــزة 
مع االتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
إلحـــدى  الســـنوية  ورعايتنـــا  القـــدرة، 
هـــذه  الحواجـــز  قفـــز  موســـم  بطـــوالت 

الرياضة الجميلة والتي تحظى بمشاركة 
مـــن  الفرســـان والفارســـات  مـــن  واســـعة 
مختلـــف اإلســـطبات المحليـــة نابعة من 
إيماننا التام بأهمية الشـــراكة المجتمعية 
مجلـــس  أهـــداف  تحقيـــق  أجـــل  ومـــن 
ادارة االتحـــاد. وهنأت جناجي الفرســـان 
الفائزين في مســـابقات بطولة عز الخيل، 
لجميـــع  المتطـــور  بالمســـتوى  وأشـــادت 
الفرســـان ومـــا يحققونه مـــن نتائج الفتة 

في جميع المسابقات.

هدى جناحي

أشــادت بدعم واهتمام عيســى بن عبداهلل برياضة القفز
جناحي: شراكتنا مع االتحاد الملكي سعًيا لتحقيق أهدافه

سلمان بن إبراهيم: 
ملتزمون بصون 

مكتسبات كرة 
القدم اآلسيوية

اللجنة االعالمية

أعلـــن مدير منتخـــب الناشـــئين لكرة 
القـــدم خالـــد هال عـــن انتهـــاء فترة 
عملـــه مـــع االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
القـــدم بعـــد مضي ســـنة واحـــدة على 

عقده.
ونشـــر هـــال عبـــر حســـابه الخـــاص 
العبـــي  مـــع  صـــورة  باإلنســـتغرام 
“انتهـــت  الفنـــي  والطاقـــم  المنتخـــب 
كمديـــر  االتحـــاد  فـــي  عملـــي  فتـــرة 
لمنتخب الناشـــئين .. أتوجه بالشـــكر 
بـــن  علـــي  الشـــيخ  االتحـــاد  لرئيـــس 
أعضـــاء  آل خليفـــة وجميـــع  خليفـــة 
مجلس اإلدارة با اســـتثناء، والشكر 
موصـــول للقائميـــن علـــى المنتخبات 
علـــى تعاونهـــم طـــوال الفتـــرة التـــي 

قضيتها معهم..”.
وأضـــاف “كمـــا أشـــكر الجهـــاز الفنـــي 
واإلداري لمنتخب الناشـــئين، وشـــكر 
مـــن  وألتمـــس  لاعبيـــن،  خـــاص 
الجميـــع العذر إْن قصرت في شـــيء، 
فـــي  لمنتخباتنـــا  التوفيـــق  وأتمنـــى 

االستحقاقات القادمة”.
ولـــم يوضـــح هـــال مـــا إذا كان قـــرار 
انتهـــاء فتـــرة عملـــه عائد إلـــى رغبته 
الخاصـــة باالبتعاد أم انتهاء عقده مع 
اتحـــاد الكـــرة وعدم التجديـــد، حيث 
يعتبر هال أحد أكفأ اإلداريين بعدما 
عمـــل لســـنوات طويلـــة مـــع الفريـــق 
األول للكرة الطائرة بنادي النصر قبل 
أن ينتقـــل للعمل في الجهـــاز اإلداري 

بالنـــادي  القـــدم  للفريـــق األول بكـــرة 
األهلي ثم منتخب الناشئين.

وكان هال مرشحا للعمل في الجهاز 
اإلداري للمنتخـــب األول لكـــرة القدم 
بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا 
قبـــل أن يعتـــذر التحاد الكرة بســـبب 

ظروف عمله حينذاك.

أكـــد محمـــد عبدالرحيـــم مدير شـــركة 
سيباركو أن الرياضة البحرينية تسير 
المزيـــد مـــن المجـــد واالزدهـــار  نحـــو 
بفضل رؤية ودعم ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة  للشـــباب 
األولمبية البحرينيـــة، مبينًا أن حرص 
سموهما على تقديم الدعم واالهتمام 
ســـاهم بوضـــع مملكـــة البحريـــن علـــى 
الخارطة الدولية في مختلف المحافل 
وسجلت اســـم المملكة بأحرف ذهبية 
من خال حصد العديد من اإلنجازات 

الخارجية في شتى الرياضات.
عـــن  عبدالرحيـــم  محمـــد  وأعـــرب   
ســـعادته بتواجد شركة ســـيباركو في 
رعايـــة بطـــوالت BRAVE CF والتـــي 
أربـــع  الكومبـــات(  )مملكـــة  تتضمـــن 
 BRAVE CF 47 بطـــوالت، بـــدًءا مـــن
ســـُتقام  والتـــي  اآلســـيوية”  “الهيمنـــة 
 BRAVE CF 48و مـــارس،   11 فـــي 
“الليالي العربية” وذلك في 18 مارس، 
فايتـــس”  “ســـوبر   BRAVE CF 49و
وذلك في 28 مـــارس، والختام بطولة 
BRAVE CF 50 في األول من أبريل.

أن  عبدالرحيـــم  محمـــد  وأوضـــح   
بطوالت أن ســـيباركو تعتز بشـــراكتها 
فـــي تحقيـــق  لتســـاهم  المنظمـــة  مـــع 
التـــي  للبطـــوالت  النجـــاح  عوامـــل 
وضعت أنظار العالم تتجه نحو مملكة 

البحريـــن بفضـــل قيادة ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، حيث حرص 
ســـموهما علـــى تقديـــم كامـــل الدعـــم 
أرض  علـــى  البطـــوالت  هـــذه  إلقامـــة 
المملكـــة وتحويـــل الحلـــم إلـــى واقـــع 

بفضل رؤية سموهما.

خالد هاللمحمد عبدالرحيم

عــام لمــدة  الناشــئين  منتخــب  إدارة  تولــى  بعدمــا  CF BRAVE عبدالرحيم: سعيد بتواجد سيباركو في رعاية

هالل يعلن نهاية عمله مع اتحاد الكرة رؤية ناصر وخالد بن حمد وضعت المملكة على الخارطة الدولية

اقتــرب الرفــاع كثيًرا من تحقيق لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 
للموسم الرياضي 2020 - 2021، وذلك بعد أن تخطى الرفاع الشرقي بهدفين 
دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين، اإلثنين، على استاد مدينة خليفة 

الرياضية، ضمن منافسات الجولة 11 للمسابقة.

ووصل الرفاع إلى 31 نقطة موســـًعا 
الفـــارق مـــع الرفـــاع الشـــرقي الـــذي 
وتعـــرض  نقطـــة   19 برصيـــد  بقـــي 
لخســـارة ثالثـــة علـــى التوالـــي بعدما 
)العاشـــرة(  الماضيـــة  الجولـــة  خســـر 
أمـــام المحرق، كما خســـر فـــي اللقاء 
المؤجـــل مـــن الجولـــة التاســـعة أمام 
الحـــد. ويكفـــي الرفـــاع الفـــوز في 4 
مباريات من أصل 7 متبقية للتتويج 
بلقـــب الـــدوري دون النظـــر للنتائـــج 

األخرى.
وتقـــدم الرفـــاع فـــي المبـــاراة بهدف 
حمـــل إمضـــاء الاعـــب علـــي مـــدن 
من كرة ســـددها من خـــارج المنطقة 
علـــى يمين الحارس حمد الدوســـري 
)18(، قبل أن يســـجل مهدي حميدان 

الهدف الثاني في الدقيقة )57(.
أدار المبـــاراة الحكـــم وليـــد محمـــود، 
وعاونه نواف شـــاهين وأحمد سيف، 

والحكم الرابع عيسى عبدهللا.

وفـــي مبـــاراة ثانيـــة احتضنهـــا ذات 
االســـتاد، فـــاز المنامـــة علـــى النجمة 
إذ  واحـــد،  مقابـــل  أهـــداف  بخمســـة 
 ٣( عبدالجبـــار  للفائز:مهـــدي  ســـجل 

أحمـــد،  ومحمـــد  وأوبيـــن  أهـــداف( 
المبـــاراة  أدار  وللخاســـر:جونيور. 
الحكـــم أحمـــد خليل وعاونـــه محمد 
جعفـــر وعبدالســـام فـــواز، والحكـــم 

الرابع محمد بونفور.
بهـــدف  واألهلـــي  األهلـــي  وتعـــادل 
محمـــد  للحـــد  ســـجل  إذ  للجانبيـــن، 
أدار  كادا.  طـــارق  ولألهلـــي  فـــارس 

قاســـم،  عبـــدهللا  الحكـــم  المبـــاراة 
ومحمـــود  صالـــح  عبـــدهللا  وعاونـــه 
علـــي  الرابـــع  والحكـــم  الديـــري، 

السماهيجي.

فوز منامي كبير.. وتعادل األهلي مع الحد

الرفاع يقترب من لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز

فرحة رفاعية من لقاء الرفاع والرفاع الشرقي
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علي مجيد

أحمد مهدي )تصوير: عبدالرسول الحجيري(

حسن علي
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صورة استعرضها البلدي شبر الوداعي خالل مناقشة موضوع خور 
صيادي باربار

حصر مواقع رمي بقايا الطعام في “الشمالية” ومعاقبة المخالفين
ــة ــ ــالـ ــ ــضـ ــ مـــــــرتـــــــع لـــــــلـــــــقـــــــوارض والـــــــــكـــــــــاب الـ

^ دعــا مجلــس بلــدي الشــمالية البلديــة لحصــر وتحديــد المواقــع التــي يرمــى 
فيهــا بقايــا الطعام في المناطق الســكنية، واتخاذ اإلجــراءات الالزمة طبقا لقانون 

النظافة، إلى جانب وضع عالمات إرشادية تبين المخالفة وعقوبتها.

إن  القبيســـي  عبـــدهللا  البلـــدي  وقـــال 
رمـــي بقايـــا الطعام يضـــر بالبيئـــة ويضر 
باالنســـان والحيوان، مؤكدا الحاجة إلى 
وضع قوانيـــن رادعة لهذه الظاهرة، التي 
تســـاعد على انتشـــار القـــوارض والكالب 

الضالة وغيرها.
مـــا  إن  جاســـم  زينـــة  البلديـــة  وقالـــت 
يجـــري مخالـــف حســـب قانـــون النظافة، 
وينبغـــي اتخاذ اإلجـــراءات بحقـــه، وهو 
مـــا يتطلب مـــن الجهـــاز التنفيـــذي حصر 
المواقع في الدوائر المختلفة إضافة إلى 
وضـــع لوحات إرشـــادية تتضمـــن الجزاء 
والعقوبة، وهو ما قد يؤدي إلى الحد من 

هذه الظاهرة.

وذكـــر البلـــدي شـــبر الوداعـــي أن الكالب 
والقطـــط والفئـــران تتنـــاوب علـــى بقايـــا 

الطعام على فترات.
ورأى أن هـــذا الموضوع يتضمن جوانب 
صحيـــة وبيئية وقانونية وتوعوية، وهو 
بحاجـــة إلـــى إعـــداد وثيقة حـــول كيفية 
اتخاذ اإلجراءات للتوعية بهذه الظاهرة 
الدينيـــة  المنابـــر  دور  مؤكـــدا  الســـلبية، 
والمساجد في الحد من هذه السلوكيات.
وقال البلدي محمد الدوســـري إن هذه 
الظاهرة موجـــودة في كافة المناطق، 
وأنه ســـبق وأن تمـــت المطالبة بوضع 
لوحات إرشادية توضح نوع المخالفة 

والعقوبة المحددة لها.

مـــن جانبهـــا، قالـــت مديـــر عـــام بلدية 
المنطقـــة الشـــمالية لميـــاء الفضالة إن 
هنـــاك ســـعيا حقيقيـــا لمعالجـــة هـــذه 
التـــي  المخالفـــات  المشـــكلة، وجميـــع 

ينص عليها قانون النظافة العامة.
فـــي  األعضـــاء  دور  أهميـــة  وأكـــدت 
لجميـــع  للوصـــول  البلديـــة  مســـاندة 

المواقـــع، حيـــث يوجـــد أكثـــر مـــن 50 
وبالتالـــي  حاليـــا،  مرصـــودا  موقعـــا 
يتطلـــب إعـــداد اللوحـــات اإلرشـــادية 
اللوحـــات  لتنفيـــذ  خاصـــة  ميزانيـــة 
مصممـــة  تكـــون  بحيـــث  وتركيبهـــا، 
بشـــكل احترافـــي وتخاطـــب مختلف 

الجنسيات بلغاتهم.

زينة جاسم

^ أوصـــى مجلـــس بلـــدي الشـــمالية 
بدراســـة فكـــرة اســـتثمار الطاقـــة البديلة 
والمراكـــز  للنـــوادي  الكهربـــاء  لتشـــغيل 

الشبابية.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت عبـــر فيـــه البلدي 
حســـين العالـــي عـــن اســـتنكاره رد هيئـــة 
الكهرباء والماء الذي يوحي بأن مجالس 
إدارات النـــوادي والمراكـــز الشـــبابية غير 
راشدة وستسرف في استخدام الكهرباء 

في حال تم دعمها.
وقالـــت هيئـــة الكهرباء والمـــاء في ردها 
علـــى مقتـــرح باعتمـــاد التعرفـــة المنزلية 
للنـــوادي والمراكـــز الشـــبابية إن ميزانية 
الهيئـــة تعتمد على إيراداتها الذاتية، وما 

تقدمـــه لهـــا الحكومـــة مـــن دعـــم، وعليه 
فـــإن أي انتقـــاص مـــن هـــذه اإليـــرادات 
ســـيؤثر ســـلبا على ميزانية الهيئة ويحد 
مـــن قدرتهـــا على تقديم خدمـــات أفضل 

للمستهلكين.
دعـــم  مقتـــرح  تطبيـــق  أن  إلـــى  ولفتـــت 
الكهرباء والماء لألندية والمراكز الشبابية 
واحتساب تعرفتها كاالســـتهالك المنزلي 

ســـيؤدي إلى زيادة االســـتهالك ويشـــجع 
علـــى اإلســـراف فـــي اســـتهالك الكهربـــاء 
والماء، وال يســـاعد في ترشيدهما حيث 
تعمـــل الهيئة بـــكل جهدها علـــى تحقيقه 

وتخصص له ميزانية كبيرة.
للمقتـــرح  أن االســـتجابة  إلـــى  وأشـــارت 
ســـتؤدي إلـــى زيـــادة اســـتهالك الكهرباء، 
خصوصا في أوقـــات الذروة خالل فترة 
الصيف، ممـــا يزيد الضغط على الشـــبكة 
ويزيـــد من احتماالت حـــدوث انقطاعات 
فـــي خدمـــة الكهربـــاء، كمـــا أن الضغـــط 
المســـتمر علـــى مكونـــات الشـــبكة يعنـــي 
ألعمـــال  المطلوبـــة  الميزانيـــات  زيـــادة 

الصيانة واإلصالح.

^ شـــن البلدي عبدهللا القبيسي خالل اجتماع المجلس 
البلدي الشمالي هجوما على الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة 
الشمالية، معبرا عن استيائه الشديد من غياب مسؤولين في 
البلدية عن اجتماع المجلس، مشيرا إلى أن ذلك ينتقص من 

احترام المجلس.
جـــاء ذلـــك حيـــن دعا رئيـــس المجلـــس المديـــر العـــام لبلدية 
المنطقة الشـــمالية لمياء الفضالة للتعليق على مقترح البلدي 
محمـــد الظاعن بإنشـــاء قاعة للمؤتمـــرات وفعاليات المجلس 
البلدي، فلم يجد اســـتجابة منهـــا، نظرا لخلل تقني في تقنية 
االتصـــال المرئـــي أدى إلـــى غيابهـــا عـــن االجتمـــاع لدقائـــق 
محـــدودة. ورغـــم إصـــالح الخلل وعـــودة الفضالـــة لالجتماع 
واصـــل القبيســـي انتقـــاده، حيـــث انبـــرت الفضالـــة لتوضيح 

أسباب غياب المسؤولين قائلة “جميع المسؤولين يتواجدون 
في االجتماعات، وأما ســـبب غيابهم عن هذا االجتماع يعود 
لظـــروف صحيـــة خارجة عن إرادتهم، نتيجـــة إصابة أحدهم 
بفيـــروس كورونـــا ومخالطـــة البقيـــة لـــه، ووجـــود آخـــر فـــي 
إجازة”. وأضافت: أنا موجودة ومســـتعدة لإلجابة على كافة 
االستفســـارات وتقديم كافة التوضيحـــات والمعلومات التي 

تحتاجونها، وإال أنا “مو تارسة عينك”؟.

ــة ــا الحاليـ ــم تعرفتهـ ــرح دعـ ــض مقتـ ــاء” ترفـ “الكهربـ

انتقد غياب مسؤولين بالبلدية عن اجتماع المجلس

استخدام الطاقة البديلة للنوادي والمراكز الشبابية

ا على هجوم القبيسي.. “أنا مو تارسة عينك”؟ الفضالة ردًّ

بلـــدي الشـــمالية  ^ طالـــب مجلـــس 
الفوريـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بضـــرورة 
لتنظيـــم أماكـــن مزاولـــة خدمـــات تقديم 
فـــي  المتنقلـــة  بالمركبـــات  األطعمـــة 

المحافظة الشمالية.
أحمـــد  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الكوهجي: ال بد من تطبيق القانون بحزم 
وصرامـــة، إذ ال يصح مخالفـــة ناس دون 
اآلخريـــن، فال لمنـــح االســـتثناءات تحت 

أي مبرر.
وذكـــرت البلدية بدرية عبدالحســـين أنها 
تتلقى العديد من الشـــكاوى بشـــكل شـــبه 
يومـــي من األهالـــي تجاه عربـــات الطعام 

المتنقلة المجاورة لمنازلهم.
وأشـــارت إلـــى أن العديـــد مـــن أصحـــاب 
وأن  األجانـــب،  مـــن  هـــم  العربـــات  هـــذه 
صاحـــب العربـــة ال يعمل فيهـــا، فضال عن 
افتقـــاد العديد منها الشـــتراطات الصحة 

والسالمة.

وذهبـــت البلديـــة زينـــب الـــدرازي إلى أن 
أغلـــب العربـــات الموجودة فـــي منطقتها 
صاحـــب  وليـــس  األجانـــب  بهـــا  يعمـــل 
الترخيـــص، فضـــال عـــن مخالفـــة صاحب 
العربـــة الشـــتراطات مزاولة هذا النشـــاط 
مـــن خالل ممارســـته في أكثـــر من موقع 

ومنطقة.
من جهتها، أكدت مدير عام بلدية المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة أن العمـــل جار 
علـــى تنظيـــم المواقع المخصصة لنشـــاط 
بيـــع األطعمة بالعربات المتنقلة، حيث تم 
منـــح أصحـــاب العربات فترة ســـماح إلى 

أبريـــل لتعديـــل أوضاعهـــم واالنتقال إلى 
المواقع المحددة.

وأكدت أن جميع العربات ستخضع خالل 
الفترة المقبلة لحمالت تفتيش أســـبوعية 
مـــن قبـــل مختلـــف الجهـــات للتحقـــق من 
لالشـــتراطات  العربـــات  هـــذه  مطابقـــة 

المطلوبة.
ولفتت إلى أن مخالفـــة أصحاب العربات 
هـــم  أصحابهـــا  إن  إذ  الحـــذر،  يتطلـــب 
مـــن الشـــباب البحرينـــي الطمـــوح، والذي 

يتطلب منا الدعم والمساندة.
وبينت أن نشاط العربات المتنقلة ينقسم 
إلـــى نوعيـــن، األول منبثـــق عـــن مطاعـــم 
موجودة وبالتالي يســـمح له بإنشاء أكثر 
من عربة ويســـمح فيها بالعمالة األجنبية، 
واآلخـــر من يمـــارس عمله عـــن من خالل 
العربات فقط، وبالتالي ال يسمح له بأكثر 
من موقع، ويشـــترط أن يتواجد لممارسة 

عمله فيها.

الشـــمالية  بلـــدي  مجلـــس  أصـــر   ^
على قراره بشـــأن حظر توزيع النشـــرات 
الدعائيـــة في المناطق الســـكنية، محمال 
مخالفـــة  مســـؤولية  البلديـــات  شـــؤون 

أصحابها. 
عـــام  مديـــر  قالـــت  التصويـــت،  وقبـــل 
بلدية المنطقة الشـــمالية لميـــاء الفضالة 
يتعلـــق  فيمـــا  البلديـــة  اختصاصـــات  إن 

بمخالفات اإلعالنات تنحصر في مخالفة 
اإلعالنات غير المرخصة أو التي ُوضعت 
فـــي المكان الخطـــأ، وأنها غيـــر مختصة 
باإلعالنـــات الورقيـــة التـــي توضـــع على 
أبـــواب البيـــوت أو مقابـــض الســـيارات. 
وتســـاءل البلـــدي عبدهللا القبيســـي عن 
الفـــرق بيـــن توزيـــع النشـــرات الدعائيـــة 
على البيـــوت أو لصقها على عمود إنارة، 

حتى تتخلى البلدية عن مسؤوليتها في 
مخالفة إعالنات البيوت.

أحمـــد  البلـــدي  المجلـــس  رئيـــس  ورأى 
هـــذه  توزيـــع  ظاهـــرة  أن  الكوهجـــي 
عـــن  فضـــال  المنـــازل  علـــى  اإلعالنـــات 
مخالفتهـــا للقوانيـــن، فهي ســـبب لتلوث 
البيئـــة واإلضـــرار بالنظافـــة العامة، وهو 
ما يؤكد مسؤولية البلدية عن مخالفتها.

الــقــانــون ــيــق  ــتــطــب ل ــم  ــعـ ونـ لـــاســـتـــثـــنـــاءات  ال 

ــة بــمــخــالــفــتــهــا ــيـ ــنـ ــعـ ــر مـ ــ ــي ــ ــة غ ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ال

حمالت تفتيش أسبوعية لـ “التراك فود” في”الشمالية”

حظر توزيع النشرات الدعائية على المنازل

سوق الحراج

بـــلـــدي  ــلـــس  مـــجـ وافــــــــق   ^
الــشــمــالــيــة عــلــى مــقــتــرح يقضي 
في  أرض  قــطــعــة  بــتــخــصــيــص 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة إلقــامــة 
سوق شعبي بديال عن “الحراج” 

الكائن في مدينة عيسى.
ــرر الــمــجــلــس مــقــتــرحــا آخــر  ــ ومـ
يــقــضــي بــتــخــصــيــص جــــزء من 
الــمــنــطــقــة  فــــي  الـــبـــلـــديـــة  أرض 
الــمــخــصــصــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
ــروة الــبــحــريــة فـــي الــبــديــع  ــثـ والـ

إلنشاء حديقة حيوان.

الوداعــي: مصالح 25 بحــاًرا تعّطلت... ومعرضــون للغرامات

تنظيف القناة البحرية وخور الصيادين في باربار

مـــّرر مجلس بلـــدي الشـــمالية توصية 
بشأن اعتماد برنامج تنفيذي لتنظيف 
القنـــاة البحريـــة وخـــور البحـــارة فـــي 
قريـــة باربـــار. وقبـــل التصويـــت، قال 
ممثـــل المنطقـــة البلدي شـــبر الوداعي 
إن تقديـــم هـــذه التوصيـــة تأتـــي في 
والحجـــارة  الصخـــور  تراكـــم  إطـــار 
البحريـــة والتربـــة الطينيـــة وانســـداد 
القنـــاة، وتراكم التربة الطينية بســـبب 
عمليـــات الدفـــان واألنشـــطة التنموية 

في مدينة سلمان.
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك أدى إلـــى عرقلـــة 
عمليـــة اإلبحار بالنســـبة للبحارة البالغ 

عددهم قرابة 25 بحاًرا محترًفا فضالً 
عـــن الهـــواة، ودخولهـــم إلـــى المنطقة 
فـــي  والدخـــول  للســـاحل  الداخليـــة 
الخـــور وإبقـــاء قواربهم فـــي المنطقة 
المحظـــور البقـــاء فيهـــا فتـــرة الحظر، 
مما يعرضهم إلى المخالفات القانونية 
والعقوبـــات الماليـــة، وتعطـــل مصالح 
البحـــارة والخســـائر الماديـــة المترتبة 

على ذلك.
ودعـــا إلـــى دراســـة برنامـــج تنفيـــذي 
لمســـاعدة البحارة في قرية باربار في 
تنظيـــف القنـــاة البحريـــة والخـــور بما 
يوفر المتطلبات الالزمة لحل المشكلة 

القائمـــة وتيســـير حركة مـــرور قوارب 
البحارة في اإلبحار من وإلى الخور.

مـــن جانب آخر، عّبـــرت هيئة الكهرباء 
والماء عن رفضها االســـتجابة لمقترح 
بشـــأن دعـــم تعرفـــة الكهربـــاء لألندية 

والمراكز الشـــبابية ومعاملتها كمعاملة 
الـــذي دفـــع  التعرفـــة المنزليـــة، األمـــر 
أخـــرى  توصيـــة  رفـــع  إلـــى  المجلـــس 
باعتماد أنظمة الطاقة البديلة لتشغيل 

هذه المرافق.

شبر الوداعي

سيدعلي المحافظة

عبدالله القبيسيلمياء الفضالة 



أصدر الفنان محمد منير أغنيته “زوق” على قناته الرســمية 
بـ “يوتيوب”، كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز.

وكان منير أثار جدال كبيرا عبــر مواقع التواصل االجتماعي 
بعد عرضه الزواج على أي امرأة مطلقة، وكشــف منير في 

مداخلــة هاتفية مع اإلعالمية المصرية لميس الحديدي في 
برنامج “كلمة أخيرة” اســتعداده للزواج مــن أي امرأة مطلقة، 

مؤكدا أنه يعيش دوما قصص حب، لكن ال يعلن عنها؛ احتراما لخصوصية الطرف 
الثاني.

من أشــعار الشيخ نهّيان بن زايد، طرح “صوت اإلمارات” الفنان 
عيضة المنهالي أغنية منفردة جديدة بعنوان “الغزال الريّض”، 
مــن ألحانــه وغنائه، وضــع لها لحنــا من اللون الموســيقي 
اإلماراتي، وتصدى لتوزيع موسيقاها الموزع إبراهيم السويدي، 

وقــام بعملية المكس والماســترينغ مهنــدس الصوت ماجد 
صالح، وتم تســجيل وتنفيــذ العمل في اإلمــارات. وتحمل أغنية 

“الغــزال الريّــض” كلمات غزلية، تم التعبير عنها بشــكل الفت وجميل وحســاس من 
الشاعر الشيخ نهّيان بن زايد بالكلمة الشعبية اإلماراتية الخليجية.

حققــت أغنيــة “بتتجــاوز” للمطــرب رامــي جمــال، 2 مليون 
مشــاهدة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب في يومين فقط، 
وهــى أول أغانيه باللهجة الخليجية ومن كلمات ســعود بن 
محمــد العبدالله الفيصــل، ألحان رامي جمــال، توزيع أحمد 

إبراهيم. وقال رامي، عبر حســابه على تويتر، بعد طرح األغنية: 
“اســمعوا أول تجربة ليا في الغنــاء باللهجــة الخليجية، وطبًعا 

اعذروا تقصيري لو لم أُجد النطق ألنها أول مرة، أتمنى تعجبكم وأتمنى دعم الجمهور 
المصري زى ما اتعودت.. وطبًعا جمهور الخليج”.

رامي خليجيالغزال الرّيضقصة حب
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طارق البّحار

أسامة الماجد

سيبدأ قريبا تصوير النسخة 
األمريكية لفيلم الرعب 

 Train to الكوري الشهير
Busan بعد أن تم اختيار 

المخرج، وقريبا سيتم 
إعالن طاقم الممثلين.

tariq_albahhar

Netflix إطالق برومو الجزء الثاني من المنتظر “لوبين” في

رســمــي  بـــرومـــو  أول   Netflix طــرحــت 
لــلــجــزء الــثــانــي مــن أنــجــح أعــمــالــهــا في 
الــنــاجــح  ــســي  ــفــرن ال الــمــســلــســل   ٢٠٢١
“لوبين” رسميا، وأكدت بأن الجزء الثاني 
المقبل  الصيف  منه سيعرض في فصل 

وفي “يونيو” بحسب المتابعين.
شخص  حــول  المسلسل  ــداث  أحـ تـــدور 
يتعرض والده للظلم وهو صغير، فيقرر 
رحلة  فــي  بالتنكر  التفنن  يكبر  عندما 
انتقام بعد موت والده في السجن الذي 
أدخل إليه بتهمة سرقة عقد مجوهرات 

ملكي ظلما. 
الجزء األول يتكون من خمس حلقات، 
والجزء الثاني أو الموسم الثاني  والذي 
تم تصويره في نفس وقت الجزء االول 
الناجح، سيبدأ على الفور حيث توقفت 
األمور، بسعي ”اسان“ لالنتقام من هوبير 
مزق  أن  بعد  بيير(  )هيرفي  بيليجريني 
التفكير  على  وأجبرته  قطع  إلى  عائلته 
فــي خــطــة جــديــدة يضعه وســـط خطر 
المسلسل  قصة   Netflix أخــذت  مباشر. 
موريس  الفرنسي  للكاتب  روايـــات  من 
لوبين”  “أرسين  الشريف  لوبالن واللص 

وحول  البحرين  في  النجاح  والقــى 

العالم، فهو يستهدف األغنياء ممن جنوا 
ثــرواتــهــم بــطــرق غــيــر مــشــروعــة ســواء 
المبدأ  هذا  وبفضل  أخالقًيا،  أو  قانونًيا 
إعجاب  لوبين  أرســيــن  شخصية  القــت 
الفقراء. فكرة المسلسل من إنتاج جورج 

فرانسوا  مع  بالتعاون  كاي 
المبدع  وبطولة  أوزان، 
عمر ســي بـــدور ”اســان 
ديـــــــــوب”، فــيــنــســيــنــت 
“الكابتن  بـــدور  لــونــديــز 

رومان 

لـــوجـــيـــر”، وديـــفـــيـــن ســـانـــيـــي فــــي دور 
“كلير”، كلوتيلد هيسمي بدور “جولييت 
دور  فــي  جارسيا  نيكول  بيليجريني”، 
دور  في  بيير  هيرفي  بيليجريني”،  “آن 
في  كــراب  سفيان  بيليجريني”،  “هوبير 
دور “يوسف جديرة”، أنطوان جوي بدور 
أســانــدي  فــارجــاس  فــيــريــل”،  “بنيامين 
ــوب”، شــيــريــن بوتلة  ــ ــ ــكــر دي ــاب “ب بــــدور 
وايتان  بلقاسم”،  صوفيا  “المالزم  بدور 
سيمون في دور “راؤول”. سيتعين على 
أشهر  بضعة  االنــتــظــار  ”لــوبــيــن“  محبي 
أخرى حتى يصل الجزء 2، في حين ال 
Net�  يوجد تاريخ بث دقيق، وتقول

flix إن الحلقات الخمس التالية 
مما  الصيف،  هــذا  ستعرض 

للحاق  وقــًتــا  الــجــدد  المشاهدين  يمنح 
الــنــاجــح جــدا  ــجــزء األول  ال ومــشــاهــدة 
حـــول الــعــالــم رســمــيــا، فــقــد ســاهــم بطل 
الــمــســلــســل عــمــر ســي فــي خــلــق شعبية 
الــقــوي  دوره  بفضل  للمسلسل،  كــبــيــرة 
التواصل  مواقع  على  الكبيرة  وشعبيته 
االجــتــمــاعــي، إذ ســاهــم فـــي الــتــرويــج 
للمسلسل بين فئات جماهيرية مختلفة، 
وكان المسلسل من المفترض أن يتكون 
خمس  طــرح  تــم  ولكن  حلقات،   10 مــن 
حلقات كجزء أول من العمل الذي يحمل 
العديد من الرسائل من شخصية أرسين 
والضعفاء  الــفــقــراء  تساند  الــتــي  لوبين 
مبدع  بإخراج  والسلطة  المجتمع  وسط 

في فرنسا الجميلة.

تشارك الفنانة المتألقة منيرة محمد خالل الموسم الرمضاني  «
القادم في ثالثة أعمال درامية، أولها مسلسل )مارغريت( بطولة حياة 
الفهد، وتأليف األخوين علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، 
بمشاركة نخبة من الفنانين الخليجيين، منهم: حسن البالم، سعاد 
علي، المرحوم مشاري البالم، بشار الشطي، حمد العماني، نور وريم 

أرحمة، عقيل الماجد، أبرار سبت، وليالي دهراب. 

وأعربت منيرة عن سعادتها بالمشاركة مع الفنانة حياة الفهد  «
في عمل درامي، وتجسد في هذا العمل شخصية )مرزوقة(، وهي 

شخصية جديدة عليها وستكون مفاجأة لجمهورها.  

أما المشاركة الثانية، فهي مسلسل “كف ودفوف” من إخراج منير  «
الزعبي وتأليف حمد الرومي، وبطولة هدى حسين، إبراهيم الحساوي، 

شيماء علي، لولوة المال، روان مهدي، أحمد شعيب، بحسب مجلة 
سيدتي، والمسلسل الثالث هو “حكايات ابن الحداد” في جزئه الثاني 

مع نخبة كبيرة من نجوم الدراما في مملكة البحرين، وتدور أحداثه في 
إطار فانتازي كوميدي خالل حقبة زمنية قديمة، وهو من تأليف الكاتب 
أحمد الكوهجي، ومن بطولة فاطمة عبدالرحيم، خليل الرميثي، حسن 

محمد، ابتسام عبد الله، وآخرين.   

أكــدت الفنــان الكويتيــة القديــرة هدى حســين أن الدراما الخليجيــة ليس لها 
ســوق فــي الــدول العربيــة، فمصــر على ســبيل المثــال لديها اكتفــاء ذاتي وال 
تحتاج إلى األعمال الخليجية وأيضا سوريا ولبنان، كما أن اختيارها للبحرين 
لتصوير مسلسل “كف ودفوف” من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، 
وتمثيــل مجموعــة كبيــرة من نجــوم الخليج، جــاء نتيجة توافر “لوكيشــنات” 

مناسبة والحاجة إلى ممثلين بحرينيين بأعمار مختلفة.

“البالد” التقت الفنانة هدى حسين وسجلت معها هذه الوقفة.

ألم يحن الوقت بعد لتوزيع  «
المسلسالت الخليجية ذات القيمة 

والمضمون على القنوات العالمية، 
كما وصلت إلينا المسلسالت التركية 

وغيرها؟

ليس على المستوى العالمي فحسب، 
العربي،  المستوى  على  أيــضــا  وإنــمــا 
سوق  لها  ليس  الخليجية  فــالــدرامــا 
في الدول العربية، فمصر على سبيل 
المثال لديها اكتفاء ذاتي وال تحتاج 
الخليجية وأيضا سوريا  إلى األعمال 
ــد تـــكـــون الــمــهــرجــانــات  ــ ولـــبـــنـــان، وق
في  تقام  التي  العالمية  السينمائية 
ــدول هـــي الــنــافــذة الــتــي  ــ مــخــتــلــف الـ
الخليجية،  األعمال  خاللها  من  تطل 
هو حاصل  كما  “نتفليكس”  منصة  أو 

اآلن.
لماذا ال تختار هدى حسين شخصية  «

نسائية خليجية بارزة وصاحبة 
تاريخ سواء في الحقل األدبي أو 

االجتماعي أو السياسي لتقديمها 
على الشاشة، ألننا نفتقد إلى 

أعمال السير الذاتية رغم أن دول 

الخليج غنية بالرموز والشخصيات؟

الذي  المؤلف  السبب هو عدم وجــود 
يكتب لي عن إحدى تلك الشخصيات 
ــي، فمتى  ــ وتــوثــيــقــهــا فــي عــمــل درامـ
يؤرخ  الــذي  المناسب  النص  وجــد  ما 
فليس  أو شخصية  رمــز  ويــوثــق ألي 

هناك أي مانع.

لماذا وقع اختيار البحرين لتصوير  «
المسلسل؟

للمؤلف حمد  “كف ودفــوف”  مسلسل 
الزعبي،  منير  ــراج  إخـ ومــن  الــرومــي 
وبـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
البحرين  اختيار  وتم  الخليج،  نجوم 
المناسبة  “اللوكيشنات”  توافر  بسبب 

للمسلسل، وكذلك الحاجة إلى ممثلين 
بحرينيين بأعمار مختلفة، فاستعنا بـ 
12 ممثل وممثلة من نجوم البحرين 
زمالء  وجميعهم  اإلبداعية  وطاقاتها 

وزميالت.
ما اإلشكالية التي يمر بها مسرح  «

الطفل في دول الخليج باعتبارك 
من مؤسسي مسرح الطفل في 

الكويت؟

ال أعتقد أن هناك أي إشكالية يمر بها 
مسرح الطفل، ففي السنوات األخيرة 
بفكر  الــشــبــاب  مــن  مجموعة  ظــهــرت 
وإبــداعــات  وطموح  ومختلف  جديد 
ذات  ناجحة  أعماال  وقدمت  متميزة 

مضامين وأهداف تربوية.
كلمة لجمهورك في البحرين. «

في  أنني  أشعر  ولكنني  مجاملة  ليس 
“ديرتي الكويت” وتربطني “عشرة عمر” 
البحرين، وتم  الفنانين في  مع أخواني 
توفير كل اإلمكانات إلنجاح عملنا ولم 
على  أي صعوبة، وهذا يشجعنا  نواجه 

الخطوة التالية بإذن هللا تعالى.

“البالد” تحاور هدى حسين

للمسلسل الــمــنــاســبــة  ــات”  ــن ــش ــي ــوك ــل “ال ــر  ــواف ــت ل ــحــريــن  ــب ال ــا  ــرن ــت اخ

هدى حسين لـ “^”: الدراما الخليجية ليس لها سوق في الدول العربية

يستعد الفنان المصري أحمد عز لبطولة مسلسل جديد تحت مسمى 
في  عرضه  المقرر  المصرية،  المخابرات  ملفات  من  مــرتــدة”  “هجمة 
الدراما  إلى  المصري أحمد عز  الفنان  2021. ويعود  شهر رمضان في 
بعد غياب دام عامين منذ مسلسل “أبو عمر المصري” العام 2018، إذ 

تشاركه البطولة الفنانة التونسية هند صبري في المسلسل الجديد.
حديثة  ملفات  على  بناء  المسلسل  بإنتاج  المسؤولة  الشركة  وقامت 
في  يعمل  مصري  شــاب  حــول  القصة  تــدور  إذ  المصرية،  للمخابرات 
الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من 
قبل استخبارات دولة أجنبية. ويبدأ بعد ذلك هذا الشاب التدريب على 
يد مسؤولي المخابرات المصرية اللذان يقوم بدورهما نضال الشافعي 
تصوير  وبـــدأ  الــمــعــاديــة.  الجهات  خـــداع  مــن  ليتمكن  سليم،  وهــشــام 
المشاهد الخارجية للمسلسل منذ شهر نوفمبر الماضي، بين مجموعة 
من الدول األوروبية من بينها صربيا وكرواتيا، بينما يستكمل صناع 
من  وكان  االستوديوهات.  أحد  في  الداخلية  المشاهد  تصوير  العمل 
المقرر أن يشارك المسلسل في السباق الرمضاني العام الماضي ولكن 
وسيكون  التصوير،  تأخر  من  عليه  ترتب  وما  كورونا  جائحة  بسبب 

جاهزا للعرض في رمضان 2021.

“هجمة مرتدة” في رمضان 2021
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علي الفردان

التعويض عن إصابات العمل
أثنـــاء العمـــل أو بســـببه، ال قـــدر هللا، قـــد تحدث إصابـــات طفيفة 
أو متوســـطة أو خطيـــرة. واآلن، علـــى مســـتوى العالـــم، تتنافس 
الشـــركات الكبيرة في تقديم تقارير في نهاية العام بعدم حدوث 
إصابـــات عمل. وهذا تطور ملفت فـــي العناية بالعمل وتوفير جو 
ســـليم لإلنتاج. وقوانيـــن منظمة العمل الدوليـــة تحث على ذلك. 
في البحرين، وفي هذا المنحى، فإن قانون العمل للقطاع األهلي 
يتنـــاول أحـــكام التعويـــض عن إصابـــات العمل وهي تســـري على 

العمال غير الخاضعين لقانون التأمين االجتماعي. 
وبموجـــب قانـــون العمـــل، إذا توفـــي العامـــل أو حدثـــت إصابـــة 
تستوجب انقطاعه عن العمل، وذلك أثناء العمل أو بسببه، وجب 
على صاحب العمل إبالغ مركز الشرطة ووزارتي العمل والصحة، 
خالل 24 ساعة من وقوع الحادث. ويجب أن يتضمن البالغ كل 

المعلومات الضرورية عما حدث. 
ويكـــون للعامـــل المصـــاب حـــق العالج فـــي المؤسســـات الصحية 
الحكوميـــة أو غيرهـــا مـــن دور العـــالج المناســـب وفقـــا لمـــا يـــراه 
صاحـــب العمل. وعليـــه تحمل تكاليف العالج كاملـــة بما في ذلك 
األدوية ومصاريف االنتقال وخدمات التأهيل، وتكاليف األجهزة 
كما يقررها الطبيب. وإذا وقع خالف حول تكاليف عالج العامل، 
هنـــاك لجنة طبيـــة لتحديد هذه التكاليف. ويصـــدر وزير الصحة، 
باالتفاق مع وزير العمل، قرارا بتشكيل لجنة طبية تختص بالنظر 
فـــي إصابـــة أو عـــدم إصابة العامـــل بمـــرض مهني، عجـــز العامل 
المصاب وتقدير نسبة العجز، انتهاء عالج العامل، حسم الخالف 
حول تحديد مدة وتكاليف العالج ويحدد القرار الصادر بتشكيل 
هـــذه اللجنـــة إجراءات ونظـــام عملها. وللعامل الحـــق في التظلم 
من أي قرار تصدره خالل خمســـة عشـــر يوما من تاريخ إخطاره 
كتابيـــا. ويصـــدر وزيـــر الصحـــة، باالتفـــاق مـــع وزير العمـــل، قرارا 
بتشـــكيل لجنة طبية اســـتئنافية للنظر في التظلـــم من القرارات. 
ويحـــدد القـــرار الصادر بتشـــكيل هـــذه اللجنـــة إجـــراءات ونظام 
عملهـــا وإجـــراءات تقديم التظلـــم وما يجب إرفاقـــه بالتظلم من 

مستندات. 
ويحصـــل العامل المصاب على أجره في فترة عالجه، وإذا زادت 
فترة العالج على 6 أشهر يدفع له صاحب العمل نصف األجر إلى 
أن يشـــفى أو تثبت عدم قدرته على العمل. وللعامل المصاب في 
حادث أثناء العمل أو بســـببه، أو للمستحقين عنه من بعده، الحق 
فـــي التعويض عـــن اإلصابة طبقا للجـــدول الذي يصـــدره الوزير، 
وإذا توفـــي العامـــل نتيجة إصابـــة العمل، يتم تقســـيم التعويض 

وفقا لقواعد اإلرث الشرعي. 
هـــذه األحـــكام القانونية ال تســـري فـــي بعض الحـــاالت ومنها، إذا 
تعمد العامل إصابة نفســـه، حدوث اإلصابة بســـبب ســـوء ســـلوك 
فاحـــش ومقصـــود مـــن العامل، ويدخل فـــي ذلك كل فعـــل يأتيه 
العامـــل المصـــاب تحـــت التأثيـــر البين لمـــواد مســـكرة أو مخدرة، 
مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل بشـــأن الســـالمة والصحة 
المهنيـــة أو إهمالـــه إهمـــاال جســـيما فـــي تنفيـــذ هـــذه التعليمـــات. 
ويكـــون عـــبء اإلثبات على عاتق صاحب العمـــل. وهذه الحقوق 
مهمـــة ويجـــب على أطـــراف العمل اإللمـــام بهـــا وتنفيذها كصمام 

أمان للعمل وسالمته.

AWARSAMA@WARSAMALC.COM

د. عبد القادر ورسمه 

“غرناطــة” تشــتري المشــروع وضمانــات من المطــور الجديد

“التنظيم العقاري”: التوصل لحل شامل لـ “غولدن غيت”

صـــرح الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
التنظيـــم العقاري، الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أنه 
تـــم التوصـــل لحـــل شـــامل ومالئـــم 
لجميـــع األطـــراف لمشـــروع غولـــدن 
غيـــت الكائـــن فـــي خليـــج البحريـــن 
وذلك بنـــاء على توجيهـــات مجلس 
الحلـــول  وضـــع  لضـــرورة  اإلدارة 
الناجعة لوضع المشروع على طريق 
االســـتمرارية وتقديم الدعم الكافي 

لهذه الحلول. 
وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن خليفة 
أن المتابعـــة والجهـــود أثمـــرت عـــن 
شـــراء شـــركة الحد العقاريـــة ذ.م.م 
التابعـــة لمجموعـــة غرناطة العقارية 
للمشـــروع وتقديم جميـــع الضمانات 
الماليـــة المطلوبـــة مـــن قبـــل المطور 
الجديد، بما يحفظ حقوق المشترين 
والمقاول وجميع األطراف، ما يمكن 
المشـــروع مـــن االســـتمرارية حتـــى 
االنتهاء منه بإذن هللا، وذلك باالتفاق 
الســـابقة،  المطـــورة  الشـــركة  مـــع 
بالتقيـــد  الجديـــد  المطـــور  إذ تعهـــد 
بجميع االشـــتراطات التـــي وضعتها 

المؤسســـة مـــن أجل حمايـــة حقوق 
المتعاقـــدة، وهـــو  األطـــراف  جميـــع 
األمر ذو األهمية بالنســـبة لمؤسســـة 
التنظيـــم العقـــاري، إذ إن المؤسســـة 
اســـتخدمت صالحياتها التي أوكلها 
لهـــا القانـــون رقـــم )27( لســـنة 2017 
العقـــاري  القطـــاع  تنظيـــم  بشـــأن 
وإجراءاتـــه المنظمـــة، بالتدخل في 
الوقـــت المناســـب لمنـــع حـــدوث أي 
تعثر في مشـــاريع التطويـــر العقاري 
في مملكـــة البحريـــن، وحفاظا على 

أموال المشترين والمستثمرين.
علما أن مجموعـــة غرناطة العقارية 

غولـــدن  مشـــروع  اشـــترت  التـــي 
غيـــت تأسســـت منـــذ أكثـــر مـــن ربع 
قـــرن، وتعد مـــن الشـــركات العقارية 
فـــي  عاليـــة  بخبـــرة  تتمتـــع  التـــي 
الســـوق العقاريـــة، وقدمت ما يثبت 
اســـتيفاءها للشـــروط التـــي وضعها 
القانـــون وإجراءاتـــه المنظمـــة، وما 
يثبـــت أيضًا مالءتهـــا وقدرتها على 
استكمال تنفيذ المشـــروع وبالتالي 

الحفاظ على أموال المشترين.
غيـــت  غولـــدن  مشـــروع  أن  يذكـــر 
كان مـــن المشـــاريع المرخصـــة مـــن 
العقـــاري،  التنظيـــم  مؤسســـة  قبـــل 
األمر الـــذي أعطى المؤسســـة األداة 
القانونيـــة للمراقبـــة الحثيثـــة وتتبع 
مراحـــل المشـــروع والمراقبـــة علـــى 
منحهـــا  وهنـــا  الضمـــان،  حســـاب 
القـــدرة علـــى التدخـــل فـــي الوقـــت 
المناســـب، وبالتالـــي التوصل لوضع 
الحلول المناســـبة للمشروع وبشكل 
ســـلس وبمـــا يحفـــظ حقـــوق جميـــع 
مطـــور  مـــن:  المتعاقـــدة  األطـــراف 
عقاري ومشـــتري الوحدات العقارية 
والمقاول المتعهد بإنشاء المشروع، 
وغيرهـــم، وهو ما أكدته المؤسســـة 

أنـــه كان مـــن ضمـــن أولويـــات عملها 
القصـــوى. وأتى دور المؤسســـة في 
حمايـــة مشـــاريع التطويـــر العقاريـــة 
للبيـــع علـــى الخريطة ليكفـــل وجود 

بيئة عقارية آمنة.
لجميـــع  محمـــد  الشـــيخ  ونـــوه 
المشـــترين فـــي المشـــروع الراغبين 
باســـترجاع المبالغ المدفوعة كاملة 
المؤسســـة  موقـــع  إلـــى  بالدخـــول 
مشـــتري  نظـــام  فـــي  اإللكترونـــي 
مشروع غولدن غيت وإرفاق جميع 

المستندات المطلوبة.
فـــي حمايـــة  المؤسســـة  وأتـــى دور 
مشاريع التطوير العقارية للبيع على 
الخريطـــة ليكفل وجود بيئة عقارية 
آمنـــة وليؤكد دعم القيادة الرشـــيدة 
وعلـــى رأســـها عاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وما توليه الحكومة الموقرة 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو المكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة من اهتمام 
مكانتـــه  ليتبـــوأ  العقـــاري  بالقطـــاع 
كأحـــد أهم األعمدة االقتصادية غير 

النفطية في االقتصاد البحريني.

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة

70 مليون دينار 
ألذونات الخزانة 

األسبوعية
أعــلــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بأنه 
 ISIN( رقم 1851  اإلصــدار  تغطية  تمت 
الخزانة  أذونات  من   )BH0005997364
الــحــكــومــيــة األســبــوعــيــة. وتــبــلــغ قيمة 
لفترة  ــار  ــن مــلــيــون دي ــدار 70  ــ هـــذا اإلصـ
مارس   10 فـي  تبدأ  يوًما   91 استحقاق 
2021 وتنتهي في 9 يونيو 2021، كما بلغ 
الفائدة على هذه األذونــات  معدل سعر 
 %  1.44 الفائدة  بسعر  مقارنة   %  1.30
لإلصدار السابق بتاريخ 3 مارس 2021.

“دلمون” تحرز تقدًما في جهودها إلنشاء مزرعة جديدة
حديثـــة مفرخـــة  وبنـــاء  الدجـــاج  لمســـلخ  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 

أكد رئيس مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن، عبدالرحمن جمشير، أن الشركة 
حققت تقدما في جهودها لزيادة إنتاج الدواجن عبر إنشاء مزرعة جديدة.

دلمـــون  شـــركة  أن  جمشـــير  وأوضـــح 
للدواجـــن وعلـــى مـــدى قرابـــة 4 عقود 
الخبـــرات  مـــن  المزيـــد  راكمـــت  قـــد 
والتـــي مكنتهـــا مـــن اجتيـــاز الكثير من 
تلـــك  لتوظيـــف  وتســـعى  التحديـــات، 
الخبـــرات التراكمية فـــي تنفيذ الخطط 
المتعلقـــة ببناء مزارعها الخاصة، حيث 
قطعـــت شـــوطا مـــع الجهـــات الرســـمية 
أرض  لتخصيـــص  بالمملكـــة  المعنيـــة 
إلنشـــاء مـــزارع لتربية الدجـــاج الالحم 
وذلـــك تلبيـــة لزيـــادة اإلنتـــاج وزيـــادة 
مســـاهمة الشركة بحصة األمن الغذائي 

من الدجاج في البحرين.
وأشار جمشير في كلمة لمجلس اإلدارة 

بخصوص أعمال العام الماضي وخطط 
الشركة المستقبلية ونظرتها، ستعرض 
على المســـاهمين في اجتماع الجمعية 
الشـــركة  أن  إلـــى  المقبـــل،  العموميـــة 
واصلت في 2020 تنفيذ استراتيجيتها 
المتعلقـــة بإعادة تأهيـــل مواقع اإلنتاج 
المختلفـــة، كمـــا بـــدأت بدراســـة تطوير 
البنيـــة التحتيـــة لموقع مســـلخ الدجاج 
زيـــادة  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  وتنفيـــذ 
القـــدرة الكهربائية والتـــي بدأ العمل بها 
بداية العام الجـــاري وانتهت من إعداد 
الدراسة الالزمة إلنشاء مخزن للدجاج 
المجّمـــد وتعيين استشـــاري المشـــروع 
بذلـــك،  المتعلقـــة  المناقصـــات  وطـــرح 

مما ينعكس علـــى جودة وكفاءة منتج 
الشـــركة باإلضافـــة إلـــى لتعزيـــز الناتج 

المحلي من الدجاج بالسوق.
أنهـــت  الشـــركة  أن  جمشـــير  وأضـــاف 
إجـــراءات تعييـــن االستشـــاري لتنفيـــذ 
مشـــروع بناء مفرخة جديـــدة وبطاقة 

إنتاجيـــة أعلى، وذلك لمضاعفة اإلنتاج 
من الدجاج.

وقـــد بلغت مبيعات الدجـــاج قرابة 7.5 
بانخفـــاض   2020 فـــي  كجـــم  مليـــون 
مقارنة مع العام السابق في حين بلغت 
مبيعات مفرخة الصيصـــان 8.2 مليون 
األعـــالف  كميـــة  بلغـــت  كمـــا  صـــوص، 

المباعة 34,893 طن.
وأكـــد جمشـــير ســـعي الشـــركة لتعزيـــز 
اســـتقطاب  عبـــر  بمرافقهـــا  الجـــودة 
المتخصصـــة  البحرينيـــة  الكفـــاءات 
وتدريبهم في مجال اإلنتاج الحيواني 
ومراقبـــة الجـــودة، وذلـــك ايمانـــا منهـــا 
البحرنـــة  بمجـــال  الوطنـــي  بدورهـــا 
البشـــري  العنصـــر  فـــي  واالســـتثمار 
والـــذي ســـيقود عمليـــة تنفيـــذ الخطط 

االستراتيجية مستقبال.

عبدالرحمن جمشير

* مستشار وخبير قانوني

“دانات” يرفع نسبة الموظفات إلى 53 %
ــوة بـــيـــن الــجــنــســيــن ــجـ ــفـ ــد الـ ــ ــي س ــ الــمــعــهــد يــنــجــح ف

واألحجـــار  للؤلـــؤ  البحريـــن  معهـــد  أعلـــن 
الكريمـــة “دانـــات”، المختبـــر األول من نوعه 
فـــي المنطقة الـــذي يختص باللؤلـــؤ، والذي 
ا  يعـــّزز من مكانة المملكة بصفته رائًدا عالميًّ
فـــي تقديم خدمات فحص اللؤلؤ واألحجار 
الكريمـــة وما يتعلق بها من تقنيات وأبحاث 
لتحويل البحرين إلى مركز للتميز في مجال 
الجيمولوجيـــا، عن تحقيقه لتقـــدٍم بارز في 

مجال المســـاواة بين الجنسين ودعم تقدم 
المـــرأة، حيـــث تبلغ نســـبة النســـاء العامالت 
في المعهد 53 % من إجمالي القوى العاملة 

فيه.
 وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لمعهـــد دانـــات، 
ا أن معهد دانات  نورة جمشـــير “يســـّرني جدًّ
قـــد نجـــح في ســـد الفجـــوة بين الجنســـين، 
فالتنـــوع فـــي فريقنـــا الموهوب فـــي دانات 

هـــو أعظـــم ما نعتز بـــه، كونه يضـــع وجهات 
نظـــر ورؤى متنوعـــة علـــى طاولـــة الحـــوار، 
مما يســـاهم في تقديم الحلـــول اإلبداعية”، 
وأضافـــت أن “تهيئة البيئة المناســـبة لنجاح 
المـــرأة ليس مجرد مســـاواة بين الجنســـين 
فحسب؛ بل هو تمكين للشركات من النجاح 
عبر االســـتفادة مـــن مجموعـــة متكاملة من 

المواهب الخالقة في فرق العمل”.

المنامة - “دانات”

لـرصـــف الطـــرق للعاميـــن 2021 - 2022
تنافســـت 9 شـــركات في جلســـة مجلس 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات  المناقصـــات 
بـــوزارة  األشـــغال  لشـــؤون  مناقصـــة 
األشغال للمقاولة الزمنية لرصف وإعادة 
رصـــف الطرق للعاميـــن )2021 - 2022(، 
وكان أقل عطـــاء بنحو 1.2 مليون دينار 
لشـــركة عبـــدهللا أحمـــد نـــاس للمقاوالت 
 1.5 بقرابـــة  وأكبرهـــا  أســـفلت(،  )نـــاس 

مليون دينار.
وطرحـــت الـــوزارة 3 مناقصـــات أخـــرى، 
أولهـــا لتقديـــم خدمـــات مســـح الكمیات 
التعاقـــد  بعـــد  ومـــا  قبـــل  االستشـــارية 
 3 عليهـــا  تنافســـت  الوطنـــي  للمجلـــس 
شركات بعطاءات فنية، والثانية لشؤون 
األشـــغال للقيام بأعمال الصيانة الشاملة 
لمدرســـة النبيه صالـــح االبتدائية للبنات 
ولمدرســـة الجزيـــرة االبتدائيـــة لـــأوالد، 

تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة تـــم تعليـــق 
عطاء إحدى الشـــركات وكان أقل عطاء 
بنحو 98.8 ألف دينار، واألخيرة لشؤون 
األشـــغال لهـــدم وإعـــادة بناء أســـوار 13 
 14 مدرســـة حكوميـــة تنافســـت عليهـــا 
شـــركة تم تعليـــق عطاء شـــركتين وكان 

أقل عطاء بنحو 196.7 ألف دينار.
وطرحت وزارة الصحة، مناقصة لتوريد 
األجهزة الطبية لمركز غســـیل الكلى في 
منطقة الرفاع تنافســـت عليها 3 شركات 

دينـــار  ألـــف   544.2 بنحـــو  أقلهـــا  وكان 
 )Wahat Al-Quds TradingEst( لشركة

وأكبرها بـ 800 ألف دينار.
وطرحت شركة تطوير للبترول مناقصة 
لتوفيـــر خدمة توســـعة شـــبكة اتصاالت 
الفايبر اوبتك، تنافست عليها 5 شركات، 
وكان أقـــل عطاء بنحو 999.4 ألف دينار 
Rukun Al Yaqeen Interna- “لشـــركة 

tional WLL”، وأكبرها بقرابة 2.5 مليون 
دينـــار. وتـــم إجمـــاال، فتـــح 9 مناقصـــات 

تابعـــة لــــ 6 جهات حكوميـــة بإجمالي 63 
عطـــاء، في حيـــن تم تعليـــق 4 عطاءات 
تابعـــة لـ 3 مناقصات. وبلـــغ مجموع أقل 
مليـــون   3.6 نحـــو  المقدمـــة  العطـــاءات 

دينار.
وطرحت شـــركة “بابكو” مناقصة لتوقيع 
اتفاقية لمدة 3 ســـنوات لتوفير سيارات 
ذات دفـــع رباعـــي ذات قاعـــدة عجـــالت 
طويلـــة )جيب وبيـــك اب ذو مقصورات 
مزدوجـــة كبيرة( لقســـم األمن تنافســـت 

عليها 4 شـــركات، وكان أقل عطاء بنحو 
 Arados Car( 338.7 ألـــف دينار لشـــركة
ألـــف   727.9 بقرابـــة  وأكبرهـــا   ،)Hiring
دينـــار. وطرحت شـــركة طيـــران الخليج 
مناقصـــة لتقديم الخدمات االستشـــارية 
لضريبة القيمة المضافة، تنافســـت عليها 
6 شركات وكان أقل عطاء بـ 157.5 ألف 

دينار.
وطرح مركز البحريـــن لتنمية الصناعات 
الناشـــئة )رواد( بمجمـــع ســـترة مناقصـــة 
لتقديم خدمات النظافة العامة تنافست 
عليهـــا 8 شـــركات، وبلغ أقـــل عطاء نحو 
كان  إن  تحديـــد  دون  دينـــار  ألـــف   6.6

عطاء شهريا أم سنويا.

عطاءات فنية 
لمسح كميات 

بمشروع “المجلس 
الوطني”

“تطوير”: 999 
ألف دينار لتوسعة 

شبكة “الفايبر 
اوبتك”

 أجهزة طبية 
لـ “غسيل الكلى” 

بالرفاع بنصف 
مليون دينار

أمل الحامد
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

رفعـــت جمعية المرصد لحقوق 
التهانـــي  خالـــص  اإلنســـان 
وأســـمى التبريكات إلى القيادة 
الرشـــيدة بمناســـبة يـــوم المرأة 
العالمـــي، الذي يأتي هـــذا العام 
تحت شعار “المرأة في القيادة: 
تحقيـــق مســـتقبل متســـاٍو في 
مشـــيدًة   ،”19  - كوفيـــد  عالـــم 
البحرينيـــة  المـــرأة  بإســـهامات 
ومـــا تحقـــق لهـــا مـــن منجـــزات 
نموذجـــًا  جعلتهـــا  ومكتســـبات 

عالميًا في التمكين والتقدم.
وبهـــذه المناســـبة، أعلـــن رئيس 
الجمعيـــة محســـن الغريري عن 
إنشاء لجنة متخصصة بشؤون 
المرأة والطفل بالجمعية؛ بهدف 
واآلراء،  الدراســـات  تقديـــم 
النـــدوات والمؤتمرات  وتنظيم 
المعنيـــة بهـــذا الخصوص، على 
أن يتم تعيين ابتسام العصفور 

رئيسة للجنة.
وأشـــادت العصفـــور بمـــا تتميز 

بـــه المرأة البحرينيـــة من قدرة 
اســـتثنائية لتحقيـــق الموازنـــة 
بيـــن إدارة أســـرتها وعملها في 
أصعـــب الظـــروف فـــي ظـــل ما 
تواجهه دول العالم من تفشـــي 
 - “كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
ذلـــك  فـــي  أنهـــا  مؤكـــدة   ،”19
أصبحـــت أيقونة نجاح متجدد 
يشـــار إليهـــا بالبنان فـــي عملها 
لمواجهـــة  الكبيـــرة  وجهودهـــا 

آثار الجائحة.

“المرصد الحقوقي” 
تنشئ لجنة لشؤون المرأة

قـــام مجمـــع دلمونيـــا بتكريـــم الفنانيـــن 
إلحيـــاء  شـــاركوا  الذيـــن  البحرينييـــن 
مناســـبة العيد الوطني المجيد في شهر 
ديسمبر الماضي. وجاء ذلك ضمن إطار 
مساعي المجمع لدعم المواهب المحلية 
عـــن طريـــق توفيـــر منصـــة الســـتضافة 
الفعاليات والمعارض، والتي من شـــأنها 
أن ُتســـاهم فـــي تســـليط الضـــوء علـــى 
الفنانيـــن البحرينيين وتشـــجيعهم على 

استعراض مواهبهم وتنميتها.
وُعقـــد المعـــرض الفنـــي بـــإدارة الفنـــان 
البحرينـــي المشـــهور عباس الموســـوي، 
وبتنظيـــم مـــن الفنـــان مهـــدي الجالوي، 
فـــي  شـــاركوا  ممـــن  فنانـــا   26 بجانـــب 
المعـــرض لتقديـــم عـــرض فنـــي مذهـــل 
وفريد من نوعه في منطقة “البوليفارد”. 
وعلـــى مدى يومين، تم تقســـيمهم لعدة 

فـــرق وتكليفهم بعمل لوحـــات منفصلة، 
تـــم تجميعهـــا فيمـــا بعـــد لخلـــق قطعـــة 
فنيـــة ضخمة قامـــوا بإهدائها إلى فريق 
البحريـــن، وذلك كبـــادرة تقديرية نظير 
جهودهـــم الحثيثـــة ودعمهـــم المســـتمر 
طـــوال العام الماضي الذي شـــهد العديد 

من التحديات والصعوبات.
الرئيـــس  أعـــرب  المناســـبة،  وبهـــذه 

التنفيذي لمجمع دلمونيا الشـــيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة عن شكره وتقديره 
لجهود عباس الموسوي وكافة الفنانين 
عـــزم  علـــى  وأكـــد  المشـــاركة،  والفـــرق 
المجمع لالستمرار بعقد شراكات مثمرة 
ينجم عنها تنظيم مثـــل هذه المبادرات 
والفعاليـــات التي ُتســـهم بإثـــراء الفنون 

المحلية.

لتشـــجيعهم علـــى اســـتعراض مواهبهـــم وتنميتهـــا
مجمع دلمونيا يكرم الفنانين المشاركين بـ “العيد الوطني”

أكـــدت شـــركة مطـــار البحريـــن، الجهة 
المســـؤولة عـــن إدارة وتشـــغيل مطـــار 
البحريـــن الدولي، مجدًدا على التزامها 
أثنـــاء  المـــرأة  تمكيـــن  بقيـــم  الراســـخ 
احتفالهـــا باليـــوم العالمـــي للمـــرأة هذا 

العام.
منتســـبو  يتوجـــه  المناســـبة،  وبهـــذه 
الشـــركاء  وجميـــع  الشـــركة 
العاملـــة  والشـــركات  اإلســـتراتيجيين 
فـــي مطـــار البحريـــن الدولـــي بأســـمى 
آيات التهانـــي والتبريـــكات إلى قرينة 
جاللة الملـــك رئيســـة المجلس األعلى 
للمرأة، صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
ســـموكم  جهـــود  ومقدريـــن  مثمنيـــن 
بحرينيـــة  امـــرأة  كل  تجـــاه  المباركـــة 
السياســـية  المناصـــب  أرفـــع  تبـــوأت 

ومختلـــف  والتشـــريعية  والتنفيذيـــة 
المناصـــب القياديـــة متمنيـــن للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة كل التوفيـــق والســـداد 
في مسيرته الداعمة للمرأة البحرينية 
معربين عن فخرهم واعتزازهم بالدور 
الفاعل للمرأة البحرينية التي شـــاركت 

البحريـــن  مطـــار  مفاصـــل  كافـــة  فـــي 
الدولي.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي 
ورئيـــس لجنـــة تكافؤ الفرص بشـــركة 
مطـــار البحريـــن محمـــد البنفـــالح، أن 
موظفات الشركة إلى جانب منتسبات 
شـــركائنا االســـتراتيجيين والشـــركات 
العاملـــة في المطار يؤدين دوًرا حيوًيا 
بالـــغ األهمية فـــي إدارة مطار البحرين 
الدولـــي وتشـــغيله بكفـــاءة، معرًبا عن 
عظيـــم فخـــره بوجـــود هـــذه القاعـــدة 
العريضـــة مـــن النســـاء ذوات المهارات 
الرفيعـــة ضمن مطار البحريـــن الدول، 
ومشـــدًدا على تقديره البالـــغ لتفانيهن 
وعملهن الجاد وإسهاماتهن الجوهرّية 
في تيســـير عملية االنتقـــال إلى مبنى 

المسافرين الجديد بسالسة وفاعلية.

110 موظفات بالشركة تتقلد 15 % منهن مناصب قيادية
“المطار” تحتفل باليوم العالمي للمرأة

ــا ــن ــم أصــول ــ ــا أه ــون ــف ــوظ  “الــبــحــريــن اإلســــامــــي”: م

 أسامة نصر ضمن “أفضل 50 رئيًسا لتقنية المعلومات”

التنفيــذي  الرئيــس  فــوز  البحريــن اإلســامي )BisB( عــن  بنــك  أعلــن   
للمعلومــات بالبنــك أســامة نصر بالمرتبة 20، وذلــك ضمن قائمة “أفضل 
50 رئيــس تنفيــذي لتقنيــة المعلومــات”، التــي ُتســلط الضوء علــى كبار 
المســؤولين التنفيذييــن في مجــال التكنولوجيا لمســاهمتهم في قيادة 
االبتــكار وتعزيــز المرونــة وتأثيرهــم علــى التغيــرات المتســارعة داخل 

مؤسساتهم في منطقة الشرق األوسط.

وُيعد هذا اإلصدار األول من جوائز 
رئيـــس تقنيـــة المعلومـــات الُمقامة 
بمنطقة الشـــرق األوســـط، إذ شـــهد 
اإلعـــالن عن أفضل 50 شـــخصا تم 
اختيارهـــم مـــن ضمن 90 مرشـــًحا، 
وهـــو رقم قياســـي جديد ُأعلن عنه 
فـــي قمـــة “IDC CIO” التـــي عقدت 

في نهاية شهر فبراير 2021.
البنـــك  أعلـــن   ،2020 العـــام  وفـــي 
عـــن العديد من االبتـــكارات المهمة 

اســـتراتيجية  مـــع  المتماشـــية 
أكشـــاك  تركيـــب  منهـــا:  التبســـيط، 
الخدمة الذاتية فـــي جميع الفروع 
والمتاحـــة  الماليـــة  والمجمعـــات 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  لالســـتخدام 
قـــام  إذ  األســـبوع،  أيـــام  طـــوال 
فريـــق بحرينـــي مـــن دائـــرة تقنيـــة 
بقيـــة  مـــن  وبدعـــم  المعلومـــات، 
أقسام البنك، بتطويرها في مختبر 

اإلسالمي لالبتكار.

الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للبنك حســـان جـــرار “إننا 
نؤكـــد دوًمـــا علـــى أن موظفينا هم 
أهـــم أصولنا، ويتربعـــون دوًما على 
قمـــة أولوياتنـــا. ونحـــن فخـــورون 
جًدا بهـــذا اإلنجاز المتميز ألســـامة 

نصر الذي يستمر بتحقيق نجاحات 
متواليـــة. فهـــو يلعـــب دوًرا رئيًســـا 
في تحقيق اســـتراتيجية التبسيط 
الرامية إلى تغيير النمط المتعارف 
عليـــه لخدمـــات الزبائـــن التقليدية 

عبر تحقيق التحول الرقمي”.

محمد البنفالح

ابتسام العصفور

حسان جرار أسامة نصر 

أعلـــن بنك البحريـــن والكويت، البنك 
الرائد في مجال الخدمات المصرفية 
فـــي  األفـــراد  وخدمـــات  التجاريـــة 
البحرين، عن افتتـــاح مجمعه المالي 
الجديد في مجمع تاال بالزا، السقية، 
إذ قـــام الرئيـــس التنفيذي للمجموعة 
عبدالرحمـــن علي ســـيف صبـــاح يوم 
أمـــس بزيارة رســـمية الفتتاح الفرع، 
ورافقـــه كل مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجموعة الموارد البشرية والشؤون 
بورشـــيد  محمـــد  حســـان  اإلداريـــة 
والمديـــر العـــام للخدمـــات المصرفية 

لألفراد عادل عبدهللا سالم.
ويقـــدم البنـــك عبـــر المجمـــع المالـــي 
مـــن  الكـــرام  لعمالئـــه  الجديـــد 
تجربـــة  واألفـــراد  المؤسســـات 

مصرفيـــة رقمية تفاعلية اســـتثنائية 
مـــن خالل إنجـــاز معامالتهـــم المالية 
بيســـر وموثوقية على مدار الســـاعة، 
وكذلـــك عبـــر مكاتب خدمـــة العمالء 

المتوفـــرة في الفـــرع الجديـــد. وفي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عبـــر  الزيـــارة، 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت 
ســـعادته  عـــن  ســـيف  عبدالرحمـــن 

واعتزازه بهـــذا اإلنجاز وعلى حرص 
البنك منذ تأسيسه قبل نحو خمسين 
عاما وحتى اآلن على دعم االقتصاد 
والشـــركات  البحرينـــي  الوطنـــي 
التجاريـــة واألفـــراد، وأضـــاف “عززنا 
فـــي الســـنوات األخيـــرة مكانتنـــا في 
طليعـــة البنـــوك العاملة علـــى تطوير 
حلول مصرفية رقمية مبتكرة لتلبية 
احتياجـــات عمالئنـــا بنـــاًء علـــى فهم 
متعمق لمتطلباتهم والتركيز المستمر 
مصرفيـــة  خدمـــات  تقديـــم  علـــى 
متقدمة، وفخورون أن بنك البحرين 
والكويـــت بـــات مـــن خـــالل مبادرتـــه 
النوعية في هذا المجال يقود تطوير 
صناعة الخدمات المالية والمصرفية 

الرقمية في مملكة البحرين”.

يــــــقــــــدم خـــــــدمـــــــات عـــــلـــــى مــــــــــــدار الــــســــاعــــة

“البحرين والكويت” يفتتح مجمعه المالي في “تاال بالزا”

ــب انـــتـــلـــجـــنـــس” ــيـ ــكـ ــة بـــالـــقـــطـــاع لــــــدى “ســـيـــتـــي سـ ــبـ ــخـ ــنـ فـــــي قـــائـــمـــة الـ

أحمد يوسف ضمن 20 شخصية عقارية مؤثرة بالمنطقة

 أعلنــت منصــة “ســيتي ســكيب انتلجنــس” Cityscape Intelligence، البوابــة الرائــدة فــي مجــال تحليــل األســواق العقاريــة علــى 
مســتوى المنطقة، عن اختيار أحمد يوســف الرئيس التنفيذي لشــركة عقارات الســيف ضمن 20 شــخصية عقارية مؤثرة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا، وذلك في النسخة األولى من قائمة النخبة في القطاع العقاري 2020.

وبهـــذا اإلنجاز، يكـــون أحمد يوســـف أول 
شـــخصية عقاريـــة بحرينية تمثـــل مملكة 
البحريـــن فـــي هـــذه القائمة، والتـــي تضم 
نخبة من الشخصيات االستثنائية واألكثر 
تأثيـــًرا فـــي القطـــاع العقـــاري فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا، حيث 
كان لهـــم بصماتهـــم الواضحـــة فـــي نهضة 
القطاع على مســـتوى المنطقـــة ومواجهة 
التحديات التي عصفت بعام 2020 بسبب 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
لشـــركاتهم  مبتكـــرة  حلـــول  وإيجـــاد 

ومؤسساتهم العقارية للحد من تبعاتها. 
 يذكـــر أن أحمـــد يوســـف يمتلـــك خبـــرة 

متراكمة في مجال العقار وإدارة المشاريع 
تتجـــاوز الــــ26 عاًما، واســـتطاع من خالل 
إشرافه على مرتكزات النمو الرئيسية في 
شـــركة عقارات الســـيف أن يديـــر محفظة 
كبيرة من األصول على مســـتوى المملكة، 
مدعومًة بتنوع المشاريع العقارية ونماذج 

األعمال المبتكرة. 
 وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة 
شـــركة عقـــارات الســـيف، عيســـى محمـــد 
نجيبي “نحن مسرورون بتحقيق الرئيس 
التنفيذي أحمد يوسف لهذا اإلنجاز والذي 
بالجهـــود  إقليمـــي  اعتـــراف  بمثابـــة  يعـــد 
المضنيـــة التي بذلهـــا طوال العـــام الفائت 

للحفـــاظ علـــى متانة نماذج عمل الشـــركة 
وعالقاتهـــا القويـــة مـــع شـــركائها. ونهنـــئ 
بدورنا يوســـف على اختيـــاره ضمن نخبة 
العقارييـــن على مســـتوى المنطقـــة والذي 
جاء عن جدارة واستحقاق نظًرا لخبراته 
المتراكمـــة وما قدمه من إســـهامات الفتة 
خـــالل الفترة الماضية لتكون الشـــركة من 
أفضل شركات التطوير العقاري أداًء على 

مستوى المملكة”. 
 مـــن جانبـــه، قال أحمد يوســـف “أتشـــّرف 
بأن أرفع خالص شـــكري وامتناني للقيادة 
الرشيدة على رأســـها عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة وفريق البحرين على هذا 
اإلنجاز، إذ إن هذا التكريم لم يكن ليحدث 
لـــوال الرعاية والدعم الالمحـــدود من لدن 

الوطنيـــة  للكفـــاءات  الرشـــيدة  القيـــادة 
وتهيئـــة األرضيـــة الخصبة المناســـبة لنمو 
وازدهـــار القطـــاع العقاري. كمـــا أنتهز هذه 
الفرصـــة لتقديم خالص الشـــكر واالمتنان 
إلى رئيس مجلس اإلدارة عيســـى نجيبي 
وأعضاء مجلـــس اإلدارة على توجيهاتهم 
خـــالل  المدروســـة  وقراراتهـــم  الســـديدة 

الفترة الماضية”. 
وأضاف يوســـف “أن تحقيقنا لهذا اإلنجاز 
مدعـــاة فخر واعتزاز باالنتماء إلى شـــركة 
عقارات السيف، إذ إنه ثمرة تضافر جهود 
جميع العاملين في شركة عقارات السيف، 
وهـــو داللـــة على مـــا تمتلكـــه الشـــركة من 
كفاءات وطنية وفرق عمل مخلصة تعتبر 
هي القـــوة المحفزة لتميزنـــا ونجاحنا في 
نمـــاذج عملنـــا، وأنتهز هـــذه الفرصة كذلك 
لشـــكرهم علـــى تفانيهـــم في العمـــل بروح 

الفريق الواحد”. 
 يشـــار إلـــى أن أحمـــد يوســـف يعتبـــر أحد 
علـــى  أشـــرفوا  الذيـــن  الـــرواد  العقارييـــن 
متعـــدد  المشـــروع  “الليـــوان”،  تطويـــر 
مســـتوى  علـــى  األحـــدث  االســـتخدامات 
مملكـــة البحريـــن، والـــذي يقع فـــي منطقة 
الهملة بالمحافظة الشـــمالية على مســـاحة 
إجماليـــة قدرهـــا 122.000 متـــر مربـــع مع 
إطاللـــة الجـــزء الشـــرقي على شـــارع ولّي 
العهـــد، وســـيحتوي علـــى مجموعة مميزة 
من المطاعم والمقاهي المتنوعة، ومتاجر 
بيـــع تجزئـــة تعتليهـــا 117 وحدة ســـكنية 
ذات 3 طوابـــق توفر مناظر خالبة، إضافة 
إلـــى صاالت عـــرض ســـينمائية، فضالً عن 
مركـــز ترفيهـــي عائلي فريد مـــن نوعه هو 

األكبر على مستوى المملكة.

أحمد يوسف
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ضجة إعالمية في بريطانيا إثر مقابلة هاري وميغن
أثــارت تصريحــات الزوجيــن هــاري وميغن فــي مقابلتهما مع 
اإلعالميــة األميركية أوبرا وينفري ضجة كبيرة في بريطانيا 
وســيكون لهــا وقع صاعق علــى العائلة الملكية، وفق وســائل 

إعالم بريطانية.
وكتبــت “ذي تايمــز”، مــا حصــل أســوأ مــن أي توقــع كان لــدى 
العائلــة الملكيــة من هذه المقابلــة، وأضافت الصحيفة “ميغن 
عانــت ميــوال انتحارية وهي قلقة على صحتها الذهنية ولقد 
بكــت خــالل التــزام رســمي والعائلــة الملكيــة لــم تســاعدها”، 

متحدثة عن “ادعاءات مؤذية”.
وبّينــت المقابلة التي عرضتها قناة “ســي بــي اس” األميركية 
مســاء األحــد قبــل بثهــا أمــس االثنين فــي بريطانيــا، “صورة 
زوجين ضعيفين شعرا بأنهما سجينان في دورهما ومتروكان 

بال حماية” من العائلة الملكية، بحسب الصحيفة.
أمــا “ديلــي تلغــراف” فاعتبــرت أن مــن غيــر المجــدي للعائلــة 
الملكيــة “االختبــاء وراء الكنبــة” وتجاهــل الزوجيــن، قائلــة: 
إن األســرة كانــت تحتــاج إلــى “ســترة واقيــة مــن الرصــاص” 
للحمايــة مــن المقابلــة التــي شــهدت إطــالق “مــا يكفــي مــن 
القذائف إلغراق أســطول” و”ربما كما يخشــى البعض، إلحاق 

األضرار عينها بالملكية البريطانية”.
وأضافت الصحيفة المحافظة “من الصحيح القول إن مقابلة 

الســاعتين الخاليــة مــن أي مســايرة هــذه تشــكل الســيناريو 
األسوأ لما دأب الزوجان على تسميته بالشركة” للتحدث عن 
العائلة الملكية، متطرقة خصوصا إلى التصريحات العنصرية 

التي استهدفت ميغن وهاري وابنهما آرتشي قبل والدته.
واختــارت قنــاة “اي تي في” اســتخدام توصيف عســكري لما 
حصــل أثنــاء المقابلــة وقالــت “الزوجان شــحنا قاذفة قذائف 
بــي52- وســّيراها فــوق قصــر باكينغهــام وأفرغــا ترســانتها 
فوقــه”. أمــا قنــاة “بــي بــي ســي” فاعتبــرت أن هــذه المقابلــة 
)المدمرة( تكشــف الضغوط الرهيبة في داخل القصر وترســم 
صــورة أفــراد ال مباليــن ضائعيــن داخــل مؤسســة تشــاركهم 

الالمباالة نفسها.

ابتكــر العلمــاء فــي مجــال التكنولوجيــا 
فــي الواليــات المتحــدة طائــرة مســيرة 
بحجــم الذبابة تتميز بكفــاءة عالية في 
بمنــاورات  القيــام  وتســتطيع  الطيــران 
جوية. وقال الباحث كيفين تشــن، وهو 
الكهربائيــة  الهندســة  قســم  فــي  عضــو 
أبحــاث  ومختبــر  الكمبيوتــر  وعلــوم 
اإللكترونيات في معهد ماساشوسيتس 
للتكنولوجيا “إن الطائرة الجديدة تعمل 
بمحــرك مرن يتيح لها الطيــران لفترات 
طويلــة، ونأمــل أن يتــم توظيــف هــذه 
القيــام  فــي  يوًمــا  الطائــرة  الروبوتــات 
تلقيــح  مثــل  البشــر  لمســاعدة  بمهــام 
النباتــات وأعمال المراقبــة في المناطق 
موقــع  ذكــر  مــا  بحســب  المكتظــة”، 
“news.mit”. وتعمــل الطائــرة الجديــدة 
بمحــرك مــرن مصنــوع مــن أســطوانات 
مطاطية مغلقة بأنابيب متناهية الصغر 
مصنوعــة مــن الكربــون، وعندما تتدفق 
الطاقــة عبــر األنابيــب الصغيــرة، فإنهــا 
أجنحــة  لتشــغيل  تكفــي  كهربــاء  تولــد 

الطائرة ودفعها للتحليق.

علماء يبتكرون طائرة 
مسيرة بحجم الذبابة

أعلنت الرئاسية السورية، أمس االثنين، 
إصابــة الرئيــس بشــار األســد وزوجتــه 

أسماء بفيروس كورونا المستجد.
شــعورهما  “بعــد  الرئاســة  بيــان  وقــال 
بأعــراض خفيفة تشــبه أعراض اإلصابة 
بفيــروس كورونا، أجرى الرئيس األســد 
وأسماء األسد فحص الـ PCR، وأظهرت 

النتيجة إصابتهما بالفيروس”.
وأضــاف أن الرئيــس وزوجتــه “بصحــة 
جيــدة وحالتهمــا مســتقرة، وســيتابعان 
الحجــر  فتــرة  قضائهمــا  أثنــاء  عملهمــا 
إلــى  ستســتمر  التــي  المنزلــي  الصحــي 

أسبوعين أو 3 أسابيع”.
وجــاء فــي البيــان أيضا “الرئيس األســد 
والعافيــة  الســالمة  يتمنيــان  وأســماء 
لــكل الســوريين ولجميــع شــعوب العالم 
مــن هــذا الفيــروس، ودعــوا إلــى جميــع 
الســوريين لالســتمرار باّتبــاع إجراءات 

الحذر والوقاية قدر اإلمكان”.
وختــم بالقــول “يوجــه الرئيــس األســد 
لــكل الكــوادر الطبيــة  وأســماء التحيــة 
العاملــة على الخطــوط األولى لمواجهة 
آثــاره علــى  الفيــروس والتخفيــف مــن 

المصابين به”.

إصابة الرئيس السوري وزوجته بكورونا

امرأة تحمل الفتة كتب عليها “عندما تقول المرأة ال ، فهي ال!” خالل مسيرة للمطالبة بمزيد من الحقوق كجزء من اليوم العالمي للمرأة في 
ساحة الجمهورية في باريس )أف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لألمــم  التابعــة  العالميــة  الســياحة  منظمــة  أعلنــت 
فــي  الوجهــات  ثلــث  أن  االثنيــن  أمــس  المتحــدة 
العالــم مغلقة تماًما في الوقت الجاري أمام الســياح 

األجانب، خصوصا في آسيا وأوروبا. 
وذكــرت المنظمــة، التــي تتخذ مــن مدريد مقــرًا لها، 
فــي تقرير أنه مع بدء الحكومات في تخفيف قيود 
الســفر العــام الماضي، أدى “ظهور نســخ جديدة من 
الفيــروس” و”الوضــع الوبائــي الذي ال يــزال خطيًرا” 
إلــى قلــب الموازيــن. وفــي بدايــة فبراير، تــم إغالق 
69 مــن أصــل 217 وجهــة فــي العالــم، أي مــا يعادل 
32 %، بشــكل تــام أمام الســياح األجانــب، بينها 30 
فــي آســيا والمحيــط الهــادئ و15 فــي أوروبــا و11 
في إفريقيا.  وســجلت هذه النســبة انخفاضًا بالنظر 
إلــى ذروة إغــالق الحــدود التــي ُســجلت فــي مايــو 
2020، عندمــا تــم إغــالق 75 % مــن الوجهــات فــي 
جميــع أنحــاء العالــم تماًمــا، ولكنهــا تزيد عــن معدل 
نوفمبر، عندما تم إغالق 27 % فقط من الوجهات. 
وأشــارت منظمة الســياحة العالمية إلى وجود “نهج 
أكثــر دقــة يســتند إلــى األدلــة والمخاطــر”، المتعلقة 
بتقديــم  المســافرين  إلــزام  مثــل  الســفر،  بتدابيــر 
نتيجــة اختبــار تؤكــد عــدم إصابتهــم بالوبــاء عنــد 

الوصــول.  وأصبحــت نحــو ثلــث الوجهــات العالمية 
)32 %( تتطلــب اآلن تقديــم “اختبــار بــي ســي أر أو 
المســتضاد” عند الوصول، وغالًبا ما يكون مصحوًبا 

بالخضوع للحجر الصحي.
زوراب  العالميــة  الســياحة  منظمــة  مديــر  وشــدد 
الســفر  “قيــود  أن  علــى  بيــان  فــي  بولوليكاشــفيلي 
انتشــار  لوقــف  واســع  نطــاق  علــى  اســتخدمت 

الفيروس.

كان 2020 “أســوأ عــام فــي تاريــخ الســياحة” علــى 
مســتوى العالم، إذ انخفض عدد المســافرين بنســبة 
74 % مقارنــة بعــام 2019، أي مــا يقــرب مــن مليــار 
ســائح، وفًقــا لتقديــرات منظمــة الســياحة العالميــة 
فــي ينايــر. وأدى الوبــاء إلــى خســائر بلغــت 1300 
مليــار دوالر العــام الماضــي، أي مــا يمثــل 11 ضعــف 
العجز المسجل في العام 2009، أثناء األزمة المالية 

العالمية.

جائحة كورونا تغلق ثلث الوجهات السياحية في العالم

إحبــاط  عــن  دبــي  شــرطة  كشــفت 
مخططــات عصابــة دوليــة خطيــرة 
الســيارات  ســرقة  فــي  متخصصــة 

الفارهة.
تعتــزم  الدوليــة  العصابــة  وكانــت 
وتهريبهــا  فارهــة  ســيارات  ســرقة 
بطريقــة احترافية إلى خــارج البالد 
باســتخدام لوحــات معدنيــة مزورة، 

بحسب صحيفة “البيان”.
وألقــت الشــرطة القبــض علــى أفراد 
العصابــة أثنــاء محاولتهم اســتهالل 
نشاطهم في دبي بسرقة سيارة من 
نوع المبورجيني قيمتها 1.3 مليون 

درهم )أكثر من 350 ألف دوالر(.
وتلقــت الشــرطة بالغــا مــن مكتــب 
اشــتباهه  عــن  ســيارات  تأجيــر 
بتعــرض الســيارة إلــى الســرقة، بعد 

أن استأجرها شخص يحمل جنسية 
دولة في أوروبا الشرقية.

وتمكنــت الشــرطة فــي البدايــة مــن 
تحديــد مــكان وجــود الســيارة رغــم 
اســتخدام أفــراد العصابــة لتقنيــات 
حديثــة فــي محاولــة إلخفــاء مكان 
علــى  االســتدالل  ومنــع  وجودهــا 

مكانها.
وسرعان ما قادت جهود البحث إلى 
تحديد هوية كافة أفراد العصابة )4 
أفــراد(، والذيــن تبين أنهــم يحملون 
جنســية دولــة فــي أوروبا الشــرقية، 
وتــم تحديد مقر ســكنهم في إحدى 
المناطــق الراقيــة بدبــي. وبمداهمــة 
المقــر، تــم ضبطهــم وعثــر فــي مقــر 
سكنهم على لوحات سيارات مزورة 

وأدوات تزوير.

شرطة دبي توقع بعصابة دولية لسرقة السيارات الفارهة

اعتقــال  علــى  التركيــة  الســلطات  أقدمــت 
تشــينار،  غــول  عائشــة  التركيــة،  الممثلــة 
بتهمــة “تعاطــي المخــدرات”، وفــق صحيفة 
“زمــان” التركيــة. هــذا وتم نقل تشــينار إلى 
مكتــب األمــن العام بمديرية شــرطة منطقة 

بشيكتاش لالستجواب.
وفــي تفاصيــل الحادثــة، أشــارت صحيفــة 
“زمان” إلى أن الشــرطة التركية تلقت بالغا 

بوجود مواد مخدرة في ســيارة عائشــة تشــينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة 
بشيكتاش باسطنبول، وفتشتها، لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

وأفــادت الصحيفــة أنــه وفقــا لمعلومــات تــم الحصــول عليهــا من الشــرطة، قالت عائشــة 
تشينار: إنها تشك في هذا االتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو، الذي انفصلت 
عنــه بشــكل مثيــر للجدل العام الماضي، مدعية أن عشــيقها الســابق ربمــا يكون قد وضع 

المخدرات في سيارتها لالنتقام منها.

اعتقال بطلة مسلسل “التفاحة المحرمة”
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