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المنامة- بنا

أعلـــن الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا أنه بعد العرض 
على اللجنة التنســـيقية، وبناًء على المســـتجدات والمعطيات فقد تقرر 
بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، اقتصار تقديم الخدمات الداخلية 
وفتـــح بعـــض القطاعات فقـــط أمام الحاصليـــن على جرعتـــي التطعيم 
ومرور أسبوعين على آخر جرعة لهم حسب كل تطعيم والمتعافين من 

الفيروس، بإبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق “مجتمع واعي”.
وفيمـــا يتعلق بالفحص عند العودة من الســـفر، تقـــرر إلغاؤه للمتطعمين 
والمتعافين من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي بدًءا 

من أول أيام العيد.

تقديم الخدمات الداخلية وإلغاء فحص 
العودة من السفر لـ “المتطعمين”
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“الوطني” يطلق حملة لمكافحة االحتيال0.20 % انتعاش االقتصاد
حقق الناتج المحلي اإلجمالي  «

للبحرين انتعاًشا بنسبة طفيفة 
في الربع الرابع 2020 باألسعار 

الجارية بما يعادل 0.20 %، بينما 
استقر النمو االقتصادي باألسعار 
الثابتة مقارنة بالربع السابق من 

العام نفسه.

أعلن بنك البحرين  «
الوطني، تماشًيا مع 

جهوده للمساهمة في 
المجتمع وتعزيز الوعي 
العام، عن إطالق حملة 

افتراضية لمكافحة 
االحتيال على منصة التواصل االجتماعي التابعة له.

“التنسيقي” يعزز التكامل مع الشقيقة الكبرى
المنامة - بنا

أكد ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
التنســـيق  مجلـــس  دور  خليفـــة  آل 
الســـعودي البحريني ومـــا نتج عنه من 
لجان فرعية مشتركة كان لها بالغ األثر 
في استمرار العمل على تعزيز التكامل 
الثنائـــي خصوصا االقتصـــادي، والدفع 
بـــه نحـــو مســـارات أوســـع مـــن العمـــل 
المشترك بما يلبي التطلعات المنشودة 
ويصبـــح هـــذا التعـــاون أحـــد النمـــاذج 
المميزة في المنطقة وتعاوًنا اقتصادًيا 

فاعاًل.
وقـــال ســـموه، لـــدى لقاء ســـموه بقصر 

الرفاع أمس وزيـــر الخارجية بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان بن 
عبدهللا آل ســـعود “إن المملكة العربية 

الســـعودية الشـــقيقة كبيـــرة بموقعهـــا 
بالقلوب ومكانتها الكبيرة لدى األمتين 
العربيـــة واإلســـالمية وعامل اســـتقرار 

)02(المنطقة واالقتصاد العالمي”.

المكرمة السامية تشمـل 185 صيـاًدا

كشـــف محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة لــــ “البـــالد” أن 
التوجيهـــات الســـامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
بحمايـــة الصياديـــن والبحـــارة والمحافظة علـــى أرزاقهم من خـــالل المكرمة الملكية 
لجاللته لدعم لمواجهة ما تعرضوا له من خســـائر بســـبب تعنت الســـلطات القطرية، 
شـــملت 185 بحـــاًرا وصياًدا. وأكـــد المحافظ في تصريحات صحافيـــة أثناء تقديمه 
لمســـاعدات جاللـــة الملك إلى البحـــارة والصيادين صباح أمـــس أن الدعم الذي تلقاه 
البحـــارة والصيادون فـــي المرحلة الثانية واألخيرة أمس، جـــاء بناء على توجيهات 
جاللـــة الملك، وأثلج صـــدور البحارة. وأعرب عدد من الصياديـــن والبحارة لـ “البالد“ 
عن جل شـــكرهم وتقديرهم لجاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 

)08(الوزراء على المكرمة التي تأتي على أبواب شهر رمضان المبارك.

بدور المالكي من الجفير

جاللة الملك

)02(جاللة الملك يوجه لصرف المكرمة الرمضانية ألسر “الملكية”

الزياني: “الضمير اإلنســاني” محرك أســاس إلرســاء الســام في العالم

البحرين تفخر بتبني األمم المتحدة لمبادرة األمير الراحل

المنامة - بنا

أقامت بعثـــة مملكة البحرين لدى األمم 
المتحـــدة فـــي نيويـــورك فعاليـــة، عبـــر 
االتصـــال المرئـــي اإللكتروني، بمناســـبة 
الذكـــرى الثانيـــة لليوم الدولـــي للضمير، 
الـــذي يصـــادف الخامس مـــن أبريل من 

كل عام.
وأثنـــاء الفعاليـــة، وجه وزيـــر الخارجية 
مرئيـــة  كلمـــة  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
أعـــرب فيها عن اعتـــزاز مملكة البحرين 
باحتفـــال دول العالـــم باليـــوم العالمـــي 
للضميـــر، اقتناًعـــا أن الضمير اإلنســـاني 
هو الباعث الحقيقي لتعزيز قيم السالم 

والتعايش واإلخـــاء بين األمم العالمية، 
العنـــف  لنبـــذ  المحـــرك األساســـي  وهـــو 
والتطـــرف فـــي مختلف بقـــاع المعمورة 
وإرســـاء قيم الســـالم األممـــي من أجل 

خير البشرية.
وقـــال: إن مملكة البحريـــن تفخر اليوم 

بأنهـــا صاحبة الريادة والســـبق في تبني 
األمم المتحـــدة يوم الخامس من أبريل 
يوًما عالمًيـــا للضمير، بناًء على المبادرة 
التـــي تقدم بهـــا صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 

)06()رحمه هللا(.
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“تمكين”: تمديد الدعم للقطاعات المتوقفة بسبب الجائحة
ضاحية السيف - “تمكين”

التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، أعلـــن صنـــدوق العمل 
“تمكيـــن” عـــن تمديـــد الدعـــم للقطاعات 
التـــي ال زالت أنشـــطتها متوقفة بشـــكل 

تام ضمـــن اإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
- 19(، وذلـــك لمـــدة 6 أســـابيع بـــدًءا من 

مطلع إبريل الجاري.
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المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، أن العالقات البحرينية السعودية 
تســـتند إلى أسس متينة راســـخة عززتها 
الروابـــط األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع 
بينهمـــا على مختلف الصعـــد، وما تحظى 
بـــه من دعم واهتمام من قبل عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وأخيه خادم الحرمين الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
ملك المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
ومواصلة العمل علـــى تنميتها وتطويرها 
بما يخـــدم الـــرؤى والتطلعات المشـــتركة 
التـــي تعود بالنفع والنمـــاء لصالح البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، مشـــيًرا سموه إلى 
أن عالقـــة مملكـــة البحريـــن مع الشـــقيقة 
الكبرى المملكة العربية الســـعودية عالقة 
أخوة ومصير مشترك لها ارتباطها الوثيق 

ومحطاتها المضيئة في تاريخ البلدين.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
فيصـــل  األميـــر  الســـمو  صاحـــب  أمـــس 
بـــن فرحـــان بـــن عبـــدهللا آل ســـعود وزير 
الخارجيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة، بحضور سمو الشيخ عيسى بن 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة رئيـــس الهيئة 
للفروســـية وســـباق  راشـــد  لنـــادي  العليـــا 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  ووزيـــر  الخيـــل، 
واالقتصـــاد  الماليـــة  ووزيـــر  الزيانـــي، 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، وصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود 
ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية لـــدى 
البحريـــن، حيـــث نقل إلى ســـموه تحيات 
وتقديـــر خادم الحرمين الشـــريفين وولي 
عهـــده، فيما حّمله ســـموه تحياتـــه لخادم 

الحرمين الشريفين وولي عهده.
 وقـــد أكـــد صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الحـــرص علـــى المواصلـــة علـــى مـــا بنـــاه 
اآلبـــاء واألجـــداد مـــن عالقـــات راســـخة 
وأخـــوة متجـــذرة بين البلدين وشـــعبيهما 

الشـــقيقين، مؤكًدا ســـموه أن أمن البلدين 
فـــي  كٌل ال يتجـــزأ وأهدافهمـــا مشـــتركة 
التكامـــل ومواجهـــة التحديـــات بمختلف 
أشكالها ومواصلة التعاون في العمل على 

ردع التهور وصد اإلرهاب.
 وأشـــار ســـموه إلى دور مجلس التنســـيق 
الســـعودي البحرينـــي ومـــا نتـــج عنـــه من 
لجـــان فرعية مشـــتركة كان لهـــا بالغ األثر 
في اســـتمرار العمـــل على تعزيـــز التكامل 
الثنائـــي وباألخص االقتصادي، والدفع به 
نحو مســـارات أوســـع من العمل المشترك 
بما يلبي التطلعات المنشودة ويصبح هذا 
التعاون أحد النماذج المميزة في المنطقة 
وتعاونًا اقتصاديًا فاعالً، الفتا ســـموه إلى 
أهمية اللجان الفرعية المشـــتركة لمجلس 
التنســـيق، منوهـــا ســـموه بمـــا يحظـــى به 
الحركـــة  وتســـهيل  الصناعـــي  التعـــاون 
التجاريـــة عبـــر المنافـــذ البريـــة والبحرية 
مـــن اهتمام مشـــترك، وبدور جســـر الملك 

فهد كرابط حيوي بين البلدين والشعبين 
والـــدور الرافد الذي ســـيلعبه جســـر الملك 
حمـــد عنـــد اكتمـــال تنفيـــذه فـــي تعزيـــز 
الربط التجـــاري والصناعي واألخوي بين 

البحرين والسعودية.
 وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض مجمـــل 
القضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك وبحث 
مســـتجدات األمن اإلقليمي، حيث أشـــاد 

ســـموه بجهود المملكة العربية السعودية 
ومـــا تقـــوم به مـــن دور محـــوري في دعم 
واإلســـالمية  العربيـــة  األمتيـــن  قضايـــا 
باعتبارها بيت العرب الكبير، وقال سموه 

إن المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة 
كبيـــرة بموقعها بالقلوب ومكانتها الكبيرة 
لدى األمتين العربية واإلســـالمية وعامل 

استقرار المنطقة واالقتصاد العالمي.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب صاحب الســـمو وزير 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  خارجيـــة 
الشـــقيقة عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحـــب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء على ما يبديه ســـموه من اهتمام 
بمواصلة تنمية العالقات الثنائية المميزة 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، متمنيـــا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

ــوب ــل ــق ــي ال ــ ــا ف ــه ــع ــوق ــم ــرة ب ــيـ ــبـ ــرب الــكــبــيــر وكـ ــ ــع ــ ــة بـــيـــت ال ــوديـ ــعـ ــسـ الـ

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: “تنسيقي البحرين والسعودية” يعزز التكامل بين البلدين

سموه استعرض 
مع وزير الخارجية 

السعودي القضايا 
ومستجدات األمن 

اإلقليمية

 المواصلة على ما 
بناه اآلباء واألجداد 
من عالقات راسخة 

وأخوة متجذرة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: توطيد التعاون العسكري والدفاعي مع أميركا

أكـــد ولي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، أهميـــة العالقـــات التاريخية 
الوطيـــدة التـــي تجمـــع مملكـــة البحرين 
والواليات المتحدة األميركية الصديقة، 

وحـــرص المملكة علـــى مواصلة تعزيزها 
فـــي  خصوصـــا  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 

المجاالت العسكرية والدفاعية.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبال ســـموه أمس 
في قصـــر الرفاع، قائد القـــوات البحرية 
قائـــد  األميركيـــة  المركزيـــة  بالقيـــادة 

بحـــري  الفريـــق  الخامـــس  األســـطول 
صمويـــل بابـــارو؛ بمناســـبة انتهـــاء فترة 
عملـــه، حيـــث أعـــرب ســـموه عن شـــكره 
لقائد القـــوات البحرية بالقيادة المركزية 
الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
علـــى جهـــوده التـــي بذلهـــا خـــالل فتـــرة 

عمله والتي أســـهمت فـــي تنمية عالقات 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الصداقـــة 
التوفيـــق  لـــه دوام  الصديقيـــن، متمنًيـــا 

والنجاح في مهامه المقبلة.
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء،  وخـــالل 
اإلقليميـــة  والمســـتجدات  التطـــورات 

االهتمـــام  ذات  والقضايـــا  والدوليـــة 
المشترك.

من جانبـــه، أعرب الفريق بحري صمويل 
لصاحـــب  عـــن شـــكره وتقديـــره  بابـــارو 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد نائـــب القائد 
الـــوزراء علـــى  األعلـــى رئيـــس مجلـــس 

مـــا يوليه ســـموه مـــن اهتمام فـــي تعزيز 
عالقـــات البلدين والشـــعبين الصديقين، 
مثنيـــا على ما لقيه طوال فترة عمله في 
المملكة من تعاون ودعم؛ من أجل تأدية 
مهامـــه، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام 

التقدم واالزدهار.

المنامة - بنا

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  صاحب  «
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

برقية تهنئة إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، بمناسبة بدء التشغيل التجاري لـ “براكة” 

أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم 
العربي.

وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس  «
مجلس الوزراء بنجاحات دولة اإلمارات العربية 

المتحدة المتميزة التي تتواصل بسواعد أبنائها على 

كل األصعدة، منوًها بالنقلة النوعية التي سيسهم 
بها هذا اإلنجاز التاريخي والدور الذي يضطلع به في 
دعم النمو المستدام في مختلف المجاالت، معرًبا 

سموه عن تمنياته لدولة اإلمارات الشقيقة استمرار 
النجاح واالزدهار من أجل خير ورفعة شعبها 

الشقيق.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ ولي عهد أبوظبي ببدء التشغيل التجاري لـ “براكة”

المنامة- بنا

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقى 
شكر رئيس الحكومة 

التونسية

مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  تلقى 
الملكي  الــســمــو  الـــوزراءصـــاحـــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مــن أخيه 
رئيس الحكومة التونسية هشام 
ا على برقية  المشيشي، وذلك ردًّ
الــتــهــنــئــة الــتــي بــعــث بــهــا ســمــوه 
ــرى اســتــقــال  ــيــه بــمــنــاســبــة ذكــ إل

الجمهورية التونسية.

جاللة الملك يوجه لصرف المكرمة الرمضانية ألسر “الملكية”
أصـــدر عاهـــل البـــالد الرئيـــس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفـــة، جرًيـــا علـــى العادة 
الســـنوية، أمر جاللته الســـامي بصرف 
المكرمـــة الرمضانيـــة الســـنوية لجميع 
األســـر المنتسبة إلى المؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية؛ بمناســـبة حلـــول 
 2021 للعـــام  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 

ميالدية الموافق 1442هجرية.
الملكيـــة  المؤسســـة  جاللتـــه  ووجـــه 
لألعمال اإلنسانية برئاسة ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب رئيـــس مجلس األمناء ســـمو 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة بأن 
تتولى مهمة اإلشـــراف ومتابعة صرف 
هـــذه المكرمـــة علـــى أســـر المؤسســـة؛ 
رمضـــان  شـــهر  الســـتقبال  اســـتعداًدا 
المبـــارك، ولتمكيـــن األســـر مـــن توفيـــر 

احتياجاتهـــا ومســـتلزماتها والتخفيف 
من األعباء المادية التي يواجهونها.

وبهـــذه المناســـبة، رفـــع ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر 
والعرفـــان إلى جاللـــة الملك حمد على 
الدائـــم  واهتمامـــه  األبويـــة  رعايتـــه 
بمشـــاركة أســـر الملكيـــة شـــهر رمضان 

الكريـــم، مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن هـــذه 
المكرمـــة الملكيـــة هـــي عـــادة ســـنوية 
يحـــرص عليها جاللته حرًصا منه على 
دعـــم األســـر وتوفيـــر الحيـــاة الكريمة 
لهـــم، بما يضمـــن للجميع حيـــاة كريمة 
ومســـتقرة، ليكون جاللته السند األول 
لهـــم لمواصلـــة حياتهم وتربيـــة األبناء 

التربية الصالحة.
بـــدوره، أكـــد األميـــن العـــام للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى 
الملـــك يحـــرص أن  الســـيد أن جاللـــة 
يكون ســـباًقا في مشاركة أسر الملكية 
جميـــع المناســـبات ومنهـــا شـــهر مضان 
الكريم، مبيًنا أن هذه المكرمة السنوية 
جاللتـــه  عطـــاء  مـــن  انطالًقـــا  تأتـــي 
واهتمامـــه بـــأن تســـتقبل األســـر هـــذا 
الشـــهر الفضيل بكل خيـــر وصحة وأن 
يلبوا جميع احتياجاتهم ومستلزماتهم 
خصوًصا في مثـــل هذه الظروف التي 
يمر بهـــا العالم جـــراء جائحـــة كورونا، 
إذ يســـتفيد مـــن هـــذه المكرمـــة جميع 
لـــدى  المســـجلين  واألرامـــل  األيتـــام 
المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية، 
الذيـــن يبلغ عددهـــم أكثر مـــن 11 ألف 

يتيم وأرملة.

المنامة- بنا
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سمو الشيخ ناصر بن حمدجاللة الملك



تابع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعوة 
مـــن رئيـــس جمهوريـــة صربيـــا الصديقـــة ألكســـندر 
فوتشيتش العرض العسكري، الذي أقيم في المطار 
العســـكري الصربـــي في إطار الزيارة الرســـمية التي 

يقوم بها سموه إلى جمهورية صربيا الصديقة.
واطلع ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة على 
عروض عســـكرية عـــدة والتي شـــارك فيها وحدات 
من الجيش الصربي. كما قام ســـمو الشيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفة بجولة لمتابعة المعدات العســـكرية 
التي تم تصنيعها في صربيا، إذ اســـتمع ســـموه إلى 

شرح مفصل حول كيفية إعداد المعدات المتطورة 
التي تنم على القدرات الهائلة التي تمتلكها صربيا.

وبهذه المناسبة، أشاد سموه بالكفاءات االحترافية 
العاليـــة التـــي يمتلكهـــا الجيـــش الصربي فـــي إطار 
رئيـــس  مـــن  بـــه  الـــذي يحظـــى  المتابعـــة والدعـــم 
جمهوريـــة صربيـــا الصديقة ألكســـندر فوتشـــيتش، 

مشـــيًرا ســـموه إلى أن القواعد العســـكرية الصربية 
تشـــير بشـــكل واضـــح إلـــى الخطـــوات التطويريـــة 
والحديثـــة التي تؤكـــد االهتمام الكبيـــر من فخامة 
الرئيـــس ألكســـندر فوتشـــيتش فـــي توفيـــر البيئـــة 

المناسبة لهذا القطاع المهم.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن 

صربيا تعد من الدول العريقة في امتالكها المعدات 
العســـكرية التـــي يتـــم تصنعيهـــا في صربيـــا ويؤكد 
المكانـــة المتميـــزة والقـــدرات العالية التـــي يمتلكها 
القائميـــن على صنع المعدات. وتمنى ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة كل التوفيـــق والنجـــاح 

لجمهورية صربيا في المجاالت كافة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ورئيس صربيا يتابعان عرضًا عسكريًا

 المنامة - بنا

الجيــش الصربــي يمتلك كفــاءات احترافيــة عاليــة
ــوات الــتــطــويــريــة والــحــديــثــة ــط ــخ ــد ال ــؤك ــد الــعــســكــريــة ت ــواع ــق ــد: ال ــم ــن ح ــر ب ــاص ن
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لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  قـــام 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، ورئيـــس 
فخامـــة  الصديقـــة  صربيـــا  جمهوريـــة 
الرئيس ألكسندر فوتشيتش بجولة في 
العاصمة بلغراد أثناء الزيارة الرســـمية 

التي يقوم بها سموه إلى صربيا. 
الشـــيخ  اطلـــع ســـمو  الجولـــة،  وأثنـــاء 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة على المواقع 
والســـياحية  واالقتصاديـــة  الحضريـــة 
علـــى  االطـــالع  إلـــى  إضافـــة  بلغـــراد، 
فـــي  العمرانيـــة  الحضاريـــة  التنميـــة 

العاصمة وأبرز معالمها األثرية.
 وأعـــرب ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد 
آل خليفـــة أثنـــاء الجولـــة عـــن إعجابه 
تشـــهدها  التـــي  الكبيـــرة  بالتنميـــة 
جمهوريـــة صربيـــا وعاصمتهـــا بلغـــراد، 
الرئيـــس  حـــرص  يؤكـــد  الـــذي  األمـــر 
الصربـــي علـــى االرتقاء بـــكل مقومات 
التنمية المســـتدامة في بـــالده وتوفير 
كافـــة أســـباب التقـــدم واالزدهـــار إلـــى 
البلد الصديق، متمنيا سموه لجمهورية 
صربيـــا المزيد من التقـــدم في مختلف 

المجاالت.

تنميـــة كبيـــرة تشهدهـــا 
العاصمــــة الصربيــــة

سمو الشيخ ناصر بن حمد في جولة مع رئيس جمهورية صربيا في العاصمة بلغراد

ناصر بن حمد 
يشيد بالتطور 

العمراني 
لعاصمة صربيا 

بلغراد

المنامة - بنا

لرئيـــس  األول  النائـــب  رعايـــة   تحـــت  
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس اللجنة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفـــة، أقيم 
أمـــس، حفـــل ختـــام النســـخة الثالثة من 
“مســـابقة خالـــد بـــن حمـــد لالبتـــكار فـــي 
نظمتهـــا  والتـــي  االصطناعـــي”،  الـــذكاء 
“بوليتكنـــك  التقنيـــة  البحريـــن  كليـــة 
البحرين” بالشـــراكة والتعاون مع المكتب 
اإلعالمي لســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفـــة، وهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة 
مايكروســـوفت  وشـــركتي  اإللكترونيـــة، 
األوســـط،  الشـــرق  للكمبيوتـــر  والمؤيـــد 
وبدعم مـــن البنـــك األهلي المتحـــد كراٍع 
بالتينـــي، وبرعاية فضية من قبل شـــركة 
بناغـــاز وبنـــك اإلثمـــار، ودعـــم مـــن خليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة )فينتك(، 
وثينـــك ســـمارت. وبهـــذه المناســـبة، قال 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: “إن 
إقامـــة هذه المســـابقة، يأتي مـــن منطلق 
حرصنـــا علـــى ترجمـــة توجيهات ســـيدي 
الوالـــد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــالد المفدى 
بقطـــاع  للنهـــوض  ورعـــاه،  هللا  حفظـــه 
التعليـــم، من خـــالل تحفيز الشـــباب على 
اإلبـــداع واالبتـــكار، وتشـــجيع المواهـــب 
ودعـــم عطائها في خدمـــة المجتمع، على 
الشـــكل الذي يســـهم في تنفيذ المشـــاريع 

التنمويـــة التـــي يتضمنهـــا برنامـــج عمـــل 
الحكومة برئاســـة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء، لتحقيـــق أهداف 
و  أفضـــل  لغـــد   2030 البحريـــن  رؤيـــة 
ازدهارا وتقدما”. وتابع ســـموه: “ســـعداء 
كثيـــرا بالمشـــاركة المميزة التي شـــهدتها 
النســـخة الثالثـــة مـــن مســـابقاتنا لالبتكار 
فـــي الـــذكاء االصطناعي، رغـــم الظروف 
والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا 
كوفيـــد 19. فمـــا قدمـــه المشـــاركون مـــن 
الشـــباب البحريني في هذه النســـخة من 
المســـابقة مـــن أعمـــال ومشـــاريع، يدعـــو 
إلـــى الفخر واالعتزاز بالطاقات الشـــبابية 

التـــي تمتلكهـــا البحرين، والتـــي ينتظرها 
بنـــاء  فـــي  للمشـــاركة  مســـتقبل مشـــرق، 
بمـــا يحقـــق  الوطـــن وتطويـــر قطاعاتـــه 
التنمية المستدامة”. وأضاف سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة: “مســـتمرون في 
دعـــم مخرجـــات التعليـــم، علـــى الشـــكل 
الذي يكســـب األجيال مزيد من المفاهيم 
العلمية الجديـــدة، والتعرف على تقنيات 
مـــن  ينمـــي  والـــذي  ومتطـــورة،  حديثـــة 
يدفعهـــا  والتـــي  وإمكانيـــات،  قـــدرات 
لتوظيف العلـــم والمعرفـــة والتكنولوجيا 
لتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية”. 
التـــي  الكبيـــرة  بالجهـــود  ســـموه  وأشـــاد 
البحريـــن   - بوليتكنيـــك  جامعـــة  بذلتهـــا 

مايكروســـوفت  شـــركتي  مـــع  بالتعـــاون 
والمؤيـــد للكمبيوتر الشـــرق األوســـط في 
اإلعداد والتحضير إلقامة النسخة الثالثة 
من هذه المســـابقة، شـــاكرا ســـموه تفاعل 
المؤسســـات والشـــركات الراعيـــة إلنجاح 
الفائزيـــن  ســـموه  مهنئـــا  الحـــدث،  هـــذا 
ومتمنيـــا  بالمســـابقة،  األولـــى  بالمراكـــز 
ســـموه حظا أوفـــر لبقية المشـــاركين في 

المشاركات القادمة.
وتفضـــل ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة بتســـليم الجوائز للفـــرق أصحاب 
المراكز الثالثة األولى. كما قام سموه في 
ختام الحفل بجولة حول جميع المشاريع 
الفائزة بمختلف الفئات، واســـتمع ســـموه 

إلى شرح من المشـــاركين عن مشاريعهم 
ومدى أهميتها والفائدة المرجوة منها.

ومـــن جهته، وجه القائـــم بأعمال الرئيس 
اللجنـــة  رئيـــس  للبوليتكنـــك  التنفيـــذي 
المنظمة العليا للمســـابقة الشـــيخ علي بن 
عبدالرحمن آل خليفة شكره وتقديره إلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على 
دعم سموه المستمر لبوليتكنك البحرين، 
مشـــيًرا إلـــى أن األهميـــة الكبيـــرة التـــي 
يوليها العالم اليوم “للذكاء االصطناعي”، 
والذي جعل لهذه المسابقة مكانة عالمية، 
وخصوًصـــا في ظل ما يشـــهده العالم من 
تغيرات بسبب جائحة كورونا التي أثرت 
علـــى جميـــع القطاعـــات عامـــة والقطـــاع 

والتطـــورات  خـــاص،  بشـــكل  التعليمـــي 
الســـريعة التي حصلت على عدة أصعدة، 
وقد كان للذكاء االصطناعي الدور األكبر 
في إحـــداث مجموعة من المتغيرات في 
المجـــال الصحي والمصرفـــي والمعرفي.  
الكبيـــرة  أنـــه كان لألهميـــة  إلـــى  منوًهـــا 
التي توليها القيادة الرشـــيدة حفظها هللا 
ورعاهـــا لعلـــوم المســـتقبل ومنهـــا الذكاء 
االصطناعـــي، وبتوجيهات ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ودعم ســـموه 
الالمحـــدود، فقـــد حققـــت المســـابقة في 
نســـختها الثالثة نســـبة مشاركة تفوق 43 
% عـــن النســـختين الســـابقتين، كمـــا أن 
عدد المشـــاريع التـــي تأهلت للعرض على 
لجنـــة التحكيـــم كانت أكثر بــــ 23 % عن 
النســـختين الســـابقتين، حيـــث تأهـــل 42 
مشـــروًعا، األمـــر الذي يدل على مســـتوى 
إدراك جيل الشـــباب ألهميـــة هذا المجال 

في الوقت الحاضر والمستقبل.
فـــي  للزيـــادة  ونتيجـــة  “أنـــه  وأضـــاف: 
عـــدد الفـــرق المتأهلة هـــذا العـــام، وتلبية 
بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  لتوجيهـــات 
ســـتقوم  الســـديدة  خليفـــة،  آل  حمـــد 
بوليتكنـــك البحريـــن بالتعاون مع شـــركة 
مايكروســـوفت بتبني 3 مشاريع ألخذها 
إلى مســـتويات متقدمة، وستضيف هذه 
المشاريع مزيًدا من اإلنجازات إلى مملكة 
البحرين في هذا المجال الحيوي، مجال 

الذكاء االصطناعي”.

ســعداء بالمشــاركة المميــزة بالنســخة الثالثــة مــن “االبتــكار فــي الــذكاء االصطناعــي”

خالد بن حمد: مستمرون في دعم مخرجات التعليم

سمو الشيخ خالد بن حمد يرعى حفل ختام النسخة الثالثة من مسابقة خالد بن حمد لالبتكار في الذكاء االصطناعي
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اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
بقصـــر  بمكتبـــه  أمـــس  خليفـــة، 
اليابـــان  ســـفير  القضيبيـــة، 
الصديقـــة لـــدى مملكـــة البحرين 
هيديكـــي إيتو، بمناســـبة انتهاء 

فترة عمله كسفير لبالده.
الشـــيخ  اللقـــاء، رحـــب   وأثنـــاء 
محمـــد  بـــن  أحمـــد  بـــن  خالـــد 
هيديكـــي  بالســـفير  خليفـــة  آل 
إيتـــو، مشـــيدا بـــدوره الملموس 
وبالجهـــود التـــي بذلها في تعزيز 
عالقات الصداقـــة المتميزة بين 

مملكـــة البحريـــن واليابان وفتح 
آفـــاق أرحـــب للتعاون المشـــترك 
على المستويات كافة، متمنًيا له 

دوام التوفيق والنجاح.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن   
ســـعادته  عـــن  إيتـــو  هيديكـــي 
بالعمل ســـفيًرا لبالده لدى مملكة 
البحرين، معبرا عن عميق شكره 
وتقديـــره لما حظي بـــه من دعم 
وتعـــاون مـــن المســـؤولين كافة، 
متمنيـــا لمملكة البحريـــن المزيد 
مـــن التقـــدم والرخاء فـــي جميع 
قيادتهـــا  ظـــل  فـــي  المجـــاالت 

الحكيمة.

خالد بن أحمد يشيد بجهود سفير اليابان

المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة، بمكتبـــه بقصر القضيبية 
الجمهوريـــة  ســـفيرة  أمـــس، 
اإليطاليـــة لدى مملكـــة البحرين 

باوال أمادي.
 ورحـــب الشـــيخ خالد بـــن أحمد 
أمـــادي،  بالســـفيرة  خليفـــة  آل 
عالقـــات  تشـــهده  بمـــا  منوًهـــا 
الصداقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 

والجمهورية اإليطالية من تطور 
وتقـــدم على مختلـــف األصعدة، 
التوفيـــق  كل  للســـفيرة  متمنًيـــا 

والنجاح.
الســـفيرة  عبـــرت  مـــن جانبهـــا،   
أمادي عن اعتزازها بلقاء الشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة، مؤكدة 
اإليطاليـــة  الجمهوريـــة  حـــرص 
على المضي بعالقـــات الصداقة 
مـــع مملكـــة البحريـــن إلـــى آفاق 

أوسع في شتى المجاالت.

تطور بعالقات الصداقة مع إيطاليا

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحـــي 
فـــي مكتبـــه أمـــس، رئيس مجلـــس إدارة 
جمعية سيدات األعمال البحرينية أحالم 
جناحـــي وعـــددا مـــن أعضـــاء الجمعيـــة؛ 
التوثيقـــي  الكتـــاب  تدشـــين  بمناســـبة 
للجمعيـــة بمناســـبة مـــرور 20 عامـــا علـــى 

التأسيس.
وخالل اللقاء أشـــاد وزيـــر اإلعالم بالدور 
وخطواتهـــا  الجمعيـــة  بـــه  تقـــوم  الـــذي 
اإليجابيـــة وجهودهـــا الالفتة في ســـبيل 
تعزيـــز مكانـــة المرأة ودورهـــا في القطاع 

االقتصادي.

 

الرميحي: “سيدات األعمال” تعزز مكانة المرأة

المنامة - البحرين الوطني

أعلـــن بنـــك البحرين الوطني، تماشـــًيا مع 
جهـــوده للمســـاهمة في المجتمـــع وتعزيز 
الوعي العام، عن إطالق حملة افتراضية 
لمكافحة االحتيـــال على منصة التواصل 
االجتماعـــي التابعـــة لـــه. وتشـــمل الحملة 
سلســـلة تتكون من 3 مقاطع فيديو حول 
مكافحة االحتيـــال والتي تهدف لتثقيف 
لهـــذه  التصـــدي  كيفيـــة  حـــول  العمـــالء 

الممارسات وضمان حمايتهم.
ولمعرفـــة المزيـــد حـــول الحملـــة، يرجـــى 
مســـح الرمز المصاحب أو زيارة حســـاب 

)nbbonline@( على االنستغرام.

العمــاء لتثقيــف  فيديــو  مقاطــع   3 مــن  افتراضيــة 

“الوطني” يطلق حملة لمكافحة االحتيال

البحرين ترأس الدورة 45 لمنظمة الهالل والصليب األحمر
خالد بن عبداهلل يدعو الجمعيات للتكاتف وتبادل الخبرات لمواجهة الجائحة

أكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
رئيـــس  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل 
الـــدورة الخامســـة واألربعين للهيئة 
للهـــالل  العربيـــة  للمنظمـــة  العامـــة 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر الشـــيخ 
أن  آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
مملكة البحريـــن، ممثلة في جمعية 
الهالل األحمر البحريني، تمتلك إرًثا 
طوياًل وخبـــرات متراكمة في إدارة 

العمل اإلنساني واإلغاثي.
وشـــدد على المســـاعي التـــي تبذلها 
الجمعيـــة لمواصلـــة دورهـــا محلًيـــا 
وإقليمًيـــا ودولًيـــا مـــن خـــالل العمل 
للتخفيـــف  مـــع شـــركائها ونظرائهـــا 
من المعاناة التي يشـــعر بها إخواننا 
في اإلنســـانية ممن يقاسون ويالت 
الحـــروب والنزاعـــات والصراعـــات، 
أو مـــن وجـــدوا أنفســـهم فجأة دون 
الطبيعيـــة،  الكـــوارث  بفعـــل  مـــأوى 
التقليـــل  فـــي  للمســـاهمة  وســـعيها 
من وطـــأة التداعيات التـــي خلفتها 
والتـــي  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
أودت بحيـــاة مـــا يقـــارب مـــن ثالثة 

ماليين شخص حول العالم.
جـــاء ذلك أثنـــاء الكلمة التـــي ألقاها 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا في افتتاح 
أعمـــال الدورة الخامســـة واألربعين 
للمنظمـــة  العامـــة  الهيئـــة  الجتمـــاع 
العربيـــة للهـــالل األحمـــر والصليـــب 
األحمر، الذي ُعقد عن ُبعد بواســـطة 
تقنيـــة االتصال المرئي، إذ تســـلمت 
مملكة البحريـــن، ممثلة في جمعية 
الهـــالل األحمـــر البحرينـــي، رئاســـة 

الدورة الحالية.
وقال فـــي الكلمة “إن جمعية الهالل 
األحمـــر البحرينـــي وهـــي تتشـــرف 
الحاليـــة،  الـــدورة  أعمـــال  بتـــرؤس 
وفـــق  العمـــل  مواصلتهـــا  لتؤكـــد 
ـــرة التـــي  األهـــداف اإلنســـانية الخيِّ
تصبو إلى تحقيقها المنظمة العربية 
وكافـــة الجمعيـــات الوطنيـــة للهالل 

األحمـــر والصليب األحمر المنضوية 
تحـــت مظلتهـــا، بما ينعكـــس إيجاًبا 
علـــى تطوير العمل اإلنســـاني ودعم 

العمل اإلغاثي”.
وأعرب عن شـــكره وتقديره لرئيس 
جمعية الهالل األحمر الكويتي هالل 
الساير، على الجهود المقدرة والدور 
المهـــم الذي قامت به الجمعية أثناء 
ترؤسها أعمال الدورة السابقة، التي 
جاءت في وقت استثنائي وبسرعة 
قياسية غير مسبوقة بسبب تفشي 

أرجـــاء  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة 
المعمورة.

م شـــكره إلـــى األميـــن العام  كمـــا قدَّ
األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة  للمنظمـــة 
والصليـــب األحمر صالح التويجري، 
علـــى الجهود التي تقـــوم بها األمانة 
العامـــة والرامية إلى تنســـيق الرؤى 
ووجهـــات النظـــر، وتشـــجيع برامج 
والجماعيـــة،  الثنائيـــة  التعـــاون 
ودعـــم برامـــج التنميـــة والتطويـــر، 
والمعلومـــات  الخبـــرات  وتبـــادل 

بيـــن الجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة 
المســـتويين  علـــى  ونظيراتهـــا 

اإلقليمي والدولي.
الخامســـة  الـــدورة  أعمـــال  وكانـــت 
العربيـــة  للمنظمـــة  واألربعيـــن 
وللهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمر 
قـــد انطلقـــت صباح اليـــوم )الثالثاء 
– 6 أبريـــل 2021( بمشـــاركة أمنـــاء 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  ورؤســـاء 
واألعضـــاء، وممثلي اللجنة الدولية 
للصليـــب األحمر، واالتحـــاد الدولي 
لجمعيـــات الصليـــب األحمر والهالل 
األحمر، وأعضاء المنظمات الدولية 
والمراقبين اإلقليمييـــن والدوليين، 
إذ استعرضت خالل اجتماعها أكثر 
مـــن 10 بنـــود، مـــن أهمهـــا: تطويـــر 
الهيـــكل التنظيمـــي لألمانـــة العامـــة 
واســـتعراض  العربيـــة،  للمنظمـــة 
البلـــدان  فـــي  اإلنســـانية  األوضـــاع 
التـــي تعانـــي مـــن أزمـــات  العربيـــة 
تجـــارب  واســـتعراض  وصراعـــات، 
الهيئـــات والجمعيـــات الوطنيـــة في 

مواجهة جائحة فيروس كورونا.

الشيخ خالد بن عبدالله يترأس الدورة 45 لمنظمة الهالل والصليب األحمر

المنامة - بنا
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وزير الديوان الملكي يتسلم البيانات المالية المدققة لحسابات “الرقابة”

حســب التوجيهات الســامية، تســّلم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، من رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة، البيانات المالية المدققة لحسابات الديوان 
للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 2020؛ لترفــع إلى عاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الملكـــي  الديـــوان  وزيـــر  وأشـــاد 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  بجهـــود 
إحـــدى  تعتبـــر  والتـــي  واإلداريـــة، 
اإلصالحـــي  المشـــروع  ثمـــرات 
المتميـــز  وبأدائـــه  الملـــك،  لجاللـــة 
فـــي المحافظـــة علـــى المـــال العام 
والتحقق من ســـالمة ومشـــروعية 
فـــي  وإســـهامه  إنفاقـــه،  أوجـــه 
الدولـــة  وزارات  أداء  تحســـين 
ومؤسساتها وضمان تطبيق أعلى 
والكفـــاءة  اإلنتاجيـــة  مســـتويات 

والتوظيف األمثل للموارد.
وأشـــار إلى الدور الـــذي يضطلع به 

ديـــوان الرقابـــة فـــي حمايـــة المال 
العـــام وحفـــظ مقـــدرات البحرين، 
متبنيا أفضل وأحدث الممارســـات 
المهنيـــة المعتمدة على المســـتوى 

العالمي.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس ديـــوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلدارية الشـــيخ 
إن  آل خليفـــة  بـــن محمـــد  أحمـــد 
ُترّســـخ  الماليـــة  الديـــوان  بيانـــات 
رقابـــي  كجهـــاز  الديـــوان  رؤيـــة 
عاليـــة،  بمهنيـــة  يعمـــل  مســـتقل 
مؤكـــًدا أن مـــا تحقق للديـــوان من 
تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء 

مهامه، يعود إلى الدعم المتواصل 
والرعايـــة  الســـديد  والتوجيـــه 
الكريمـــة التي يحظـــى بها من قبل 
مؤكـــدا  الملـــك،  الجاللـــة  صاحـــب 
المواصلـــة بعـــزم وإرادة لتحقيـــق 
والتوجيهـــات  الحكيمـــة  الرؤيـــة 

السديدة لصاحب الجاللة الملك.
العهـــد  ولـــي  إلـــى  الشـــكر  ووجـــه 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
المتواصـــل،  خليفـــة، علـــى دعمـــه 
منوها بالتنســـيق والتعاون المثمر 

بين الديوان والـــوزارات والجهات 
الحكومية المشمولة برقابته.

وأشـــار الشـــيخ أحمـــد إلـــى أهمية 
اإليجابـــي  النهـــج  مبـــدأ  تعزيـــز 
والشـــراكة ورفع مســـتوى التعاون 
مع جميع الجهات المشمولة برقابة 
الديوان، ومساعدتها على تحسين 
العالميـــة  للمعاييـــر  وفقـــا  أدائهـــا 
المعتمدة للحفاظ على المال العام 

وضمان ُحسن إدارته.
وبيـــن أن ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 
كذلـــك  ســـيواصل  واإلداريـــة 
البشـــري  بالعنصـــر  االســـتثمار 
الكـــوادر  وتدريـــب  وتطويـــر 
للنهـــوض  الوطنيـــة  والكفـــاءات 
بالعمـــل ورفـــع مســـتوى الخدمات 
المقدمة للمواطنيـــن على مختلف 

أنواعها وفي جميع المواقع.
إلـــى  الديـــوان  “يســـعى  وأضـــاف 

مهامهـــا  لتـــؤدي  أنظمتـــه  تعزيـــز 
بكفـــاءة أعلى، حيـــث هناك خطط 
وبرامـــج تطويـــر وتحديـــث تنفـــذ 
لمواكبة المســـتجدات التي تجري 
على المستويين المحلي والعالمي، 
وفي شـــتى التخصصات، ال ســـيما 
الجانبين القانوني والتكنولوجي”.

وقـــال رئيـــس الديـــوان “لقـــد كان 
لجائحة فيـــروس كورونا تأثيرات 
غيـــر  بشـــكل  غّيـــرت  وتداعيـــات 
علـــى  العمـــل  أســـلوب  متوقـــع 
مختلـــف األصعـــدة، إال أن ذلـــك لم 
يثـــن الديـــوان عـــن القيـــام بأعماله 
الرقابيـــة بشـــكل دقيـــق ومتكامل، 
ومواصلـــة إنجـــاز مهامـــه الرقابية 
يتماشـــى  احترافـــي  بشـــكل 
وأفضـــل  المهنيـــة  المعاييـــر  مـــع 

الممارسات الرقابية العالمية”.

الشيخ خالد بن أحمد

المنامة - بنا

صرف المخصصات المضاعفة لمستحقي الضمان االجتماعي وذوي العزيمة 15 أبريل

“الشورى” و “التنمية السياسية” ينظمان ندوة عن “البرلمان واإلعالم” غًدا

ــس الـــــــــــــوزراء ــ ــ ــي ــ ــ ــد رئ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــو ولـــــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــًذا لــــتــــوجــــيــــهــــات سـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

ــة ــيـ ــامـ ــي ومـــمـــثـــلـــي الـــمـــؤســـســـات اإلعـ ــحـ ــيـ ــرمـ ــة الـ ــ ــارك ــ ــش ــ بـــرعـــايـــة الـــصـــالـــح وم

تنفيًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتكليف 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بمضاعفــة قيمــة مخصصــات المســاعدة االجتماعيــة التي تصرف لمســتحقي 
الضمــان االجتماعــي، واإلعانــة الماليــة التــي تصرف لمخصــص األشــخاص ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة(، بمناســبة 
قــرب شــهر رمضــان المبــارك، بهــدف تخفيف األعباء المعيشــية عن األســر البحرينيــة محدودة الدخــل، وفي إطار 
ســعي الحكومــة الدائــم لدعــم المواطنيــن بما يلبــي احتياجاتهم حيــث تبدأ الــوزارة العمل على تنفيــذ اإلجراءات 

بصرف المخصصات الالزمة في 15 أبريل الجاري.

 وبهـــذه المناســـبة، رفـــع وزيـــر العمل 
جميـــل  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
حميـــدان، بالغ الشـــكر واالمتنان إلى 
عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
والمســـتمر،  البالـــغ  االهتمـــام  علـــى 
لتأمين احتياجات المواطنين وتلبية 
متطلباتهم المعيشية وخاصة الفئات 

األكثـــر احتياجًا، مؤكـــدًا أن مضاعفة 
المخصصـــات الماليـــة التـــي تأتي مع 
حلول شهر رمضان الفضيل ستسهم 
فـــي تحقيـــق االســـتقرار االجتماعي 
منهـــا  وسيســـتفيد  المعنيـــة،  لألســـر 
جميع المستحقين لمساعدة الضمان 
االجتماعي، ومخصص ذوي العزيمة 
المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية.
وأوضح حميدان أن الوزارة باشـــرت 

لتنفيـــذ  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  فـــي 
توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
تحويـــل  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  مشـــيرًا 
المبالغ المضاعفة المســـتحقة لجميع 
المســـتفيدين، لتصبح في حساباتهم 
المصرفية بتاريـــخ 15 أبريل الجاري 
وذلـــك خالل شـــهر رمضـــان المبارك، 
المســـتفيدين  عـــدد  بـــأن  مضيفـــًا 
مـــن مســـاعدة الضمـــان االجتماعـــي 

)17052( طلبـــًا بيـــن أســـر وأفراد من 
الفئـــات التـــي حددهـــا القانـــون رقـــم 
الضمـــان  بشـــأن   ،2008 لســـنة   )18(
االجتماعـــي والتـــي ال تمتلك مصدرًا 
للدخـــل، أو ليـــس لديهـــا دخـــل كاٍف 
معيشـــتها  أمـــور  فـــي  عليـــه  تعتمـــد 
اليومية، وســـيتم تحويل المبالغ الى 

حساباتهم المصرفية.
 وفيمـــا يتعلـــق بمخصـــص اإلعاقـــة، 

بقيمـــة  لمســـتحقيها  تصـــرف  التـــي 
)100( دينار شهريًا، سيتم مضاعفتها 
شـــهر  بمناســـبة  دينـــار   )200( إلـــى 
عـــدد  يبلـــغ  حيـــث  فقـــط،  رمضـــان 
المســـتفيدين )12459( شـــخصًا مـــن 
ذوي اإلعاقة، وسيتم تحويل المبالغ 
لتغطيـــة  المصرفيـــة،  لحســـاباتهم 
المنحة الشهرية االعتيادية والمنحة 
اإلضافيـــة لألشـــخاص ذوي العزيمة، 

وهـــم أصحـــاب اإلعاقات الجســـدية، 
الذهنية، البصرية، السمعية، التوحد، 
واإلعاقـــات  الدماغـــي،  والشـــلل 

المتعددة.

برعايـــة رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
مجلـــس  يقيـــم  الصالـــح،  علـــي 
معهـــد  مـــع  بالتعـــاون  الشـــورى 
السياســـية،  للتنميـــة  البحريـــن 
نـــدوة حواريـــة افتراضيـــة بعنوان 
أجـــل  مـــن  واإلعـــالم...  “البرلمـــان 
مجتمٍع واٍع”، وذلك يوم الخميس 
المقبل )8 أبريل 2021م(، بمشاركة 
رئيـــس  اإلعـــالم  شـــؤون  وزيـــر 
البحريـــن  معهـــد  أمنـــاء  مجلـــس 

للتنمية السياسية علي الرميحي.
ضمـــن  الحواريـــة  النـــدوة  وتأتـــي 
برنامج مهـــارات برلمانية ألعضاء 
مجلس الشـــورى، حيث ستتضمن 
3 محاور أساسية، وهي )الصحافة 
المكتوبـــة واإللكترونيـــة، اإلعـــالم 
واإلعـــالم  والمســـموع،  المرئـــي 

االجتماعي(.
األول  المحـــور  فـــي  وســـتتحدث 
رئيـــس لجنـــة الخدمـــات بمجلـــس 

الشـــورى جهاد الفاضل، إلى جانب 
البـــالد  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس 

األستاذ مؤنس المردي.
وفـــي المحـــور الثانـــي مـــن الندوة 
سيتحدث النائب محمد العباسي، 
اإلعـــالم  وســـائل  إدارة  ومديـــر 
بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم  يوســـف 

محمد.
أمـــا المحـــور الثالـــث فـــي النـــدوة 
الثانـــي  النائـــب  فيـــه  ســـتتحدث 

لرئيـــس مجلـــس الشـــورى جميلـــة 
ســـلمان، واألميـــن العـــام للملتقـــى 
اإلعالمي العربي ماضي الخميس.

وستشهد الندوة الحوارية حضور 
عدٍد من أعضاء مجلســـي الشورى 
والنواب، إلى جانب رؤساء تحرير 
الصحف المحلية، وممثلي وسائل 
مملكـــة  فـــي  المختلفـــة  اإلعـــالم 

البحرين.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

علي الرميحيعلي الصالح
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دراسة تربط بين تطبيقات علوم الفضاء والطاقة المتجددة
أعدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وضمن مساعيها لتقديم خدماتها لمختلف القطاعات بما يوفر المعلومات الدقيقة 
والحديثــة لصانعــي القــرار دراســة بحثيــة حــول اســتغالل البيانــات والصــور الفضائيــة فــي تقديــر الطاقــة الكهربائية 
المنتجــة مــن خاليــا الطاقــة الشمســية التي يمكن تثبيتها على أســطح مختلف المباني في مملكة البحرين مســتغلة في 

ذلك أدوات وأنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد.

البحثيـــة  الدراســـة  هـــذه  وتأتـــي 
العمـــل  لخطـــة  مســـاند  كعنصـــر 
 )NEEAP( الوطنية لكفاءة الطاقة
المعلنـــة فـــي العـــام 2017، ووفقـــا 
لهذه الدراسة يمكن توفير الطاقة 
مـــن  البحريـــن  فـــي  المســـتدامة 
خـــالل العديـــد مـــن المواقـــع ومن 

أهمهـــا أســـطح المبانـــي الســـكنية 
والتجاريـــة والمبانـــي الحكوميـــة، 
وقـــد قدمـــت الدراســـة معلومـــات 
دقيقـــة حـــول أكثـــر تلـــك المواقع 
إنتاجـــا للطاقة في حال تم تثبيت 
خاليا الطاقة الشمسية عليها، مما 
يوفـــر لصنـــاع القرار فـــي الجهات 

غايـــة  معلومـــات  العالقـــة  ذات 
فـــي األهميـــة تســـهم فـــي تعزيـــز 
االســـتثمار في الطاقـــة المتجددة، 
كما اشـــتملت هـــذه الدراســـة على 
مجموعة من التوصيات المرتبطة 
بالمعايير القياســـية واشـــتراطات 
البناء وغيرها من التوصيات التي 

تسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن 
الطاقـــة  مصـــادر  مـــن  االســـتفادة 

النظيفة. 
ومن األمثلة التي قدمتها الدراسة 
لمســـتويات  تحليـــل  البحثيـــة 
اإلشـــعاع الشمســـي الســـاقط على 
أســـطح المباني في إحـــدى الجزر 
بمـــا يحـــدد المناطق األكثـــر كثافة 
وبالتالـــي تحديـــد أفضـــل المواقع 
التي يمكـــن تثبيت خاليـــا الطاقة 
بينـــت  كمـــا  عليهـــا،  الشمســـية 
اســـتغالل  خـــالل  مـــن  الدراســـة 

الصـــور الفضائيـــة المواقـــع األقـــل 
بيـــان  مـــع  الكثافـــة  حيـــث  مـــن 
العوامـــل المقيدة لذلـــك مثل ضل 
ميـــالن  أو  المجـــاورة،  المبانـــي 
األســـطح، أو وجود األشـــجار وما 
إلـــى ذلـــك. وقد تضمنت الدراســـة 
مبنيـــة  بيانـــات  قاعـــدة  إنشـــاء 
على المواقـــع الجغرافيـــة للمباني 
وارتفاعهـــا ومســـتويات اإلشـــعاع 
الشمســـي الســـاقط على اسطحها، 
كمـــا اشـــتملت على تقديـــر للطاقة 
الكهربائيـــة التـــي يمكـــن إنتاجهـــا 

مـــن خاليا الطاقة الشمســـية التي 
يمكن تثبيتها على مختلف أسطح 

المباني. 
الجدير بالذكـــر انه تم إنتاج ورقة 
بحثيـــة مـــن هـــذه الدراســـة، وقـــد 
شـــاركت بهـــا الهيئـــة مؤخـــرا فـــي 
مؤتمـــر دولي من ضمن مســـاعيها 
فـــي إشـــراك منتســـبيها فـــي نشـــر 
محكمـــة  مجـــالت  فـــي  أبحاثهـــم 
ومؤتمـــرات متخصصة في مجال 
علـــوم الفضـــاء وتحليـــل البيانات 

والصور الفضائية.

المنامة - هيئة الفضاء

الشيخ أحمد بن محمد

ــك ــة الملـ ــديدة لجاللـ ــات السـ ــق التوجيهـ ــزم لتحقيـ ــة بعـ ــد: المواصلـ ــن محمـ ــد بـ أحمـ



أقامــت بعثــة مملكــة البحريــن لدى األمم المتحــدة في نيويورك فعاليــة، عبر االتصال 
المرئــي اإللكترونــي، بمناســبة الذكــرى الثانيــة لليــوم الدولــي للضميــر، الــذي يصــادف 

الخامس من أبريل من كل عام.

وأثنـــاء الفعاليـــة، وجـــه وزيـــر الخارجيـــة 
عبداللطيـــف الزيانـــي كلمـــة مرئيـــة أعرب 
فيهـــا عن اعتزاز مملكـــة البحرين باحتفال 
دول العالم باليوم العالمي للضمير، اقتناًعا 
أن الضمير اإلنســـاني هو الباعث الحقيقي 
لتعزيـــز قيـــم الســـام والتعايـــش واإلخاء 
بين األمم العالمية، وهو المحرك األساسي 
لنبـــذ العنف والتطـــرف في مختلـــف بقاع 
المعمورة وإرســـاء قيم السام األممي من 

أجل خير البشرية.
وأكد وزير الخارجيـــة أن مملكة البحرين، 
بفضـــل قيادة عاهل الباد صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، ورؤيته 
الحكيمة لتعزيز قيم التســـامح والتعايش 
والتآخـــي مـــن أجـــل خيـــر وســـام العالم، 
تؤمـــن أن المجتمـــع الدولي يجب أن يضع 
فـــي اعتبـــاره أهميـــة الضميـــر العالمي في 
حـــل الصراعـــات وإنهاء النزاعـــات ووقف 
الحـــروب، ونشـــر قيـــم الســـام والتعايش 

بين شعوب العالم.
وقـــال: إن مملكـــة البحريـــن تفخـــر اليـــوم 
بأنهـــا صاحبـــة الريادة والســـبق فـــي تبني 
األمـــم المتحـــدة يـــوم الخامس مـــن أبريل 
يوًمـــا عالمًيـــا للضميـــر، بناًء علـــى المبادرة 
التـــي تقـــدم بهـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، إدراًكا مـــن مملكة البحرين وقيادتها 
الحكيمة لما تعانيه العديد من دول العالم 
من مشـــكات وأزمـــات خطيـــرة، وإيمانها 
بضـــرورة التعـــاون الدولـــي للتوصـــل إلـــى 

حلول عاجلة للمشكات العالمية.
مملكـــة  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
اهتمامهـــا  علـــى  دائًمـــا  برهنـــت  البحريـــن 
جهـــود  ومســـاندة  دعـــم  علـــى  وحرصهـــا 
المجتمـــع الدولـــي واألمـــم المتحـــدة مـــن 
أجـــل إحـــال األمن والســـام واالســـتقرار 
واالزدهـــار فـــي كافـــة بقـــاع العالـــم، وهي 
تـــدرك أن الضمير العالمـــي الحي والواعي 
كفيل بتوحيد الجهود وتســـخير الطاقات 
واإلمكانات من أجل خير البشـــرية جمعاء 
وتحقيـــق تطلعـــات شـــعوب العالـــم لحياة 

حرة كريمة آمنة ومزدهرة.
وقال وزير الخارجية: إن مملكة البحرين، 
بقيادة وتوجيه جالة الملك تبنت العديد 
مـــن المبـــادرات والمشـــاريع لتعزيـــز ثقافة 
التســـامح والســـام واإلخـــاء، ويأتـــي في 
مقدمتهـــا إطـــاق جائـــزة عيســـى لخدمـــة 
اإلنســـانية، وتأســـيس مركـــز الملـــك حمـــد 
العالمـــي للتعايـــش الســـلمي، ومركز الملك 
حمد للســـام الســـيبراني، وكرســـي الملك 
والتعايـــش  األديـــان  بيـــن  للحـــوار  حمـــد 
السلمي بجامعة سابينزا اإليطالية، إضافة 
إلى إطاقها لجوائز عالمية في العديد من 
المجاالت لتعزيز ثقافة الســـام والتعايش 
واالســـتقرار  األمـــن  وتحقيـــق  الســـلمي 

واالزدهار لشعوب العالم.
وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن أدركـــت في 
وقـــت مبكـــر، أن العالم يواجـــه اليوم أزمة 
دوليـــة صعبة تمثلت فـــي جائحة كوفيد - 
19 التي تركت تداعيات وتأثيرات صحية 

واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتسببت 
في وفاة وإصابة مايين البشـــر في كافة 
دول العالم، وحرصت، بتوجيهات ســـامية 
مـــن جالة الملك، على أن تتعامل مع هذه 
األزمـــة وفق قواعـــد القوانيـــن والمواثيق 
الدوليـــة، والقيم الســـامية التـــي تؤمن بها 
المملكـــة ممثلـــة فـــي التعاطـــف والتآخـــي 

والتعاون اإلنساني بين شعوب العالم.
وأشـــاد وزير الخارجية بالجهود المخلصة 
والملموســـة التي قـــام بها فريـــق البحرين 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، للتعامـــل مـــع األزمـــة وتداعياتهـــا 
بأقصـــى درجات المســـؤولية واإلنســـانية، 
منوًهـــا بمـــا وفرتـــه الحكومـــة للمواطنيـــن 
والمقيميـــن فـــي المملكـــة على حد ســـواء 
مـــن وســـائل الفحـــص والعـــاج والتطعيم 
الصحيـــة  الخدمـــات  وكافـــة  المجانـــي، 
واالجتماعيـــة الضروريـــة، وبذلـــك حققت 
مملكة البحرين نجاًحا وتميًزا في التعامل 
مـــع تداعيـــات جائحـــة كوفيـــد - 19، لقـــي 
الصحـــة  منظمـــة  مـــن  وتقديـــًرا  إشـــادة 

العالمية ودول العالم.
مطالـــب  الدولـــي  المجتمـــع  إن  وقـــال: 
اليـــوم بتحكيـــم الضميـــر لتحقيـــق العدالة 
والمســـاواة ودعم الدول األكثر تضرًرا من 
هـــذه األزمة الخطيرة، ومعالجة المشـــاكل 
العديـــدة التـــي تعاني منها الـــدول النامية 
والفقيـــرة، معرًبـــا عـــن الثقـــة بـــأن منظمة 
ومنظماتهـــا  بقيادتهـــا  المتحـــدة،  األمـــم 

وهيئاتها المتخصصة قادرة على أن تقود 
بكل كفاءة واقتـــدار الجهود العالمية نحو 
عالـــم أكثـــر أمًنا واســـتقراًرا وازدهـــاًرا من 

أجل خير البشرية جمعاء.

توزيع اللقاحات بشكل منصف

الخامســـة  الـــدورة  رئيـــس  عـــن  ونيابـــة 
والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
ألقى فاروق خان، وهو نائب رئيس مكتب 
رئيـــس الجمعية العامة، كلمـــة أعرب فيها 
عن شـــكره لحكومة مملكـــة البحرين على 
تنظيـــم الفعاليـــة ودعمهـــا لهـــذه القضيـــة، 
مشيًرا إلى أن األمم المتحدة ومنذ إنشائها 
دأبت على تعزيز ثقافة الســـام باعتبارها 
عنصر أساســـي إلنقاذ األجيال القادمة من 
ويـــات الحـــرب، حيـــث أدركـــت أن ثقافة 
الســـام هي أكثر من مجرد اتفاقيات بين 
الحكومـــات وأن الســـام يجـــب أن يقـــوم 
علـــى أســـاس “التضامـــن البشـــري الفكري 

واألخاقي”.
وأوضـــح فـــاروق خـــان أن هـــذه الثقافـــة 
التفاعـــل  تعكـــس  قيـــم  علـــى  مبنيـــة 
االجتماعـــي القائـــم علـــى مبـــادئ الحريـــة 
والعدالـــة والديمقراطيـــة وكافـــة حقـــوق 
اإلنســـان والتســـامح والتضامـــن، كما تنبذ 
هذه الثقافة العنف وتسعى لمنع النزاعات 
من خال معالجة أسبابها الجذرية، منوًها 
بأهمية الحوار والتفاوض وسبل المشاركة 
الكاملة في عملية تنمية المجتمع من أجل 

بناء ثقافة السام والحفاظ عليها.
نائـــب رئيـــس مكتـــب رئيـــس  كمـــا أشـــار 
الجمعيـــة العامـــة إلـــى أن االحتفـــال هـــذا 
العـــام باليـــوم الدولـــي للضميـــر يأتـــي في 
وقـــت يواصل فيه العالم التصدي لجائحة 
كوفيـــد - 19، وهـــو التحـــدي األكبـــر الـــذي 
يواجهـــه العالم في تاريـــخ األمم المتحدة 
علـــى مدى 75 عاًمـــا، مضيًفـــا أن الجائحة 
هي القضيـــة العالمية فـــي العصر الحاضر 
اإلنمائيـــة  المكاســـب  بعرقلـــة  وتهـــدد 

المتحققة.
وتطلـــع فاروق خان إلـــى التعافي في عقد 
بمـــا  العالميـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  العمـــل 
يضمن عدم ترك الفئات األكثر ضعفا خلف 
الركـــب، موضًحـــا أنه أثنـــاء تطوير خطط 
التعافـــي هنـــاك فرصـــة لتنفيـــذ الـــدروس 
المســـتفادة، وإعـــادة البنـــاء بشـــكل أفضل 
لحماية األنظمة من الصدمات المستقبلية 
التنميـــة  أهـــداف  نحـــو  التقـــدم  وتســـريع 
المســـتدامة، مشـــجًعا علـــى اغتنـــام هـــذه 
الفرصـــة وضمان موائمة حزم التحفيز مع 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة واالتفاقيات 

المعنية بالعام 2030 ذات الصلة.
العملـــي واألخاقـــي  بالواجـــب  نـــوه  كمـــا 
لضمان اللقاحات للجميع، مشـــجًعا الجميع 
علـــى دعـــم النهـــج المبدئـــي المتمثـــل في 
الوصول العـــادل والمنصف إلى اللقاحات، 
وتقديـــم مـــوارد الدعـــم الازمـــة لآلليـــات 
المتعددة األطراف، مثل مبادرة كوفاكس 
التـــي تقودهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
مرحًبا فـــي هذا الصدد بالتـــزام 181 دولة 
باإلعـــان  المتحـــدة  األمـــم  فـــي  عضـــًوا 
السياسي بشأن الوصول العالمي المنصف 
إلى اللقاحات المضـــادة لفيروس كوفيد - 
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مـــن جهته، أكـــد المنـــدوب الدائـــم لمملكة 
البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك، 
الســـفير جمـــال فـــارس الرويعـــي، األهمية 
التـــي يحظى بها االحتفـــال باليوم الدولي 
للضميـــر، خصوصـــا مـــع ما يواجهـــه العالم 
مـــن تحديات في ظل مـــرور أكثر من عام 
منذ انتشـــار جائحة كورونـــا والتي جعلت 
األسرة البشرية أكثر إدراًكا بمدى ترابطها 

وتداخلها.
وأوضح المنـــدوب الدائم لمملكة البحرين 
لدى األمم المتحدة في نيويورك أن اليوم 
الدولـــي للضميـــر يمثـــل رســـالة حضاريـــة 
للعالـــم الـــذي هـــو اليـــوم أحـــوج مـــا يكون 
لتغليـــب الضميـــر بمـــا يعـــود بالخيـــر على 

اإلنسانية المشتركة.
كما شارك في الفعالية عدد من المندوبين 
الدائميـــن والممثليـــن عن الدول الشـــقيقة 
فـــي  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  والصديقـــة 
مـــن  مســـؤولين  إلـــى  إضافـــة  نيويـــورك، 
األمـــم المتحـــدة وممثليـــن عـــن المنظمات 
اإلقليمية، إذ تقدموا بالشكر والتقدير إلى 
مملكـــة البحرين لمبادرتهـــا القيمة ودورها 
الفاعـــل في دعـــم جهود المجتمـــع الدولي 

الرامية إلى تعزيز ثقافة السام.
وأشـــار المشـــاركون إلى آثار )كوفيد - 19( 
علـــى تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الوصـــول  وضمـــان   2030 العـــام  بحلـــول 
لفيـــروس  المضـــادة  للقاحـــات  المتكافـــئ 
)كوفيـــد - 19(، مؤكديـــن أهميـــة ترســـيخ 
قيم التعايش الســـلمي والتعاون المشترك 
من أجل إرســـاء دعائم الســـام واالزدهار 

في جميع أنحاء العالم.

جمال الرويعي عبداللطيف الزياني

المنامة - بنا

الزياني: البحرين تفخر بتبني األمم المتحدة لمبادرة سمو األمير الراحل
ــي الــعــالــم ــ ــام ف ــ ــس ــ ــي” مـــحـــرك أســــــاس إلرســـــــاء ال ــ ــان ــ ــس ــ ــر اإلن ــيـ ــمـ “الـــضـ

المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحكيم 
الضمير لتحقيق العدالة والمساواة

محرر الشؤون المحلية

أكــد النائــب حمد الكوهجــي أن اعتماد األمم المتحــدة يوم الضمير 
الدولي يأتي تأصيال للنهج اإلنساني الذي خطه عاهل البالد جاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مشــيًرا إلــى أن مملكــة البحرين 
تســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز الضميــر الدولــي لالرتقــاء بالعمــل 

اإلنساني المشترك والذي يؤسس للتنمية المستدامة.

وأثنـــى النائب الكوهجـــي بالدور 
والمســـاعي  الكبيـــر  اإلنســـاني 
الحثيثة التي يقودها ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة في خدمة اإلنســـانية 
وتعزيـــز القيم النبيلة والســـامية، 
منوًها بدور ســـموه اإلنساني في 
قيـــادة جهود البحريـــن لمواجهة 
جائحـــة كورونا، إذ أثبتت مملكة 
البحريـــن إنســـانيتها الكبيرة في 

هذه الجائحة العالمية.
واستذكر الكوهجي الدور الكبير 
الســـمو  الوطـــن صاحـــب  لفقيـــد 
الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثـــراه( في 
ونشـــر  اإلنســـانية  القيـــم  تعزيـــز 
ثقافة التعايش والســـام، مؤكًدا 
أن اعتمـــاد يـــوم الضميـــر الدولي 
يأتـــي تكريًمـــا لجهود ســـموه في 

خدمة اإلنسانية. حمد الكوهجي

الكوهجــي: اعتماد يوم الضمير تكريــم لجهود األمير الراحل في خدمة اإلنســانية
البحرين تساهم في تعزيز الضمير الدولي تأصيال لنهج جاللة الملك

المنامة - بنا

أكد مجلس النواب أن الرؤية الملكية 
صاحـــب  البـــاد  لعاهـــل  الســـامية 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
البحريـــن  مملكـــة  جعلـــت  خليفـــة، 
أنموذجـــا رفيعـــا للســـام والتنميـــة، 
واألمـــن واالســـتقرار، وإعـــاء القيم 

اإلنسانية بين الشعوب.
وأشـــاد المجلس بجهود ولـــي العهد 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، وما حققه ســـموه من قيادة 
ناجحـــة ومتميـــزة لفريـــق البحرين، 
رائـــدة  إنســـانية  نجـــاح  قصـــة  مـــن 
فـــي مواجهـــة تداعيـــات وتحديات 
جائحة كورونـــا، تحقيقا لتوجيهات 
وتطلعـــات جالـــة الملـــك، فـــي ظـــل 

المسيرة التنموية الشاملة.
الفخـــر  بـــكل  المجلـــس،  وأعـــرب 

واالعتـــزاز، أن اعتمـــاد منظمة األمم 
المتحـــدة الخامـــس مـــن أبريـــل من 
كل عـــام، يوًما عالمًيـــا للضمير، بناء 
على مبـــادرة مملكة البحرين، والتي 
أطلقها صاحب السمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثراه، ســـاهمت في تعزيز مكانة 
مملكـــة البحريـــن دولًيا، ومســـيرتها 
اإلنسانية، وجعلت من قيم ومبادئ 
التســـامح والتعايش وثقافة السام 
وحقـــوق اإلنســـان ركيـــزة أساســـية، 
تقـــوم عليها جهـــود التنمية الوطنية 

المستدامة.
وأشار المجلس إلى الجهود الرفيعة، 
والمســـاعي الحثيثـــة، التـــي تبذلهـــا 
المملكـــة في دعـــم الجهـــود العالمية 
لتعزيز السام والتسامح والتعايش، 
ونبـــذ التعصب واإلرهاب والتطرف، 

وحـــث  اإلنســـانية،  القيـــم  وتعزيـــز 
المجتمع الدولي والشعوب للتمسك 

بالثوابت واألسس السامية.
االحتفـــال  أن  المجلـــس  وأضـــاف 
يأتـــي  للضميـــر،  العالمـــي  باليـــوم 
للمـــرة الثانيـــة والعالم يمـــر بظروف 
اســـتثنائية نتيجة لجائحة فايروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، وســـعي كافة 
الدول لمكافحته والحد من انتشاره، 
األمـــر الـــذي يجعـــل مـــن هـــذا اليوم 
محطـــة هامـــة لمواصلة اســـتنهاض 
وعـــي الـــدول والشـــعوب لمواجهـــة 
والتعـــاون  المشـــتركة،  األزمـــات 
الدولي، والعمل اإلنساني للمساهمة 
والظـــروف  التحديـــات  بتخطـــي 
الراهنة، من أجل عالم مستقر وآمن، 
تســـوده المحبة والوئام، والتســـامح 

والسام.

الســام وثقافــة  والتســامح  التعايــش  قيــم  ترســيخ 
“النواب”: مبادرة األمير خليفة بن سلمان عززت مكانة البحرين دولًيا
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يوم الضمير... بذرة الخير وإن غاب صاحبها
فـــي يـــوم الضمير الدولي نســـتذكر بـــكل فخر 
واعتـــزاز الراحل الكبيـــر طيب هللا ثراه األمير 
خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا، فهذه 
المناســـبة هي إحدى مآثـــره ومبادراته الرائعة 
التـــي امتـــدت للعالـــم وســـاهمت فـــي تعزيـــز 
مبادئ وقيم اإلنسانية من أجل عالم أكثر أمنا 

وساما واستقرارا.

وليكـــون هـــذا اليـــوم وســـيلة وحافـــزا لتعبئـــة 
جهـــود المجتمـــع الدولي بانتظـــام لتعزيز قيم 
الســـام والتســـامح والتعايـــش من أجـــل بناء 
عالـــم مســـتدام يقـــوم علـــى الحـــب والســـام 
اإلنســـانية  المبـــادئ  علـــى  وتأكيـــدا  والوئـــام، 
الخيـــرة والرفيعـــة التـــي حـــرص الراحل على 
أن تكـــون منطلقا ومحركا من أجل خلق إرادة 

عالمية تشـــيع روح المحبـــة والتعايش وتزيل 
أســـباب التوترات والصراعـــات، وتؤكد أهمية 

التمسك بالطرق السلمية لحل النزاعات.
إننا إذ نســـتذكر تلك المبادئ الرفيعة والرائعة 
الكبيـــر، ومـــا تحملـــه  الراحـــل  التـــي وضعهـــا 
مـــن قيـــم حضاريـــة ســـامية نحـــن فـــي أمس 
الحاجـــة إليهـــا اليـــوم، فهـــي تســـتصرخ العالم 

بأســـره لتعزيز قيم الســـام والوئام وبث روح 
الطمأنينة وإشاعة األمل، لتنعم شعوب العالم 
الحـــروب  نـــار  باألمـــن واالســـتقرار وتنطفـــئ 
والصراعات التي تجتاح الكثير من زوايا هذا 
العالم، خصوصا في ظل الظروف االستثنائية 
التـــي نعيشـــها جـــراء تفشـــي جائحـــة كورونا 
ومـــا خلفته من تداعيات، ما يســـتدعي يقظة 

الضميـــر اإلنســـاني وتضافـــر الجهـــود العالمية 
كافـــة للتعامـــل مـــع هـــذه التداعيـــات الكبيـــرة 
والعمـــل على إنقاذ اإلنســـانية مـــن براثن الفقر 

والمرض والحروب.
وســـيظل يـــوم الضميـــر الدولـــي األثـــر الخالد 
والجميـــل للراحـــل الكبيـــر وبذرة الخيـــر التي 

تبقى وإن غاب صاحبها.

يوسف البوري



عقد أمس االجتماع األول للجنة التنسيق 
السياســـي المنبثقـــة من مجلس التنســـيق 
الســـعودي البحريني، الذي يرأســـه كل من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكـــة 
صاحـــب  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وعقـــد االجتمـــاع برئاســـة مشـــتركة مـــن 
وزيـــر خارجية المملكة العربية الســـعودية 
صاحـــب الســـمو األمير فيصل بـــن فرحان 
آل ســـعود، ووزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، وبمشـــاركة أعضـــاء فريـــق عمل 

اللجنة من الجانبين.
وفـــي بداية االجتماع، ألقـــى الزياني كلمة 
أعـــرب فيهـــا عـــن بالـــغ الســـعادة النعقـــاد 
االجتماع األول للجنة التنسيق السياسي، 
تأكيـــًدا لعزم البلدين الشـــقيقين المشـــترك 
ورغبتهمـــا الصادقـــة في تعميـــق التواصل 
والتكامل والتنسيق المشترك بين البلدين 
الحكيـــم  النهـــج  علـــى  ســـيًرا  الشـــقيقين، 
والتوجيهات الســـامية من لدن ملك البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وملك المملكة العربية الســـعودية 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز آل ســـعود، بمـــا يوليانه من 
اهتمـــام كبيـــر لتعزيـــز وتوطيـــد عالقـــات 
األخـــوة التاريخيـــة المتميزة بيـــن البلدين 

الشقيقين في كافة المجاالت.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة: لقـــد شـــهدنا في 
الرعايـــة  ثمـــار  إحـــدى  الماضـــي  نوفمبـــر 
الكريمـــة مـــن قادتنـــا، مـــن خـــالل التوقيع 
على البروتوكول المعدل لمســـتوى رئاسة 
البحرينـــي،  الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس 
ليكون برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، وولـــي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بن ســـلمان 
بن عبدالعزيز آل ســـعود، بما يجســـد مدى 

لتحقيـــق  المشـــترك  والحـــرص  االهتمـــام 
مســـتقبل  وبنـــاء  المنشـــودة،  األهـــداف 
أكثر إشـــراًقا ورســـوًخا للعالقات األخوية 
الوثيقـــة التـــي تربـــط البلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين.
نلتقـــي  أننـــا  الخارجيـــة:  وزيـــر  وأضـــاف 
اليوم في اجتماعنا األول للجنة التنســـيق 
المبـــادرات  مـــن  عـــدد  إلقـــرار  السياســـي 
البنـــاءة ووضـــع الـــرؤى المشـــتركة لتعزيز 
عالقات الشـــراكة االستراتيجية، وتوطيد 
عالقات األخـــوة والتعاون الثنائي لما فيه 
مصلحـــة البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
وتوحيـــد  المشـــترك  التنســـيق  ومواصلـــة 
المواقف تجاه القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمـــام المشـــترك، تمهيـــًدا لرفعهـــا 
إلـــى االجتمـــاع الثانـــي لمجلس التنســـيق 
الســـعودي البحريني العتمادها، معرًبا عن 
الشـــكر واالمتنـــان إلـــى رئيســـي وأعضـــاء 
اللجنـــة التحضيريـــة لمـــا بذلـــوه مـــن جهد 
بـــارز في اإلعـــداد والتحضيـــر النعقاد هذا 

االجتماع المبارك.
اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
مملكـــة البحريـــن وفخرها بالـــدور الرئيس 
واإلســـتراتيجي الـــذي تقـــوم به الشـــقيقة 
الكبـــرى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، في 

تعزيـــز األمـــن واالســـتقرار والســـالم فـــي 
المنطقـــة، وما تتبنـــاه من مبـــادراٍت رائدة 
وعـــززت  اآلخريـــن  لـــدى  الفكـــر  غيـــرت 

العالقات مع الدول الحليفة والصديقة. 
المبـــادرات  إلـــى  باإلضافـــة  إنـــه  وقـــال 
اإلنســـانية التـــي تقـــوم بهـــا المملكـــة، فقد 
أطلقـــت مبـــادرًة مهمًة لوقف إطـــالق النار 
في اليمـــن، ومبادرة الســـعودية الخضراء 
ومبـــادرة الشـــرق األوســـط األخضـــر التي 
أطلقهمـــا ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي 
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعود، ما ســـوف يزرع األمل لدى شعوب 
المنطقـــة فـــي حيـــاٍة كريمـــٍة وبيئـــٍة آمنـــٍة 

ومستقرة ومزدهرة ومستدامة.

مـــن جانبه، تقـــدم وزير خارجيـــة المملكة 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو األمير 
فيصل بن فرحان آل ســـعود، ببالغ الشـــكر 
والتقدير إلى الزياني على دعوته الكريمة 
لزيـــارة مملكـــة البحرين، ولعقـــد االجتماع 
األول للجنـــة التنســـيق السياســـي، منوًهـــا 
أن عقـــد االجتمـــاع داللـــة واضحـــة علـــى 
الرغبة الصادقة للبلدين الشـــقيقين لتعزيز 
العالقـــات الثنائيـــة، كمـــا يؤكـــد ذلـــك على 
ترســـيخ النهج الذي اعتمده قائدا البلدين 
نحـــو تكريـــس التعـــاون الثنائي فـــي كافة 
المجـــاالت ومن بينهـــا التعاون السياســـي 
ويخـــدم  الشـــعبين  تطلعـــات  يلبـــي  وبمـــا 
المصالـــح المشـــتركة بين البلديـــن، مضيًفا 
ســـموه أن االجتماع يؤكـــد عمق العالقات 

تتســـم  والتـــي  البلديـــن  بيـــن  السياســـية 
النظـــر بشـــأن القضايـــا  بتطابـــق وجهـــات 
اإلقليميـــة والدولية التي تهـــم المملكتين، 
والتنســـيق والتشاور المتواصل على كافة 
المســـتويات فـــي كل ما من شـــأنه تحقيق 
األمن واالســـتقرار في البلديـــن والمنطقة، 
واالزدهار والنماء لشعوب المنطقة، عالوة 

على خدمة األمن واالستقرار الدوليين.
كمـــا عبـــر صاحـــب الســـمو وزيـــر خارجية 
المملكـــة العربية الســـعودية عـــن ارتياحه 
لمـــا تـــم التوصل إليه مـــن نتائـــج إيجابية 
فـــي هذه اللجنـــة خصوًصا ما تـــم االتفاق 
عليـــه من تنفيذ عدد من المبادرات، منوًها 
بمـــا قامـــت بـــه اللجـــان الفرعيـــة األخـــرى 
المنبثقـــة عن مجلس التنســـيق الســـعودي 
البحريني وفرق عملها من تنسيق للجهود 
لعقـــد  ســـعًيا  البحرينييـــن  نظرائهـــم  مـــع 
اجتماعاتهـــم والرفـــع بنتائجهـــم إلى أمانة 
المجلـــس تمهيـــًدا لعقـــد االجتمـــاع الثاني 
للمجلس برئاســـة أصحاب الســـمو الملكي 
وليـــي عهـــد البلدين الشـــقيقين، في شـــهر 

مايو 2021.
الســـمو  صاحـــب  أعـــرب  الختـــام،  وفـــي 
األميـــر فيصـــل بن فرحـــان آل ســـعود عن 
أملـــه بالعمـــل مـــن الجانبين إلنجـــاز كل ما 

تـــم االتفـــاق عليـــه للوصـــول إلـــى النتائج 
المثمـــرة التي يتطلع إليهـــا الجميع لتعزيز 
البلديـــن  بيـــن  التعـــاون  مجـــاالت  كافـــة 
الشـــقيقين، متطلًعا ســـموه للتشـــرف بعقد 
أعمال االجتماع الثاني للجنة في الرياض 
لمتابعـــة مـــا تم إنجـــازه وكل ما من شـــأنه 
الرقـــي بالعالقـــات الثنائيـــة القائمـــة بيـــن 

البلدين.
االجتمـــاع  فـــي  الجانبـــان  واســـتعرض 
المبـــادرات والتوصيات التـــي تم التوصل 
إليها ضمن لجنة التنسيق السياسي، وآلية 
تنفيذهـــا بعـــد إقراراهـــا مـــن قبـــل مجلس 

التنسيق السعودي البحريني.
كما اســـتعرض الجانبان في اجتماع لجنة 
التنســـيق السياسي دعم وتعزيز العالقات 
السياسية الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وأكـــدا تطابق وجهات النظر بشـــأن مجمل 
القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
وفـــي نهايـــة االجتمـــاع، قام كل مـــن وزير 
الخارجية وصاحب الســـمو وزير خارجية 
المملكـــة العربية الســـعودية بالتوقيع على 
محضـــر االجتمـــاع األول للجنة التنســـيق 
السياســـي بيـــن مملكة البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية.
شارك في االجتماع من الجانب السعودي 
ســـفير المملكـــة العربيـــة الســـعودية لـــدى 
مملكـــة البحريـــن صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلطان بن أحمد بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، ووكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الثقفـــي،  عيـــد  واالقتصاديـــة  السياســـية 

وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
وحضـــره مـــن الجانـــب البحرينـــي ســـفير 
مملكة البحرين في الرياض الشيخ حمود 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ومســـاعد وزيـــر 
ووكيـــل  الدوســـري،  عبـــدهللا  الخارجيـــة 
اإلقليميـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة 
ومجلـــس التعـــاون وحيـــد ســـيار، والمدير 
التنفيـــذي ألكاديميـــة محمد بـــن مبارك آل 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشـــيخة 
منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، والوكيل 
المســـاعد لشـــؤون مجلس التعاون بوزارة 
الخارجية يوسف محمد جميل، وعدد من 

كبار المسؤولين في الوزارة.

عقد االجتماع األول للجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني

المنامة - وزارة الخارجية

عقد االجتماع األول للجنة التنسيق السياسي بين البحرين والسعودية
إقرار عدد من المبادرات البناءة ووضع الرؤى المشـتركة لتعزيز عالقات الشـراكة االسـتراتيجية

الزياني: دور 
إستراتيجي 
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تعزيز األمن 
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وزير الخارجية يصل إلى الهند ليترأس وفد 
البحرين إلى اجتماع “العليا المشتركة”

وصل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، مســـاء أمس، إلى 
جمهورية الهند الصديقة، وذلك لترؤس وفد مملكة البحرين 
إلـــى االجتمـــاع الثالث للجنة العليا المشـــتركة، الذي ســـيعقد 

اليوم.
وكان فـــي اســـتقباله لـــدى وصولـــه وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
لشـــؤون الخليـــج، وســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي نيودلهـــي 
عبدالرحمـــن القعـــود، وســـفير جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكة 
البحرين بيوش شريفاســـتاف، وكبار المســـؤولين في وزارة 

الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

المنامة - وزارة الخارجية

انعقاد االجتماع األول للمشاورات السياسية بين البحرين وصربيا
جاللـــة  ممثـــل  زيـــارة  هامـــش  علـــى 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشـــباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة لبلغـــراد، ُعقـــد االجتمـــاع األول 
مملكـــة  بيـــن  السياســـية  للمشـــاورات 
أمـــس،  صربيـــا،  وجمهوريـــة  البحريـــن 
برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
الخارجيـــة  وزيـــر  ومســـاعد  خليفـــة، 
ماريـــك،  فالديميـــر  الثنائيـــة  للشـــؤون 
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وبمشـــاركة 
للشـــؤون متعـــددة األطـــراف ألكســـندر 
تاســـيتش، ومســـاعدة وزيـــر الخارجية 
ديجانـــا  األمنيـــة  السياســـة  لشـــؤون 

إيفانسيك.
وأثناء االجتماع، رحب الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة بالزيـــارة الناجحة 
للرئيـــس الصربـــي إلى مملكـــة البحرين، 

فـــي الشـــهر الماضي، والتـــي أثمرت عن 
نتائـــج إيجابية ووضعت ركائز شـــراكة 
ثنائيـــة متنامية بين البلدين الصديقين، 
مشيًرا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم 
حول التشـــاور السياســـي بيـــن وزارتي 
خارجية البلدين باعتبارها خطوة مهمة 
تعكـــس المســـاعي المتواصلـــة للبلديـــن 
الصديقيـــن فـــي إطـــار تعزيـــز العالقات 

الثنائية في مختلف مجاالت التعاون.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
الدوليـــة أن السياســـة الخارجية لمملكة 
البحريـــن والتي رســـمها باقتـــدار عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، تســـتند إلـــى مبادئ 
المنافـــع  وتعظيـــم  اإليجابـــي  التعـــاون 
المتبادلـــة مـــع كافـــة الـــدول الصديقـــة، 
مبيًنـــا أن المملكـــة تعتبـــر ســـوًقا واعـــًدا 
لالســـتثمارات فـــي مجـــاالت االقتصـــاد 

الذكـــي والقطاعـــات الحيويـــة والطاقة 
مـــن  وغيرهـــا  والســـياحة  المتجـــددة 

األنشطة اإلنتاجية.
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  ودعـــا 
خليفـــة إلـــى تكثيـــف التعاون المشـــترك 
فيـــروس  تداعيـــات جائحـــة  لمواجهـــة 
كورونـــا )كوفيـــد - 19(، مســـتعرًضا في 
هذا الشـــأن، الجهود المتميزة والتدابير 
الفاعلة لفريق البحرين الوطني، بقيادة، 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
من جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية 
للشـــؤون الثنائية بجمهورية صربيا عن 

تطلـــع بـــالده لتطويـــر عالقـــات التعاون 
والتنســـيق المشترك مع مملكة البحرين 
فـــي كل المجاالت، متمنًيا للمملكة دوام 
االجتمـــاع  وشـــهد  واالزدهـــار.  التقـــدم 
بحـــث تطوير مجاالت التعـــاون الثنائي 

بما يصب في صالح البلدين والشـــعبين 
الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر 
حـــول األوضـــاع والتطـــورات الجاريـــة 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى 

محل االهتمام المشترك.

عبدهللا بن أحمد: 
السياسة الخارجية 

للمملكة تستند 
إلى مبادئ 

التعاون اإليجابي



رفـــع محافظ المحرق ســـلمان بن هندي 
المناعي باســـمه وباســـم أهالي المحرق 
أسمى آيات الشـــكر واالمتنان والعرفان 
إلـــى المقـــام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
عاهـــل البـــالد علـــى توجيهـــات جاللتـــه 
الســـامية بحماية الصيادين والمحافظة 
علـــى مصـــادر رزقهـــم ومـــد يـــد العـــون 

والمساعدة لهم وألسرهم الكريمة.
التوجيهـــات  هـــذه  المحافـــظ أن  وأكـــد 
تالمس ذوي الدخل المحدود وأصحاب 
فئـــة  مـــن  المتضرريـــن  الحـــرة  المهـــن 

الصيادين الذين تعتز بهم المملكة.
وأكد المحافـــظ أن التوجيهات الكريمة 
والمكرمـــة الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن 
األبويـــة  المشـــاعر  عـــن  تعبـــر  جاللتـــه 

الحانيـــة لقائـــد عظيـــم تجاه شـــعبه من 
أبناء الوطن، وتعكس الرؤية الحضارية 
لجاللة الملك في تعزيز حقوق اإلنســـان 
وتضمن في الوقت ذاته حماية أرزاقهم 
مـــن تعنـــت وقطـــع لـــأرزاق ومصـــادرة 

للقوارب من قبل السلطات القطرية.
هـــذه  توقيـــت  أن  المحافـــظ  واعتبـــر 
المكرمـــة الملكية يعكس حســـا إنســـانيا 
عظيمـــا مـــن جاللته، خصوصـــا أننا على 
أعتـــاب شـــهر رمضـــان المبـــارك ليمضي 
الصياديـــن من أبناء هـــذا الوطن الغالي 
هذا الشـــهر الفضيل بعـــز وكرامة، حيث 
أثلجـــت  التـــي  المكرمـــة  هـــذه  جـــاءت 
صـــدور الصيادين وأســـرهم لتؤكد على 
تلمس جاللـــة الملك الحتياجـــات أبنائه 

المواطنين.
ونقل المحافظ شـــكر وتقدير الصيادين 
إلـــى وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة مثمنيـــن 
متابعـــة  فـــي  الداخليـــة  وزارة  جهـــود 
ملفهـــم ولقائهـــم المثمـــر مـــع الوزير في 

الشأن ذاته.

كشف محافظ محافظة العاصمة الشيخ 
هشام بن عبدالرحمن آل خليفة لـ “البالد” 
أن التوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة بحماية الصياديـــن والبحارة 
والمحافظـــة علـــى أرزاقهـــم مـــن خـــالل 
المكرمة الملكية لجاللته لدعم لمواجهة 
بســـبب  خســـائر  مـــن  لـــه  تعرضـــوا  مـــا 
تعنـــت الســـلطات القطرية، شـــملت 185 
بحـــارا وصيـــادا، مؤكـــدا أن جاللة الملك 
يتحســـس ويتلمـــس معانـــاة المواطنين 
مـــن  عانـــوه  لمـــا  الصياديـــن  خصوصـــا 
ظـــروف مؤســـفة، الفتا إلـــى أن المكرمة 

تأتي قبل أيام من شـــهر رمضان المبارك 
لتعيـــد البهجة والفرحة إلـــى المواطنين 

في أيام كريمة.
وأكد المحافظ في تصريحات صحافية 
أثناء تقديمه لمساعدات جاللته للبحارة 
والصيادين صبـــاح أمس أن الدعم الذي 
تلقـــاه البحارة والصيـــادون في المرحلة 
الثانيـــة واألخيرة أمس، جـــاء بناء على 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك، أثلـــج صـــدور 
البحارة، الذين أعربوا عن جل سعادتهم 
بهـــذه المكرمة من جاللته واعتبروا هذه 
المكرمـــة بدايـــة جديدة لهـــم ولعوائلهم، 
خصوصـــا بعدما تعرضوا له من خســـائر 

وصلت لقطع أرزاقهم ومصدر معيشتهم 
إضافـــة  قواربهـــم،  علـــى  واالســـتيالء 
إلـــى األضـــرار النفســـية والمعنويـــة التي 
لفتـــرات طويلـــة.  وعايشـــوها  كابدوهـــا 
وقـــال الشـــيخ هشـــام بـــن عبـــد الرحمن: 

تواصلـــت جهودنا منذ أمـــس في تقديم 
الدعـــم للبحـــارة للمرحلـــة الثانيـــة وفـــي 
ظـــل وتطبيق وااللتـــزام بكافـــة التدابير 
االحترازية، إذ تم تقسيم الحاصلين على 
الدعـــم إلى مرحلتين، متمنيا أن يســـاعد 

الدعـــم البحـــارة علـــى مواصلـــة أعمالهم 
محافـــظ  الطبيعية.وأوضـــح  وحياتهـــم 
العاصمـــة أن الدعـــم الـــذي حصـــل عليـــه 
البحارة تم احتســـابه على أساس الضرر 
الواقـــع علـــى كل بحار، ســـواء المادي أو 

المعنـــوي، الفتـــا إلـــى أن بعـــض البحـــارة 
كانـــت خســـائرهم في معـــدات وقوارب، 
وآخـــرون تعرضـــوا للحبـــس واالعتقال، 
وأكـــد أن الدعـــم لم يقتصـــر على أي فئة 

وإنما كان لجميع المتضررين.

محافظ العاصمة لـ “^”: المكرمة السامية تشمل 185 صياًدا
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عبـــر وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف عن 
بالـــغ شـــكره وتقديره لتوجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، في دعـــم وتعويض 
الصياديـــن البحرينييـــن الذيـــن تعرضوا 
إلـــى ضرر فـــادح وقطع لأرزاق بســـبب 

السلطات القطرية.
وأوضـــح خلـــف “أن هـــذا الدعـــم الكريم 
لجاللـــة الملـــك فـــي الرعايـــة واالهتمام 
بملـــف الصياديـــن مـــن جانـــب ولجميـــع 
عمومـــا  البحرينـــي  المجتمـــع  فئـــات 
ومتابعة أمـــور المواطنين وتقديم كافة 
الدعـــم لهـــم هـــو النهـــج الـــذي تعودنـــاه 
مـــن جاللتـــه لحفـــظ كرامـــة المواطنين 

الحيـــاة  علـــى  لحصولهـــم  ودعمهـــم 
الكريمـــة. وشـــدد خلف علـــى أن”متابعة 
واهتمام جاللته بالمواطنين وشؤونهم، 
يعكس أســـمى معاني القيـــادة الحكيمة 
والحريصـــة علـــى مصالـــح شـــعبها عبـــر 

مســـاندتهم فـــي مختلف الظـــروف لكل 
األسر البحرينية”. 

دائمـــا  الملـــك  جاللـــة  “عودنـــا  وقـــال 
الوقـــوف إلـــى جانـــب المواطنيـــن، فـــي 
جميـــع المحطات، وما هـــذه المبادرة إال 
واحـــدة مـــن ضمن عـــدد من المبـــادرات 
التـــي ال تتوقف من أجل صيانة مصالح 

المواطنين وحفظ أرزاقهم.
والتقديـــر  بالشـــكر  خلـــف  تقـــدم  كمـــا 
للحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
علـــى  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء،  مجلـــس 
تلبيـــة  ســـبيل  فـــي  المبذولـــة  الجهـــود 

احتياجات الصيادين
ورأى خلـــف أن توجيهـــات جاللة الملك 
بملـــف الصياديـــن يؤكد اهتمـــام جاللته 
الدائـــم بملـــف األمـــن الغذائـــي باعتبـــار 

الصيادين أحد أهم ركائز هذا الملف.

محافظ وأهالي المحرق: التوجيهات والمكارم الملكية تعكس إنسانية القائدنهــج تعودناه مــن جالتــه لحفــظ كرامــة المواطنين
الصيادون يتلقون توجيهات جاللة الملك بخالص الشكرخلف يشيد بتوجيهات جاللة العاهل لدعم الصيادين

سلمان بن هندي المناعي عصام خلف

بدور المالكي من الجفير | تصوير: رسول الحجيري

أعـــرب عدد من الصياديـــن والبحارة لـ “البالد” عن 
جـــل شـــكرهم وتقديرهم لجاللـــة الملك وصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء على 
المكرمـــة التـــي تأتـــي ونحـــن علـــى أبـــواب شـــهر 
رمضان المبارك، رافعين أســـمى التهاني، مؤكدين 
أن الوطـــن غـــال ونحن نضع يدنا بيـــد جاللته من 
أجلـــه، مشـــددين علـــى أن الدعـــم “أحياهـــم” مـــن 

جديد وفتح بابا للرزق لهم وألسرهم.
وأعـــرب البحـــارة والصيـــادون عـــن أســـمى آيـــات 
تابـــع  الـــذي  الداخليـــة،  لوزيـــر  والتقديـــر  الشـــكر 
بنفســـه شـــخصيا ملفهم فردا فردا من أجل إيجاد 
الحلـــول المناســـبة لمشـــكالتهم ومطالبهم جميعا، 
وتوجيهاتـــه الفاعلـــة والتـــي تركـــت األثـــر الطيب 
فـــي نفوســـهم وخواطرهم ولدى أســـرهم جميعا، 
مؤكديـــن أن مكرمـــة جاللـــة الملـــك هـــي تأكيـــد 
لميثاق جليل يربط جاللته بشعبه، ويعكس عمله 
الدائم علـــى رعاية المواطنين ومتابعة شـــؤونهم 

المختلفة.

دعم كبير من جاللته

الشـــكر  كل  يقـــول:  الجيـــران،  ســـلمان  الصيـــاد 
والعرفـــان ال يكفـــي لجاللـــة الملـــك علـــى لدعـــم 
الكبيـــر الـــذي أكرمنا به جاللتـــه، مؤكدا أن جاللته 
بمعاناتـــه  يشـــعر  الـــذي  مواطـــن  لـــكل  األب  هـــو 
ويتلمســـها ويكون دوما محافظا على مكتســـبات 
المواطـــن، خصوصا مـــع البحـــارة المتضررين من 
اإلجراءات التعســـفية من الســـلطات القطرية مع 
الصياديـــن، موضحـــا أنـــه تـــم القبـــض علـــى 3 من 
بحارته اآلســـيويين من خفر الســـواحل القطرية، 
التي سجنتهم شهرين متواصلين دون وجه حق، 
إضافة إلى احتجاز “بانوشـــه” 5 أشـــهر، ما تســـبب 
فـــي تلـــف جميع معدات الصيد فضـــال عن ماكينة 
الطـــراد، مشـــيرا إلـــى أن خســـائره تراوحـــت بيـــن 

10 و12 ألـــف دينـــار. أمـــا الصياد عيســـى إبراهيم 
فرفـــع جزيل الشـــكر والعرفـــان إلى جاللـــة الملك 
على الدعم المادي المقدم للصيادين في محنتهم 
منـــذ ســـنوات، مشـــددا علـــى أن البحريـــن بقيـــادة 
جاللتـــه ســـتظل دومـــا الوطـــن الـــذي يحبـــه أهله 
ويخلصـــون لـــه ويقدمون أرواحهم فـــداء لترابها، 
وأن الصيادين هم رجال الوطن وتحت أمر جاللة 

الملك في أي وقت.
ورفع الصياد جعفر جاســـم آيات الشكر والعرفان 
إلى مقام جاللة الملك، داعيا هللا تعالى أن يحفظ 
جاللتـــه للبحريـــن وشـــعبها، وقـــال إن الدعم الذي 
تلقـــاه أمـــس ليس بأمـــر غريب على كـــرم وعطاء 
جاللة الملك دوما، وكذلك على الحكومة برئاســـة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مؤكدا 
أن الدعم دائم ومتواصل للمواطن في كل مناحي 

حياته لمواجهة األزمات التي تصيبه.

فرحة جميع الصيادين

وقال جاســـم: إن المكرمة أدخلت الفرحة الكبيرة 
للصياديـــن، بعـــد أن تكبـــدوا خســـائر كبيـــرة منهـــا 
مصادرة أرزاقهم وأرزاق عوائلهم بســـبب التعنت 
القطـــري، الـــذي لـــم يـــراع حـــق الجيـــرة واألخـــوة 
والعالقـــات العائليـــة الوطيدة بل أنكـــروا كل ذلك 
حيـــن وجهـــوا أســـلحتهم في صـــدور البحـــارة، إذ 

خســـر جاســـم 3 طراريد، لكنهـــا لم تكـــن أكثر ألما 
فـــي صـــدره من اإلهانات التي لمســـها فـــي تعامل 
السلطات القطرية المهين، إال أنه قال: إن ما حدث 
اليوم محا كل المآسي واأللم والخسارة المعنوية 
والماديـــة التي عانى منها البحارة، ونحن راضون 
اليـــوم بمـــا قدمه جاللـــة الملك من دعـــم للبحارة. 
ووصـــف البحـــار خليفـــة علـــي حســـين المكرمـــة 
والدعـــم الملكي بأنهـــا تعويض عـــن المعاناة التي 
كابدهـــا في حياته جـــراء التعنت القطـــري، داعيا 
هللا أن يجعـــل جاللـــة الملـــك ذخـــرا للوطـــن، وأن 
يبـــارك في جهود ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء الداعمة للمواطن، مؤكدا أن لســـاننا يعجز 
عـــن التعبيـــر وإيجـــاد الكلمـــات التـــي توفـــي حق 
جاللـــة الملك فيما قدمه من دعم للبحارة، مضيفا 
أن مهنـــة الصيد هـــي إرث متواصل في عائلته أًبا 
عـــن جد، لكـــن بعد ما حـــدث معه في قطر خســـر 
مبالغ تجـــاوزت 18 ألف دينـــار، فضال عن توقيف 
القارب 5 أســـابيع، موضحا أن البحارة اآلسيويين 
رفضـــوا العـــودة للبحر مـــرة أخرى وطلبوا الســـفر 
بعـــد الحـــادث، وبدأت أنـــا وإخواني في مسلســـل 

سداد الديون للبنك بمساعدة أعمامي.

9 سنوات بال عمل

البحـــار مكـــي علـــي عباس يقـــول: إنـــه عاطل عن 
العمل منذ 9 سنوات؛ بسبب مهمة بحرية قانونية 

تعلم بها السلطات القطرية، إال أنه فوجئ بالقبض 
عليـــه، والتحفـــظ علـــى القـــارب ثـــم إتالفـــه تماما 
وتكســـيره عمدا، وقـــال: عرضوا علـــي أن أتعاون 
معهم ضـــد وطني لكني رفضـــت تماما، مؤكدا أن 
المكرمـــة الملكية وصلـــت في أفضل وقت لما يمر 
به مـــن ظروف المالية صعبة، مؤكـــدا حبه لوطنه 
وإخالصـــه لقيادتـــه، مختتمـــا أن الدعـــم الســـامي 
هـــو دعم ممـــن أجل حياة جديـــدة لجميع البحارة 
وعوائلهـــم ويمنحـــه فرصـــة لممارســـة مهنته مرة 

أخرى بعد تعطل لمدة 9 سنوات.

شكر أهل الدير

يقول البحار حســـين ســـيد عدنـــان: إن أهل الدير 
مـــن البحارة كانـــوا األكثر تعرضا للخســـائر جراء 
التعديـــات القطريـــة، الفتـــا إلى أن مناطـــق الدير 
وســـماهيج وقاللي هي األقرب لقطر، مستعرضا 
ظلـــم الســـلطات القطرية خـــالل اعتقالـــه لمدة 7 
أشـــهر قضاهـــا داخل الســـجون القطرية، وخســـر 
أدوات الصيـــد وماكينـــة البانـــوش، الـــذي تكلـــف 
إصالحه قرابة 10 آالف دينار، مشيراإل أن البحر 
حبـــه وحياتـــه وانه ال يســـتطيع تركه مهما حصل 
معه، رافعا جل شـــكره وتقديره للدعم الكبير من 
لـــدن صاحب الجاللة الملك، وقال: جميع البحارة 

راضون وسعداء بهذه اللفتة الكريمة.
ورفع البحار محمد الحمادي الشكر لجاللة الملك 

وإلـــى ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
مؤكـــدا أن الدعـــم ليـــس بغريـــب علـــى القيـــادة، 
ويظهـــر دومـــا فـــي األزمـــات التـــي يتعـــرض لهـــا 
المواطـــن، مشـــيرا إلى أنـــه تعـــرض لالعتقال من 
قبـــل الســـلطات القطريـــة قرابـــة 15 مـــرة في 17 
سنة من عمله في البحر، واصفا أسلوبهم بالسيئ 

وغير الحضاري.
وقـــال عيســـى إبراهيـــم: إن خســـائره بلغت 100 
ألف دينار ما بين المعـــدات والقوارب والغرامات 
التي فرضت عليه في قطر إلخالء ســـبيله، حتى 
إنـــه ترك المهنة تماما لخســـارة جميـــع البوانيش، 
معربا عن شكره للدعم السامي من جاللة الملك.

الدعم يمثل عودة الروح

وأوضـــح البحـــار عبدالرزاق إبراهيـــم أنه فوجئ 
في أحد أيام الصيد بالسلطات القطرية تصطدم 
بالطـــراد وتقبـــض عليـــه، وحاولـــوا البحـــث عـــن 
ممنوعات لكنهم لم يجدوا معه شـــيئا، وقال: إن 
الدعم الذي حصل عليه اليوم يمثل عودة الروح 
إليه بعد انكســـار نفسي ومادي؛ بسبب ما تعرض 
له من أذى وتعنت وســـوء معاملة من الســـلطات 
القطرية. محمـــد النعيمي الذي يعد البحر حياته 
ومصـــدر رزقه يقـــول: كل الشـــكر لجاللـــة الملك 
على اهتمامه بقضيتنا كبحارة، مردفا أن جاللته 
متواصل مع شـــعبه دوما وال يقصر مع مواطنيه 
في أي قضية تمســـهم أو تمس أمنهم وسالمتهم 
مثمنـــا  االجتماعـــي،  واســـتقرارهم  وحياتهـــم 
دور الحكومـــة برئاســـة ســـمو ولي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء واهتمامها بالصيادين وقضيتهم 
العادلة، موصال كل آيات الشـــكر والعرفان لوزير 
الداخليـــة، الذي كان له الـــدور الريادي الكبير في 
دعـــم قضيتهم العادلة وصوال لمـــا هم فيه حاليا 

من فرح وسعادة بمكرمة جاللته السامية.

البحارة لـ “^”: يدنا بيد جاللة الملك لخدمة الوطن



تقديم الخدمات الداخلية وإلغاء فحص العودة من السفر لـ “المتطعمين”
أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا أنه بعد العــرض على اللجنــة التنســيقية، وبناًء على المســتجدات 
والمعطيات فقد تقرر بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، اقتصار تقديم الخدمات الداخلية وفتح بعض القطاعات فقط 
أمــام الحاصليــن علــى جرعتي التطعيم ومرور أســبوعين على آخر جرعة لهم حســب كل تطعيــم والمتعافين من الفيروس، 
وذلك من خالل إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي، وكذلك من هم دون 18 عامًا الذين هم بصحبة أولياء أمورهم 

المتطعمين، ولن يسمح لغير المتطعمين من الحصول على الخدمات الداخلية وذلك على النحو التالي:

الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي، 
والصـــاالت الرياضيـــة الداخليـــة، وبرك 
الســـينما  ودور  الداخليـــة،  الســـباحة 
التابعـــة  العـــرض  وصـــاالت  الداخليـــة 
لها، ومحالت “الســـبا”، ومراكـــز األلعاب 
وصـــاالت  الداخليـــة،  الترفيهيـــة 
وحضـــور  والفعاليـــات،  المناســـبات 
ومـــع  الرياضيـــة  للفعاليـــات  الجماهيـــر 
اإلبقاء على معايير التباعد االجتماعي 
واإلجراءات االحترازية، وسُيسمح لكل 
الفئـــات بالخدمات الخارجيـــة للمطاعم 
الخارجيـــة،  بالجلســـات  والمقاهـــي 
المفتوحـــة  الرياضيـــة  والصـــاالت 
والمالعـــب الخارجيـــة وبـــرك الســـباحة 

الخارجيـــة، ومراكز األلعـــاب الترفيهية 
الخارجية، ودور السينما الخارجية.

وفيمـــا يتعلق بالفحـــص عند العودة من 
الســـفر فقـــد تقـــرر إلغـــاؤه للمتطعميـــن 
والمتعافيـــن مـــن خـــالل إبراز مـــا يثبت 
ذلـــك عبر تطبيـــق مجتمـــع واعي وذلك 

بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبحســـب المعطيـــات والنتائـــج ســـيتم 
بشـــكل دوري مراجعـــة القـــرارات ذات 
الصلـــة بهـــذا الشـــأن بمـــا يحفـــظ صحة 

وسالمة الجميع.
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد  وقـــد 
برئاســـة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
البحريـــن مســـتمرة  خليفـــة أن مملكـــة 
إلـــى  الهادفـــة  جهودهـــا  تكثيـــف  فـــي 
التصـــدي للفيروس مواصلـــًة لما تحقق 
طوال المراحل الســـابقة، منوًها بأهمية 
رفـــد الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة بعزم 
الجميع من خالل االلتـــزام باإلجراءات 
والمبادرة بأخذ التطعيم بما يســـهم في 

حفظ صحة وسالمة الجميع.
وأكـــد أن االلتزام بالتدابيـــر االحترازية 
اليـــوم يمثل واجًبـــا وطنًيا ومســـؤولية 
مجتمعيـــة أكثـــر مـــن أي وقـــٍت مضـــى، 
وكلنـــا ثقـــة فـــي أبنـــاء البحريـــن وكافة 
الطيبـــة  األرض  هـــذه  علـــى  المقيميـــن 

لتجـــاوز تحـــدي الفيـــروس بنجـــاح عبر 
االرتـــكاز علـــى مـــا يملكونـــه مـــن روٍح 
مســـؤولة وواعيـــة لمتطلبـــات المرحلـــة 
لحماية أنفســـهم وأســـرهم ومجتمعهم، 
وإدراكهـــم لدورهم المســـؤول في دعم 
أبنائنـــا العاملين فـــي الصفوف األمامية 
الخطـــط  تحقيـــق  فـــي  وإســـنادهم 
الفيـــروس  مـــع  للتعامـــل  الموضوعـــة 

للوصول إلى األهداف المرجوة.
وأشـــار الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا إلـــى ارتفـــاع وزيادة 
إلـــى معـــدالت  القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد 
غير مســـبوقة بســـبب التجمعات وعدم 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
المعنيـــة، منوًهـــا بضـــرورة اإلقبال على 
التطعيـــم ووقـــف التجمعـــات بالمنـــازل 
والمســـاكن وااللتـــزام باإلجـــراءات بمـــا 

يخفض معدالت االنتشار.

المنامة- بنا
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توسعة التعاون مع السفارة األميركية بمجال الطاقة المتجددة
الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المستدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
بمرفأ البحرين المالي رئيس العالقات 
الدولية لدى سفارة الواليات المتحدة 
Mar� “األميركية فـــي مملكة البحرين 
اللقـــاء  بدايـــة  وفـــي   ،”garet Nardi
رحـــب ميـــرزا بــــ “Margaret”، مثمًنـــا 
اإلســـهامات المهمة للسفارة األميركية 
والجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز العالقات 
البلديـــن  بيـــن  التاريخيـــة  الثنائيـــة 

الصديقين.
الجـــادة  بالخطـــوات  ميـــرزا  وأشـــاد   
وغير المســـبوقة في تاريـــخ الواليات 
تبنتهـــا  والتـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
إدارة الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن 
فـــي اســـتراتيجياتها المعلنـــة للتحول 
والمســـتدامة  النظيفـــة  الطاقـــة  إلـــى 

 100 بنســـبة  الكهربـــاء  إنتـــاج  فـــي 
ودعمهـــا   ،2035 العـــام  بحلـــول   %
للجهـــود العالمية في تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة الشـــاملة والتصـــدي آلثار 
التغير المناخي، وتعمل على تحقيقها 
مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
الطموحـــة التي تأخـــذ بعيـــن االعتبار 
أهمية بناء الشـــراكات بيـــن حكومات 
الـــدول الصديقـــة لتحقيـــق األهـــداف 

المشتركة.
مرئًيـــا  عرًضـــا  اللقـــاء  أثنـــاء  وقـــدم 
حـــول اإلنجـــازات التـــي تحققـــت في 
وكفـــاءة  المتجـــددة  الطاقـــة  قطـــاع 
الطاقـــة فـــي مملكة البحريـــن في ظل 
توجيهـــات القيادة الرشـــيدة، وســـلط 
التعـــاون  أوجـــه  أهـــم  علـــى  الضـــوء 
المشترك بين هيئة الطاقة المستدامة 

المملكـــة،  لـــدى  األميركيـــة  والســـفارة 
الخبـــرات  تبـــادل  فـــرص  وناقـــش 
وتشـــجيع االســـتثمارات في مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة، 
خصوصـــا التقنيـــات والتكنولوجيـــات 
المطبقـــة لتحقيـــق أعلـــى كفـــاءة فـــي 
إنتـــاج الطاقـــة الشمســـية باســـتخدام 
وتقنيـــات  الكهروضوئيـــة،  األلـــواح 
باســـتخدام  النظيفـــة  الطاقـــة  إنتـــاج 
طاقة الرياح وتقنيات واســـتخدامات 

الهيدروجين األخضر لتخزين الطاقة، 
مثمًنـــا عمـــق العالقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البلدين الصديقين التي لها األثر الهام 
واإليجابـــي فـــي إثراء أوجـــه التعاون 
المشـــترك في هذه المجاالت الحيوية 

والهامـــة بمـــا يحقـــق النمـــاء والتطور 
 Margaret“ للبلدين. من جانبها، أعربت
Nardi” عن بالغ ســـرورها لالطالع على 
مثـــل هذا التقـــدم الكبير الـــذي أحرزته 
مملكـــة البحرين فـــي النهـــوض بقطاع 

الطاقـــة المســـتدامة، الـــذي كان لهيئـــة 
المحـــوري  الـــدور  المســـتدامة  الطاقـــة 
هيئـــة  رئيـــس  بقيـــادة  تحقيقـــه  فـــي 
ترحيًبـــا  وأبـــدت  المســـتدامة،  الطاقـــة 
واســـتعدادا من جانب سفارة الواليات 
المملكـــة  فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة 
لتوســـعة آفـــاق التعـــاون المشـــترك في 
مجاالت الطاقة المســـتدامة على كافة 
األصعدة، وأعربت عن تطلعها لترجمة 
المخرجـــات اإليجابية لهـــذا اللقاء إلى 
تعـــزز  وملموســـة  مشـــتركة  إنجـــازات 
األواصر التاريخية بين البلدين وتحقق 
المنفعـــة المتبادلـــة، وتقدمـــت بجزيـــل 
الشـــكر والتقديـــر لرئيس هيئـــة الطاقة 
االســـتقبال  حســـن  علـــى  المســـتدامة 
والترحيـــب والحفـــاوة وتشـــجيع آفاق 

التعاون الثنائي المشترك.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

ميرزا يناقش 
فرص تبادل 

الخبرات وتشجيع 
االستثمارات

“األطباء”: البحرين توفر خدمات صحية عادلة للجميع
ــوف األمـــامـــيـــة بـــااللـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة ــف ــص ــوادر الــصــحــيــة فـــي ال ــ ــك ــ ــر ال ــك ش

ناشـــدت جمعية األطباء البحرينية جميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن مواصلـــة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية للوقاية من عدوى 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، مؤكـــدة 
أن العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة من 
أطبـــاء وممرضين وفنييـــن ومتطوعين ال 
زالـــوا يبذلون قصـــارى جهدهم في تقديم 
الخدمـــات التوعوية والصحية والعالجية 
التـــي فرضتهـــا  الهائلـــة  التحديـــات  رغـــم 

الجائحة على القطاع الصحي.
وأشـــارت الجمعية فـــي بيان لها بمناســـبة 
يصـــادف  الـــذي  العالمـــي،  الصحـــة  يـــوم 
الســـابع مـــن ابريل مـــن كل عـــام أن مملكة 
البحريـــن تمثـــل نموذجـــا يحتـــذى بـــه في 

مجـــال الرعايـــة الصحية، وبرز هـــذا األمر 
جليـــا خالل جائحـــة كوفيـــد - 19، مؤكدة 
بيـــن  الشـــراكة  تعزيـــز  أهميـــة  الجمعيـــة 
مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومتلقي 
هـــذا الخدمـــات لضمـــان تعزيز مســـتويات 
الصحـــة العامة، بما في ذلك الشـــراكة في 

مسألة تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وقـــال األميـــن المالـــي بجمعيـــة األطبـــاء 
المقدم الطبيب الشـــيخ ســـلمان بن محمد 
آل خليفـــة: إن االحتفـــال باليـــوم العالمـــي 
علـــى  للتأكيـــد  مهمـــة  مناســـبة  للصحـــة 
يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة  الجهـــود  أهميـــة 
فـــي  الصحيـــة  الكـــوادر  وســـائر  األطبـــاء 
مملكـــة البحرين من أجـــل خدمة المرضى 

الظـــروف،  مختلـــف  فـــي  والمراجعيـــن 
وضمـــان تمتع الجميع بمســـتويات صحية 
عاليـــة، ومؤكـــدا أن األطبـــاء ســـيواصلون 
النهـــوض بهـــذا الـــدور الوطنـــي بـــكل عزم 

وتفان ومسؤولية.
وأضـــاف أنـــه بينما ترفـــع منظمـــة الصحة 
العالميـــة فـــي اليـــوم العالمـــي للصحة هذا 
العام شـــعار “إقامة عالم يتمتـــع بقدر أكبر 
مـــن العدالـــة والصحـــة “ وضمـــان حصول 
الجميـــع علـــى خدمـــات صحيـــة، نـــرى أن 
مملكـــة البحرين وفـــرت خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة المجانيـــة لجميـــع الســـكان، وقد 
بـــرز هذا األمر جليا خـــالل جائحة كورونا، 
وبـــات النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعامـــل 

مـــع الجائحة مثـــاال يحتذى علـــى الصعيد 
العالمي.

الدكتـــور  أكـــد  صلـــة،  ذي  صعيـــد  وعلـــى 
لـــون  ســـلمان بـــن محمـــد أن األطبـــاء يعوِّ
علـــى الدعـــم المجتمعـــي لهـــم مـــن خـــالل 

تفهم ظـــروف عملهم الصعبـــة، خاصة في 
ظـــل جائحـــة كوفيـــد - 19، مؤكـــدا أهمية 
ترجمـــة هـــذا الدعـــم حاليـــا إلـــى مواصلـــة 
التمســـك باإلجـــراءات االحترازية، بما في 
ذلـــك االمتنـــاع عـــن التجمعـــات بمـــا فيهـــا 
التجمعـــات العائليـــة وغيرهـــا، والتـــي قـــد 
تســـهم فـــي تبديـــد جهودنـــا وتضحياتنـــا 
كأطبـــاء وكفريـــق طبي مســـاند نعمل في 
بـــدء الجائحـــة  الصفـــوف األماميـــة منـــذ 
ومـــن دون كلـــل لحمايـــة مجتمعنـــا وأهلنا 

وأحباءنا في مملكة البحرين.
وأعـــرب في هذا اإلطار عـــن تأييد جمعية 
األطباء تعرب عن تأييدها لكل اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير التـــي يقرها الفريق 

الوطنـــي للتصـــدي لجائحـــة كوفيـــد - 19، 
والتـــي يجـــب التقيـــد بها من أجـــل صحة 
وســـالمة الجميـــع فضـــال عـــن توافقها مع 
معاييـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة، مؤكدا 
أهميـــة الشـــعور بالمســـؤولية الكاملة نحو 
ســـالمة المجتمع والمســـاهمة بكل الجهود 
الممكنة في العودة الســـريعة إلى ممارسة 
االلتـــزام  ومـــن خـــالل  الطبيعيـــة  حياتنـــا 
الكامـــل باإلجـــراءات االحترازيـــة المقررة 
مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي، والرامية إلى 
كســـر سلســـلة انتقال الفيروس وانتشاره، 
ممكـــن،  نطـــاق  أضيـــق  فـــي  ومحاصرتـــه 
والعـــودة بأكبر ســـرعة ممكنة إلـــى حياتنا 

الطبيعية.

المنامة - بنا

“الصحة تحذر”: حذاِر التجمعات... “المتحور” شديد االنتقال
حـــذرت وزارة الصحـــة مـــن خطـــورة 
الساللة المتحورة من فيروس كورونا، 
التي تعد شـــديدة االنتشـــار والعدوى، 
الحـــاالت  أعـــداد  تؤكـــده  مـــا  وهـــو 
القائمـــة بشـــكل الفت وغير مســـبوق، 
إذ تجـــاوزت معـــدالت الحالـــة القائمة 
أكثر من 1300 حالة تم تسجيلها يوم 
الســـبت الماضـــي، وهـــو أعلـــى معـــدل 
يومـــي تســـجله مملكـــة البحريـــن منذ 

بدء جائحة فيروس كورونا.
وزارة  شـــددت  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
الصحـــة على ضرورة االلتـــزام بجميع 
الفريـــق  مـــن  الصـــادرة  التعليمـــات 

لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا والجهـــات المعنيـــة للحـــد من 
ضـــرورة  مؤكـــدة  الفيـــروس،  انتشـــار 
االبتعـــاد عـــن التجمعـــات واقتصارهـــا 
على األســـرة الواحدة فـــي المنزل في 
النطاق المعتـــاد والمحدود، ومواصلة 
االلتـــزام بمعاييـــر التباعـــد االجتماعي 
ولبـــس كمامـــة الوجـــه خـــارج المنـــزل 
فـــي كل األماكن واألوقات، إلى جانب 
األســـرة  نطـــاق  فـــي  الكمامـــة  لبـــس 
الواحـــدة عنـــد مقابلـــة أفرادهـــا ممـــن 
لديهم أمراض وظروف صحية كامنة 
أو كبار الســـن المعرضين أكثر للخطر، 

إضافة إلى اإلقبال على التطعيم.
وأشـــارت وزارة الصحـــة إلـــى ضرورة 

باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
االحترازية خصوًصا مع ارتفاع أعداد 
الحاالت القائمة، الفتة إلى أن انتشـــار 
الفيـــروس حالًيـــا يختلف عن الســـابق 
بسبب الســـالالت المتحورة للفيروس 
شـــديدة العدوى واالنتشار والخطورة 
الصحـــة  منظمـــة  بيانـــات  بحســـب 

العالمية.
ودعـــت وزارة الصحـــة إلـــى ضـــرورة 
تجنـــب التجمعات وااللتزام بشـــروط 
الصحة والســـالمة، وبمعاييـــر التباعد 
االجتماعي فـــي كل األماكن خصوصا 
في األسواق، والتعقيم وغسل اليدين 
ولبس الكمامـــات للوقاية من فيروس 

كورونا.

مملكـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
البحرين من الـــدول المتصدرة عالمًيا 
فـــي نســـب الحاصليـــن علـــى التطعيم 
مـــن الســـكان ضمـــن جهـــود تصديهـــا 
الوطنيـــة  الحملـــة  وأن  للجائحـــة، 
للتطعيم مســـتمرة بهدف بلوغ نســـبة 
عاليـــة مـــع نهايـــة أبريـــل الجـــاري في 
عـــدد الحاصليـــن علـــى التطعيـــم مـــن 
المؤهليـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
للمناعـــة  الوصـــول  بهـــدف  للتطعيـــم 
المجتمعيـــة الالزمـــة للحد من انتشـــار 
الحكومـــة  جهـــود  ضمـــن  الفيـــروس، 
المتواصلة لتوفير أعلى درجات األمن 
الصحي للحفاظ على صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الصحة

سلمان بن محمد 



“تمكين”: تمديد الدعم للقطاعات التي الزالت نشاطاتها متوقفة تماًما بسبب الجائحة لـ 6 أسابيع إضافية

التنســـيقية  اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
أعلـــن  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عـــن تمديد 
الدعم للقطاعات التي ال زالت أنشطتها 
متوقفة بشـــكل تام ضمـــن اإلجراءات 
االحترازيـــة للحد من انتشـــار فيروس 

كورونـــا )كوفيـــد - 19(، وذلـــك لمدة 6 
أسابيع بدًءا من مطلع إبريل الجاري.

وتشمل القطاعات المتأثرة ضمن هذه 
الفئـــة قطاعـــات الترفيـــه بمـــا يشـــمل: 
محـــات األلعاب الترفيهيـــة، وصاالت 
والمناســـبات،  والفعاليـــات  األفـــراح 
ودور الســـينما، والمنتجعات الصحية. 
ومـــن المقـــرر أن يتـــم مواصلـــة صرف 
برنامـــج  ضمـــن  الدعـــم  مســـتحقات 

“دعـــم اســـتمرارية األعمـــال” الموجـــه 
تبعـــات  مـــن  المتأثـــرة  للمؤسســـات 
الجائحة، وعليه ســـتكون مـــدة الدعم 
المقدمة ستة أسابيع اعتباًرا من مطلع 

ابريل الجاري.
ويأتـــي تمديـــد الدعـــم المالـــي بهـــدف 
تغطيـــة جزء مـــن النفقات التشـــغيلية 
قامـــت  والتـــي  المؤسســـات،  لهـــذه 
بتســـجيل طلباتها ضمـــن البرنامج في 

المرحلـــة األولـــى، لتحقيق االســـتفادة 
األهليـــة  ومعاييـــر  شـــروط  بحســـب 

للبرنامج. 
وفـــي هـــذا الســـياق، أوضـــح الرئيـــس 
التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” 
حســـين محمـــد رجب أن دعـــم تمكين 
لهـــذه القطاعـــات يأتي ضمـــن الجهود 
الوطنيـــة المتواصلة لدعم مؤسســـات 
القطاع الخاص المتأثرة بشكل مباشر 

مـــن تداعيـــات الجائحـــة، والمســـاهمة 
بشـــكل فعلي في مواجهـــة التحديات 
الماليـــة التي تواجهها تأكيًدا على دور 
تمكين كشريك للنجاح والنمو بالنسبة 
لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص، منوًهـــا 
بـــدور هذه المؤسســـات األساســـي في 
المرجـــوة  التشـــغيل  أهـــداف  تحقيـــق 
بمـــا يتـــواءم مـــع احتياجـــات الســـوق 

وتحدياتها االقتصادية.

ضاحية السيف - “تمكين”
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تنفيـــًذا لقـــرارات اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

ضاحية السيف - تمكين

أعلن صندوق العمل “تمكين” عزمه 
البحريـــن  “ملتقـــى  فـــي  المشـــاركة 
االســـتدامة”  وتحديـــات  لآليـــزو 
المزمع تنظيمه في مملكة البحرين 
اليوم، وبما يسهم في إثراء محتوى 
هذا الملتقى الذي يســـتقطب نخبة 
مـــن المتحدثين في مجـــال اآليزو 
والجودة مـــن البحريـــن والمنطقة، 
المعطيـــات  أحـــدث  ويســـتعرض 
والتوصيـــات في مجـــال تطبيقات 
عمـــل  الســـتدامة  الراميـــة  اآليـــزو 

الشركات والمؤسسات البحرينية.
خـــال  “تمكيـــن”  وتســـتعرض 
مشاركتها في هذا المنتدى جوانب 
من عملهـــا المتواصـــل على تطوير 

معايير الجودة في جميع األقسام، 
عاميـــن  نحـــو  قبـــل  ج  ُتـــوِّ والـــذي 
شـــهادة  علـــى  “تمكيـــن”  بحصـــول 
ISO 9001:2015، ولتكـــون بذلـــك 
من أوائـــل المؤسســـات الحكومية 
التـــي تحصـــل على أحدث نســـخة 
يعـــزز  وبمـــا  الشـــهادة،  هـــذه  مـــن 
مـــن قدرتهـــا علـــى تحســـين جودة 
الخدمات المقدمة للعماء بأقصى 

فاعلية ممكنة.
فـــي  “تمكيـــن”  ممثلـــو  ويتحـــدث 
الملتقـــى عـــن أهمية هذه الشـــهادة 
فـــي مراقبة وقيـــاس وتقييم نظام 
وتقديـــم  دائـــم،  بشـــكل  الجـــودة 
علـــى  والتواصـــل  دوريـــة،  تقاريـــر 
وضـــع  حـــول  المســـتويات  كافـــة 

المؤسسة ومدى فعاليتها، والسعي 
الدائـــم لنيل رضا العمـــاء، وإعان 
سياســـات الجـــودة بشـــكل واضـــح 
كأحـــد  الجميـــع  أمـــام  ومكتـــوب 
ينســـجم  وبمـــا  اآليـــزو،  متطلبـــات 
مـــع قيـــم تمكيـــن التي تنـــص على 

الشفافية.
وقال الرئيـــس التنفيذي لـ “تمكين” 
حســـين محمـــد رجب فـــي تصريح 
“تمكيـــن”  إن  المناســـبة:  بهـــذه  لـــه 
تحـــرص دائمـــا علـــى تطويـــر آليـــة 
العمل لتكون أكثر قدرة على تلبية 
احتياجـــات العمـــاء مـــن خدماتها 
ورفـــع مســـتوى جـــودة الخدمـــات 
المقدمـــة لهـــم، وتحفيـــز الموظفين 
علـــى االندماج بالعمل بطريقة أكثر 

فاعليـــة، والقيـــام بكل مـــا يلزم من 
أجل التأكد من أن نظام المؤسســـة 
ال يـــزال متوافًقـــا مع معاييـــر إدارة 

الجودة.
وأشـــار رجب إلـــى أن تمكين تدعم 
والشـــركات  المؤسســـات  حصـــول 
الجـــودة  أنظمـــة  علـــى  البحرينيـــة 
وتطبيقاتهـــا، واالســـتفادة منها في 
إدارة الوقـــت والنفقـــات والمـــوارد 
بفاعليـــة أكبـــر، مؤكـــدا أهميـــة هذا 
الملتقـــى فـــي االطـــاع علـــى آخـــر 
التحديثات المتعلقة بمعايير أنظمة 
إدارة الجـــودة، وتعزيز نشـــر أفضل 
تطبيـــق  مجـــاالت  فـــي  الخبـــرات 
الجـــودة وتحقيـــق التميـــز وإعطاء 
مشـــاريع القطاع الخاص التجارية 

القـــدرة لكي تصبـــح المحرك األول 
للنمو االقتصادي.

مـــن جانبـــه، قـــال المديـــر التنفيذي 
بومطيـــع:  بروآكـــت خالـــد  لشـــركة 

إن لـــدى “تمكيـــن” تجربـــة تحتـــذى 
في مجال المؤسســـات التي تطبق 
الجـــودة، وهـــو مـــا  أعلـــى معاييـــر 
الملتقـــى  فـــي  مشـــاركتها  يجعـــل 
فرصة كبيرة الســـتفادة المشاركين 
فيه من مؤسســـات وأفراد، خاصة 
وأن الملتقـــى يهدف إلى مســـاعدة 
الشـــركات البحرينيـــة علـــى كيفية 
موائمـــة نمـــاذج العمـــل لديهـــا مـــع 
متطلبـــات اآليـــزو، وبما يســـهم في 
تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها 
وقدرتها على التصدير والمنافســـة 
في األســـواق المحليـــة واإلقليمية 
إلـــى  إضافـــة  العالميـــة،  وحتـــى 
الحـــد من الهـــدر وزيـــادة اإلنتاجية 

والربحية.

ــودة الــخــدمــات ــ ــع مــســتــوى ج ــ ــة الــعــمــل ورف ــي ــس الــتــنــفــيــذي: تــطــويــر آل ــي ــرئ ال

“تمكين” تشارك في “ملتقى البحرين لآليزو وتحديات االستدامة” اليوم

حسين محمد رجب 

المنامة - بنا

رفـــع صحافيـــون وكتـــاب بحرينيـــون 
تقديرهـــم إلى داعـــم الصحافـــة األول 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
الـــذي  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
مناســـبة  كل  فـــي  ويؤكـــد  يوصـــي 
صحافيـــة بحريـــة الصحافـــة وبمكانـــة 
الصحافييـــن ودورهـــم الوطنـــي، وإلى 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة على متابعة ودعم 

سموه للصحافة البحرينية.
وبينـــوا فـــي تصريحات خاصـــة لوكالة 
أنباء البحرين أن ما تضمنته التعديات 
على قانون تنظيم الصحافة والطباعة 
مجلـــس  عليهـــا  وافـــق  التـــي  والنشـــر 
العهـــد  ولـــي  ســـمو  برئاســـة  الـــوزراء 
رئيـــس مجلس الوزراء يـــوم أمس من 
التأكيـــد علـــى عـــدم حبـــس الصحافي 
في قضايا النشر، وإيجاد فصل خاص 
لإلعـــام اإللكترونـــي وتنظيـــم المواقع 
اإلعاميـــة،  للمؤسســـات  والحســـابات 
وإضافـــة تعريفـــات جديـــدة تتناســـب 
مع التطـــور في المجال اإلعامي، كلها 
نقـــاط ومضاميـــن هامـــة تبيـــن مامح 
التطور والتغيير فـــي قانون الصحافة 

القادم.
وأوضح رئيس قسم الشؤون المحلية 
والمحتوى اإللكتروني بصحيفة الباد 
الصحافـــي راشـــد الغائـــب أن الجســـد 
الصحافـــي فـــي انتظـــار القانـــون منـــذ 
ســـنوات طويلـــة، وأكـــد أهميـــة تعزيـــز 
مـــن  الصحافـــة  وتمكيـــن  الحريـــات 
أداء رســـالتها النبيلـــة، فالمتوخـــى من 
النصوص الموجودة في المذكرة يدلل 
على االســـتجابة لماحظـــات الصحف 
عنـــد مشـــاورتها ســـابًقا مثـــل التأكيـــد 
علـــى عدم حبس الصحافي في قضايا 

النشر.
وأضـــاف الغائـــب أن الرهـــان الحقيقي 
اليـــوم في ظـــل الفضـــاء المفتـــوح هو 
عـــن  النظـــر  بغـــض  المحتـــوى  رهـــان 
هـــو  الجـــاذب  فالمحتـــوى  المنصـــة، 

األســـاس، وكل الصحـــف اليوم غادرت 
ولديهـــا  الورقيـــة  الصحافـــة  مفهـــوم 
مواقعها ومنصاتها، وباتت تتعامل مع 
الصحافـــة الذكيـــة، مؤكـــًدا أن مواكبة 
القانـــون لتنظيـــم اإلعـــام اإللكترونـــي 

بات ضرورة ملحة.
وأكد الكاتب الصحافي هشـــام الزياني 
بصحيفـــة أخبار الخليج، أهمية تطوير 
بالصحافـــة  الخاصـــة  التشـــريعات 
واإلعـــام خصوصـــا التشـــريع الخاص 
باإلعـــام اإللكترونـــي الـــذي يعتبر من 
األمور المهمة، إذ البد من تنظيمه للحد 
من الفوضى وتناقل األخبار المغلوطة، 
فالصحافـــة كانت وســـتظل حائط صد 

منيع لكل من يريد اإلضرار بالوطن.
ورفع الزياني شـــكره إلـــى جالة الملك 
المســـتمرة  وتوجيهاتـــه  دعمـــه  علـــى 
إليجاد قانون إعام مستنير ومتطور، 
وأوضـــح أن تطور المهنـــة يعتبر جزًءا 
أساســـًيا مـــن المقاييـــس التـــي تحـــدد 
مدى تطـــور الدولة، مؤكدا عدم وجود 
صحافيين مســـجونين في قضايا نشر 
أو قضايـــا تتعلق بالمهنة، منوها بالدور 
الوطني لكل من يحمل مســـؤولية نقل 

الكلمة.
من جانبه، قـــال الكاتب الصحافي في 
صحيفة األيام يوسف الحمدان: إن أي 
تعديل يطـــرأ على قانون الصحافة هو 
تعديـــل يصـــب أواًل وأخيـــًرا في صالح 
دعـــم الحريـــات الصحافية المســـئولة، 
الصحافييـــن  لـــكل  حًقـــا  بصفتهـــا 
حقولهـــا  بمختلـــف  والصحافـــة 
ومجاالتهـــا، وبيـــن أن التعديات التي 
جـــاءت فـــي المذكـــرة هـــي تعديـــات 
تصب في صالح الصحافي والصحافة 
علـــى  تعتمـــد  الصحافـــة  ألن  ذاتهـــا، 
الحريـــات بدرجـــة أساســـية، وبحاجـــة 
إلى قوانين ســـارية ومتطورة وليست 

جامدة وثابتة.
وبين الحمدان أن الصحافة لن ينطفئ 
نورهـــا، وإن تغيـــرت طبيعـــة المنصات 
اإلعاميـــة، وبطبيعـــة الحـــال ال نريـــد 
للصحافـــة اإللكترونيـــة أن تعمـــل كمن 

إذ البـــد  الغـــارب،  الحبـــل علـــى  يتـــرك 
مـــن قانـــون ينظم العمليـــة، فما ينطبق 
علـــى اإلعـــام اإللكترونـــي ال يمكن أن 
التقليديـــة،  الصحافـــة  علـــى  ينطبـــق 
يدخـــل  اإللكترونـــي  اإلعـــام  ففضـــاء 
فيه اإلعامـــي وغير اإلعامـــي، والبد 
من التفريق بينهمـــا، وبين االثنين ثمة 
حاجـــة إلـــى قانـــون متطـــور وعصـــري 
بأساســـيات  اإلخـــال  عـــدم  يضمـــن 
العمل والرســـالة اإلعامية وبما يضمن 
الحفـــاظ على ثوابت الوطـــن والتنمية 

خاصة.
السياســـي  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
مجلـــس  موافقـــة  إن  راشـــد:  ســـعد 
المتعلقـــة  التعديـــات  بشـــأن  الـــوزراء 
بقانـــون تنظيـــم الصحافة والنشـــر هي 
تأكيـــد علـــى النهـــج المنفتح للمســـيرة 
التنموية الشـــاملة بقيادة جالة الملك، 
فقـــد جـــاءت التعديات منســـجمة مع 
التوجيهـــات الملكية لدعم الصحافيين 
ألداء مهامهم، الذي من شأنه أن يعطي 
دفعـــة لألمام لممارســـة المهنـــة بحرية 
يكفلهـــا الدســـتور والقانـــون، منوًها أن 
مملكة البحرين من الدول التي تفتخر 

بعدم وجود أي سجين رأي.
وقال راشـــد “نتوجه بالشكر واالمتنان 
لصاحب الجالة الملك لدعمه المستمر 
للجســـم الصحافي في مملكة البحرين 
واعتبارهم شركاء في النهضة الشاملة 
لمملكـــة البحريـــن، كمـــا نشـــيد بمتابعة 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لهـــذه التعديـــات التي تضمـــن حقوق 
الســـلك  فـــي  والعامليـــن  الصحافييـــن 
اإلعامـــي بـــأن يمارســـوا حقوقهم بما 

يكفله لهم القانون”.
وأكـــد الكاتـــب والصحافـــي بصحيفـــة 
ومراســـل  النهـــام  إبراهيـــم  “البـــاد” 
إخبـــاري ألكثـــر مـــن قنـــاة إخباريـــة أن 
موافقـــة مجلـــس الوزراء علـــى مذكرة 
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام 
قانـــون الصحافـــة والطباعـــة والنشـــر، 
يحمل دالالت اهتمام الحكومة بالدفع 

بمســـيرة العمـــل الصحافي لألمـــام، بما 
عليهـــا  والقائميـــن  لممارســـيها  يكفـــل 
المزيـــد من المرونـــة والعمل واالجتهاد 

خدمة للوطن والمواطنين.
وبيـــن أن التأكيـــد علـــى عـــدم حبـــس 
الصحافـــي يؤكد األرضية الصلبة التي 
تقوم عليها مملكة البحرين، في شـــتى 
مجاالت الحياة، الفتا أن المملكة ليس 
لديها ما تخشـــاه أو تخفيه، وأنها تنظر 
بعيـــن االعتبـــار للممارســـة الصحافيـــة 
كوسيلة مكاشـــفة وبوصلة مسار، ولذا 
فإن مساندة الصحافيين ومعاضدتهم 
المثلـــى  وحمايتهـــم، إحـــدى الوســـائل 
لتحقيـــق كل تلـــك الســـبل علـــى أرض 

الواقع.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال الصحافـــي 
محمـــد  الخليـــج  أخبـــار  بصحيفـــة 
الســـاعي: إنه لسنوات طويلة تجاوزت 
العقـــد بقي الجســـم الصحافـــي مترقبا 
لثمـــار إصـــدار القانون، ومـــن هنا يأتي 
خـــال  مـــن  الســـاكن  المـــاء  تحريـــك 
موافقـــة مجلـــس الوزراء علـــى مذكرة 
اللجنـــة الوزاريـــة بشـــأن تعديـــل بعض 
تنظيـــم  الصحافـــة  قانـــون  أحـــكام 
والطباعة والنشـــر، ليعتبـــر أمرا جديدا 
يعيـــد للجســـم الصحافي أملـــه في أن 
يشهد قريًبا قانوًنا متطوًرا متناسًبا مع 
التغيرات المتاحقـــة في عالم اإلعام 

والصحافة.
وأضـــاف الســـاعي قائـــا: إنـــه ال يمكن 
إنـــكار أن التعديات المقدمة تمثل في 
مجملها جوهر ما يطمح إليه العاملون 
فـــي الحقل الصحافي، الســـيما التأكيد 
علـــى عدم حبس الصحافي في قضايا 
النشـــر فيما يعتبر دعًمـــا لحرية التعبير 
والـــرأي، وهـــو أمـــر نرفع بشـــأنه القبعة 

ألنه يعتبر نقلة نوعية في القانون.
وبيـــن أن تخصيـــص فصـــل متكامـــل 
لإلعـــام اإللكترونـــي، وإدخال مفاهيم 
مـــع  يتناســـب  اإلعـــام  فـــي  جديـــدة 
هـــذا  فـــي  المتســـارعة  التطـــورات 
المجـــال، ويمثـــل مؤشـــرات قوية على 
ومواكبتـــه  المرتقـــب  القانـــون  تطـــور 

للظـــروف واالحتياجـــات. ممـــا يجعـــل 
من التعديـــات المقدمة إضافة نوعية 
لقانون الصحافة إذا ما ُطبقت بالشكل 
بمـــا  األطـــراف،  جميـــع  مـــن  المأمـــول 
فيهـــا العاملين بالجســـم الصحافي من 
جانـــب من خـــال حرصهم على تحمل 
واتســـاع  بهـــم،  المناطـــة  المســـئولية 
صـــدور األطـــراف األخرى لمـــا تطرحه 
الصحافة من رؤى تهدف إلى التطوير 
وتافـــي الســـلبيات مـــن جانـــب آخـــر، 
الجســـم  يأملـــه  مـــا  إن  قائـــا:  وختـــم 
الصحافـــي اليـــوم يتمثـــل فـــي أمرين، 
األول أن تعـــزز التعديات واإلضافات 
كســـلطة  الصحافـــة  لـــدور  الجديـــدة 
رابعة، وأن ال يأخذ الوقت الطويل في 

السلطة التشريعية.
من جانبه، قال الصحافي في صحيفة 
األيام عادل محسن: إن الموافقة تأتي 
في ظل ما تشـــهده مملكة البحرين من 
دعـــم مســـتمر للحريـــات وخاصة دعم 

جالة الملك للصحافة البحرينية.
وقال: إن تعديات القانون أكدت عدم 
حبـــس الصحافييـــن الذيـــن يمارســـون 
حرية مسؤولة ويعبرون عن وطنيتهم 
في كل مـــا يقدمونه من مواد صحفية 
التعديـــل  يتيحـــه  مـــا  إلـــى  باإلضافـــة 
مـــن دعـــم للصحافـــة اإللكترونيـــة؛ كي 
تســـتطيع وســـائل اإلعـــام االســـتفادة 
من التطـــور التكنولوجـــي وفق تنظيم 
للتطويـــر  قابـــل  ديناميكـــي  وقانـــون 
ليتعاطى مع ما يســـتجد فـــي اإلعام، 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بجهـــود  مشـــيًدا 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة في 
تمريـــر تعديـــات قانـــون الصحافة، ما 
يعكس نظرته تجاه الصحافة الوطنية 
وحاجتهـــا للدعم الحكومـــي من خال 

تطوير التشريعات.
الموقـــع  قســـم  مســـؤولة  وأوضحـــت 
اإللكترونـــي بصحيفـــة الوطـــن وعضو 
الصحفييـــن  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
الصحافيـــة زهـــراء حبيـــب أن موافقة 
مجلـــس الـــوزراء في جلســـته باألمس 

علـــى مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
والمتعلقـــة  والتشـــريعية  القانونيـــة 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانـــون تنظيم 
الصحافة والطباعة والنشر تأتي تنفيًذا 
للتوجيهـــات الســـامية لجالـــة الملـــك، 
وهـــو ما يؤكد حـــرص واهتمام جالته 
والصحافييـــن،  المحليـــة  بالصحافـــة 
مـــن خـــال تنظيـــم العمـــل الصحافـــي 
واإلعامـــي ليأتـــي مواكًبـــا للتطـــورات 
التي يشـــهدها هـــذا القطـــاع والتحول 
الرقمـــي، وهي خطـــوة جوهريـــة نحو 

قانون إعام شامل وحديث.
وقالـــت: إن التعديـــات ســـتضع حـــًدا 
لفوضـــى بعض الحســـابات الشـــخصية 
علـــى منصـــات التواصـــل االجتماعـــي 
والمواقـــع اإللكترونيـــة، والتـــي تقـــوم 
بنقـــل معلومـــات وأخبـــار دون التأكـــد 
مـــن صحتها مـــن عدمه، وأكـــدت على 
أن التأكيـــد على عدم حبس الصحافي 
هـــو تأكيد على حرص ودعم الحكومة 
لحريـــة الصحافـــة والصحافييـــن فـــي 
ممارســـتهم دورهم الوطنـــي في النقد 

البناء ونهضة الوطن.
من جانبهـــا، قالت الصحافية بصحيفة 
األيـــام وعضـــو مجلـــس إدارة جمعيـــة 
الصحفييـــن ســـارة نجيـــب: إن تنظيم 
متطلًبـــا  يعتبـــر  اإللكترونـــي  اإلعـــام 
أساســـًيا فـــي هـــذه المرحلـــة، وبينـــت 
أن التغيـــرات التـــي تضمنتهـــا المذكرة 
القانونيـــة حـــول قانون اإلعـــام تعتبر 
تغيـــرات مهمة وجوهرية فـــي االتجاه 

الصحيح.
وبينـــت أن الجســـم الصحافـــي اليـــوم 
يتطلـــع لحماية الصحافي وتحميل كل 
جهـــة لمســـؤوليتها بوضـــوح، فتحديد 
المســـئوليات أمر مهم، كما أن توضيح 
الفـــرق بيـــن وســـائل اإلعام الرســـمية 
اإللكترونـــي  التواصـــل  مواقـــع  وبيـــن 
يعتبـــر أيًضـــا أمـــًرا ضرورًيـــا، فاإلعام 
عـــدم  هـــو  واألصـــل  فســـيح،  فضـــاء 
تقييـــد الصحافي والحفاظ على حرية 

الصحافة وتنميتها.

المهمة األمـــــور  مـــن  اإللــكــتــرونــي  ــام  ــاإلعـ بـ الـــخـــاص  ــع  ــري ــش ــت ال ــون:  ــي ــاف ــح ص

تعديـالت قانـون الصحافــة تتوافــق مع التطلعــات



“النيابة” توضح: بالغ رئيس التأمينات ضد نواب وليس صحيفة ^

تلقت إدارة صحيفة “البالد” اتصاال توضيحيا من النيابة العامة فيما يتعلق 
بمــا نشــر عن بــالغ رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للتأميــن االجتماعي 

محمود الكوهجي ضد “البالد”.

وأفـــادت النيابـــة العامـــة أن رئيـــس 
مجلس إدارة الهيئـــة العامة للتأمين 
االجتماعـــي لـــم يتقدم بشـــكوى ضد 
صحيفة البالد أو رئيس قسم الشؤون 
اإللكترونـــي  والمحتـــوى  المحليـــة 
الزميـــل راشـــد الغائـــب، ولكـــن طلب 
االســـتدعاء للزميل الغائب جاء في 

اطـــار التحقيق الجاري بشـــكوى من 
رئيس التأمينـــات ضد بعض أعضاء 
مجلـــس النـــواب، وذلك لالســـتدالل 
علـــى الوقائـــع المنشـــورة بالصحافة 
عـــن موضـــوع التأمينـــات والتقاعد، 
رســـالة  العامـــة  النيابـــة  وســـتبعث 
جديدة توضيحية بشأن ذلك إلدارة 

“البالد” اليوم )األربعاء(.
ر صحيفـــة البـــالد هـــذه اللفتة  وتقـــدِّ
الكريمـــة مـــن النيابة العامـــة، وتؤكد 
القضـــاء  بعدالـــة  الكبيـــرة  ثقتهـــا 
بمـــا  وإيمانهـــا  وُشـــَعِبه،  البحرينـــي 
حريـــة  مـــن  الصحافـــة  بـــه  تتمتـــع 
التعبيـــر، والحماية التـــي يحظى بها 

الصحافـــي تحـــت الرعايـــة الملكيـــة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الســـامية 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة وتوجيهات ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة الداعمة للصحافة ورسالتها.

شـــكرها  عـــن  “البـــالد”  وتعـــرب 
وتقديرهـــا البالـــغ لجميـــع الجمعيات 
والحقوقية  النيابيـــة  والشـــخصيات 
االجتماعيـــة  والفعاليـــات  والمدنيـــة 
البـــارزة التـــي عبـــرت عـــن تضامنهـــا 
العميـــق مع “البـــالد” والزميل راشـــد 

الغائب.
وأكـــدت الصحيفـــة أن هـــذه الـــروح 
التضامنيـــة تعكس الجانب المضيء 
مـــن ثقة المؤسســـات والشـــخصيات 
بــــ “البـــالد” باعتبارهـــا صوتـــا للحـــق 

والحقيقة.
راشد الغائب

تجديد التراخيص لـ 711 منشأة صحية والترخيص لـ 90 مؤسسة جديدة
ــرض إنــــــجــــــازاتــــــهــــــا فــــــــي عــــــــــام “كـــــــــورونـــــــــا” ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ “نـــــــــهـــــــــرا” تـ

أكــدت الرئيــس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجالهمة أن الهيئة 
نجحت في تحقيق العديد من المنجزات في العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات االستثنائية 

الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

وأعربت الجالهمة عن عظيم الشـــكر والتقدير إلى 
مقـــام عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة وإلى ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، علـــى الدعـــم الالمحدود للقطـــاع الصحي 
وتوجيهاتهم الكريمة الدائمـــة لالرتقاء بالخدمات 

الصحية في مملكتنا الغالية.
وتـــوج العـــام 2020 بمنح الهيئـــة التكريم من قبل 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء، 
مـــن بيـــن أفضـــل 20 جهـــة حكوميـــة أداًء ضمـــن 
النظـــام الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى )تواصل( 
للعـــام 2020. وهـــذا يمثـــل التزامنـــا تجـــاه زيـــادة 
تعزيـــز جـــودة وأداء خدمـــات الهيئـــة، تماشـــًيا مع 
التطـــور الشـــامل للمملكة لتحســـين أداء الخدمات 

الحكومية.
أهـــم  الجالهمـــة  اســـتعرضت  المناســـبة  وبهـــذه 
إنجـــازات الهيئـــة فـــي العـــام 2020، وكشـــفت في 
هـــذا اإلطار عـــن أن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة تمكنت مـــن تحقيق أهدافها 
بالرغـــم مـــن جائحـــة كورونا التـــي شـــكلت تحدًيا 

استثنائًيا على الصعيد العالمي.
وقالت الجالهمة “لقد تســـبب انتشـــار وباء كوفيد 
19 في العديد من التحديات في األنظمة الصحية 
بالعـــام 2020 علـــى الصعيـــد العالمـــي. أثـــرت هذه 
التحديات على كل جانب من جوانب حياتنا وكان 
مـــن الضـــروري للهيئة أن تتكيف وتعـــزز خدماتها. 
وبالفعل نفذت الهيئـــة تغييرات على الفور لضمان 
اســـتمرارية تقديـــم الخدمـــات الرقابيـــة وللحفاظ 
على عملياتها لتكون نشطة في جميع المجاالت”.

وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى أّن “ذلـــك شـــكل تحدًيـــا 
خاًصـــا؛ ألن العديـــد مـــن وظائفنـــا مثـــل التفتيـــش 
واالعتماد وإجراءات الترخيص المهنية وعمليات 
التدقيـــق تتطلب من موظفينـــا الحضور فعلًيا في 
مرافـــق الرعاية الصحية أو فـــي الموقع. وكان من 
المهم للغاية بالنسبة لنا حماية موظفينا وعمالئنا، 
لذلـــك تـــم تنفيذ تدابير الســـالمة في مـــكان العمل 
مثل فرق العمل األســـبوعية، والتباعد االجتماعي، 
المناســـبة،  الشـــخصية  الوقايـــة  معـــدات  وتوافـــر 
وتنفيذ البدائـــل االفتراضية وعبر اإلنترنت حيثما 
أمكـــن ذلـــك، علـــى الرغم مـــن كل التحديـــات التي 

واجهتها الهيئة”.

وأكـــدت الجالهمـــة أن الهيئـــة واكبـــت توجيهـــات 
بمجابهـــة  الخـــاص  الوطنـــي  الفريـــق  وتعليمـــات 
فيـــروس “كوفيـــد19” قائلـــة: لقـــد كان للهيئـــة دور 
أساســـي في استكمال توجيهات الفريق من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات ومنهـــا، توعية مؤسســـات 
الرعاية الصحية الخاصة، لتعزيز التدابير الوقائية 
لكوفيـــد 19 فـــي بدايـــة الوبـــاء، اإليقـــاف المؤقت 
والخصوبـــة  والحجامـــة  التجميليـــة  لإلجـــراءات 
وغيرهـــا من اإلجـــراءات غير الطارئـــة ذات الصلة 
في طب األســـنان واألمـــراض الجلدية في القطاع 
منتظمـــة  تفتيشـــية  زيـــارات  وتنظيـــم  الخـــاص، 
للمرافـــق الصحيـــة الخاصـــة والعامـــة للتأكـــد مـــن 
الوطنيـــة  العمـــل  فـــرق  ببروتوكـــوالت  التزامهـــا 

وإجراءات مكافحة العدوى.
وعـــالوة على ذلـــك قامت الهيئة بمنـــح الموافقات 
للمنشآت الخاصة لتقديم خدمات الحجر الصحي 
والعزل وفق الدليل اإلرشادي الوطني، واإلشراف 
على الحجر الصحـــي في الحد والرقابة من خالل 
تعيين مستشـــار المهنـــة الطبية المســـاندة بالهيئة 
في منصـــب مدير الحجر الصحي بـــوزارة الصحة 
والسماح لمرافق الرعاية الصحية الخاصة بإجراء 
عرضيـــة(،  أو  )اختياريـــة   19 كوفيـــد  اختبـــارات 
وتنفيـــذ توجيهـــات المغفـــور لـــه صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة بإعفاء 
جميـــع العامليـــن في مجـــال الرعايـــة الصحية من 
غرامات تأخير تجديد التراخيص، والموافقة على 
تجديـــد ترخيـــص المهني الصحـــي دون متطلبات 
ســـاعات التعليم الطبي المســـتمر حتى نهاية العام 

.2020
وعلى صعيد القرارات المنظمة للمنشآت الصحية، 
انخرطـــت وحـــدة الشـــؤون القانونيـــة فـــي تطوير 
أنظمة جديدة وتحديث األنظمة القائمة، وصدرت 
4 قـــرارات مهمـــة هـــي: قـــرار رقم 29 لســـنة 2020 
بإصـــدار الئحة مزاولـــة امتحانـــات المهن الصحية 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
بشـــأن   2020 لســـنة   32 رقـــم  قـــرار  الصحيـــة، 
إصـــدار الئحـــة تســـجيل األدوية والمســـتحضرات 
الصيدالنيـــة وتســـعير األدويـــة وتحديـــد هامـــش 
الربح. والقرار رقم 33 لســـنة 2020 بشأن ضوابط 
واشـــتراطات ترخيـــص المنشـــآت الصحيـــة لعالج 
وتأهيل اإلدمان والقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن 

ضبط جودة األجهزة والمنتجات الطبية.
أمـــا فيمـــا يتعلق بتنظيم مرافـــق الرعاية الصحية، 
فقد قام قســـم تنظيـــم المرافق الصحية بترخيص 
788 مؤسســـة صحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن. كما 
136 طلًبـــا الفتتـــاح مؤسســـات  القســـم  اســـتقبل 
بيـــن مستشـــفيات  صحيـــة جديـــدة متنوعـــة مـــا 
ومراكـــز صحية مختلفة فـــي تخصصات مختلفة، 
كمـــا تم منـــح الموافقة والترخيص لـ 90 مؤسســـة 
جديدة. بينما تم تجديد التراخيص لـ 711 منشـــأة 

صحية.
وبحلـــول نهاية العام 2020، بلـــغ إجمالي الزيارات 
التفتيشـــية التـــي قـــام بهـــا فريق التفتيـــش 1226 
زيـــارة، منهـــا 297 منشـــأة رعايـــة صحيـــة خاصـــة 
لـــم تســـجل بهـــا أيـــة مخالفـــات خـــالل الزيـــارات 
التفتيشـــية. وشـــكلت مخالفات ســـالمة المنشـــآت 

)157( الجزء األكبر من المخالفات في المنشآت.
فـــي العـــام 2020، تمـــت الموافقـــة علـــى 42 مرفًقا 
للرعايـــة الصحيـــة لتقديم خدمات جمع مســـحات 
كوفيـــد 19. كما أجرى القســـم 43 زيارة تفتيشـــية 
متكـــررة للمؤسســـات فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة الوباء، 
وزيـــارة لتقييـــم مرافـــق العـــزل والحجـــر الصحي، 
و36 زيـــارة تتعلق بتقييم خدمة جمع المســـحات، 
و65 زيـــارة تتعلق بمراقبـــة اإلجراءات االحترازية 
التي تتخذها المرافق الصحية ضد انتشـــار عدوى 
كوفيـــد 19. كمـــا تـــم الترخيص لمستشـــفى خاص 
واعتمـــاده لتقديـــم الخدمـــات العالجيـــة لمرضـــى 

كوفيد 19. 
وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى أنـــه مـــع انتشـــار جائحة 
كوفيد 19، أصبحت الحاجة إلى المتخصصين في 
الرعاية الصحية أكثر إلحاًحا عالمًيا ومحلًيا. كانت 
هناك حاجة ملحة لتســـريع عملية طلب الترخيص 
لتلبيـــة الطلـــب علـــى المتخصصيـــن فـــي الرعايـــة 
الصحيـــة. واتخـــذت الهيئـــة، باعتبارهـــا مؤسســـة 
حكوميـــة ديناميكية، زمام المبـــادرة لضمان تنفيذ 

هـــذه  خـــالل  ديناميكيـــة  أكثـــر  ترخيـــص  عمليـــة 
الظروف االســـتثنائية وقلصت المتطلبات الفورية 
وطلبـــات  الجديـــدة  للتراخيـــص  معينـــة  لوثائـــق 

تجديد الترخيص. 
كما تم إجراء جميع أنشـــطة الترخيص في الهيئة 
إحصـــاءات  وبحســـب  اإللكترونـــي.  النظـــام  عبـــر 
2020 يوجـــد ما مجموعـــه 17043 مهنًيا يحملون 
رخصة ســـارية المفعول فـــي مملكة البحرين منهم 
45 طبيبـــا زائـــرا. بينمـــا أصدر القســـم 3322 طلب 

ترخيص جديد وتجديد ترخيص. 
وتماشـــًيا مـــع رســـالتنا ورؤيتنـــا، اســـتمرت عملية 
تقييم أداء المؤسسات الصحية منذ تنفيذ برنامج 
االعتمـــاد الوطنـــي، إذ نجحنـــا بالوقـــت الراهن في 
اعتمـــاد 17 مستشـــفى و24 مركـــًزا طبًيا. وكشـــف 
تحليـــل معاييـــر اعتماد المستشـــفيات عـــن العديد 
مـــن مجـــاالت التحســـين للهيئـــة لمســـاعدة مرافق 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي الحصـــول علـــى االعتمـــاد 
المســـتمر  التحســـين  وبالتالـــي  عليـــه،  والحفـــاظ 
لجـــودة الخدمات المقدمة. وحقق قســـم االعتماد 
60 % من أهدافه المحددة لهذا المسعى في العام 
الماضـــي. باإلضافـــة إلى ذلك، كان لقســـم االعتماد 
دور فعـــال فـــي عمليـــات تدقيق الجـــودة ومراقبة 
العـــدوى فـــي 7 مرافـــق حكوميـــة لعـــالج وعـــزل 
المصابيـــن بالكورونـــا، إذ تـــم تقديـــم خطـــط عمل 
تحســـين الجودة لجميـــع المرافق وتم االنتهاء من 

زيارتين للمتابعة.
وفيمـــا يتعلق بتنظيـــم الصيدليات، تم ترخيص ما 
مجموعـــه 47 صيدلية جديدة في العام 2020، تم 
افتتاح 7 منها داخل المؤسســـة الصحية و40 منها 
صيدلية عامة مستقلة، ما يعكس زيادة بنسبة 15 
% فـــي عـــدد الصيدليات المرخصـــة مقارنة بالعام 
2019، إذ بلـــغ إجمالي عـــدد الصيدليات المرخصة 
في مملكة البحرين 332 منها 258 تعمل صيدليات 

عامة و74 تعمل في مؤسسة الصحية.
وعلـــى الرغـــم مـــن الوبـــاء العالمـــي، فقـــد أجـــرى 

مفتشـــو الصيدلة بالهيئة 654 زيارة تفتيشـــية في 
ظـــل شـــروط الوقاية الشـــخصية المطلوبـــة، إذ تم 
تحديـــد وتصحيـــح 713 مخالفة. وســـجلت الهيئة 
6 مســـتودعات جديدة للمستحضرات الصيدالنية 
ليصبـــح المجمـــوع 13 مســـتودًعا للمســـتحضرات 
الصيدالنيـــة مســـجلة فـــي المملكة، كمـــا تم إدخال 
منشـــأتين دوائيتيـــن جديدتيـــن وتـــم ترخيصهمـــا 
مـــن قبل قســـم تنظيم المســـتحضرات الصيدالنية 
الخدمـــات  ومركـــز  العلمـــي  المكتـــب  ويشـــمالن 

الصيدالنية.
تنظيـــم  قســـم  واجـــه  الجائحـــة،  ضـــوء  وفـــي 
المســـتحضرات الصيدالنية العديد من الصعوبات، 
كان أهمهـــا ضمان عدم حـــدوث نقص في األدوية 
في البالد. وعلى الرغم من ذلك مرر القســـم 3478 
طلـــب اســـتيراد مؤقتا للمنتجـــات غير المســـجلة، 
تجديـــًدا  و371  جديـــًدا،  دواًء   89 وتســـجيل 
لترخيـــص األدويـــة، و1378 طلًبا لتغييـــر األدوية، 

وتم تسعير 2993 دواًء.
كمـــا قام قســـم تنظيم المســـتحضرات الصيدالنية 
بترخيـــص أول موقـــع محلي للتصنيـــع في مملكة 
البحرين، إال أن أهم ما يميز هذا العام هو المراجعة 
الفعالـــة والموافقـــة على لقاحيـــن دوليين، إذ تمت 
Pfizer BioNTech Co� لقـــاح علـــى   الموافقـــة 

 Sinopharm مـــن SARS�COV�2 ولقـــاح vid�19
في ديســـمبر 2020. وتوالـــت بعدها الموافقة على 

اللقاحات األخرى في مطلع 2021.
وفي مجال تنظيم األجهزة الطبية، سجلت الهيئة 
1144 جهـــاًزا طبًيـــا في العـــام 2020. وبلغ إجمالي 
عدد تطبيقـــات األجهزة الطبيـــة الجديدة التي تم 
تقييمها من قبل مهندسي األجهزة الطبية 11415، 
منها 11137 طلًبا تمت معالجتها من خالل النظام 
اإللكترونـــي للجمارك )OFOQ(، بينما تمت معالجة 
278 طلبـــا يدويـــا فيمـــا يتعلـــق باألجهـــزة الطبيـــة 
لألجهـــزة  اإلجماليـــة  القيمـــة  وبلغـــت  المدمجـــة، 

المستوردة ما يقارب 45222 دينارا.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

مريم الجالهمة

الصحيفة تشكر الجمعيات والنواب 
والفعاليات االجتماعية لتضامنها الكبير

تلقي 271 حالة للتحقيق بزيادة قدرها 5 %

 332 إجمالي عدد الصيدليات المرخصة في البحرين

تسجيل 1144 جهاًزا طبًيا في العام 2020

إنجاز التحول اإللكتروني وهندسة اإلجراءات لضمان انسيابية الخدمات 
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كيري يشيد بما حققته البحرين في مجال تغير المناخ
بـــن دينـــه: تعزيـــز التعـــاون مـــع الواليـــات المتحـــدة فـــي تبـــادل المعلومـــات والخبـــرات

التقــى المبعــوث الخــاص لشــؤون المنــاخ الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى 
للبيئــة محمــد بــن دينــه على هامش الحــوار اإلقليمــي لتغير المنــاخ، الذي عقد 

في أبوظبي، بالمبعوث الرئاسي األميركي لشؤون تغير المناخ جون كيري.

 وتـــم أثناء اللقاء بحث أوجه التعاون 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن فـــي مجـــال 
المنـــاخ والبيئـــة، إضافـــة إلـــى مـــا تـــم 
الحواريـــة،  الجلســـة  فـــي  مناقشـــته 
مشـــيدا بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه بالده 
لمواجهـــة أثـــار تغيـــر المنـــاخ، مؤكـــدا 
حـــرص المملكـــة علـــى تعزيـــز التعاون 
تبـــادل  فـــي  المتحـــدة  الواليـــات  مـــع 
هـــذا  فـــي  والخبـــرات  المعلومـــات 

المجال.
مـــن جانبـــه عبـــر جـــون كيـــري عـــن   

الـــذي  المتميـــز  بالمســـتوى  إعجابـــه 
حققتـــه مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
تغيـــر المنـــاخ والســـمعة الطيبـــة فـــي 
كافـــة المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة 
عبـــر تقلدهـــا المناصب العليـــا في أهم 
المنظمـــات المهتمة في مجـــال المناخ 
والبيئـــة، معربا عن اعتـــزازه بالتعاون 
المســـتمر مع البحرين بما يدعم جهود 
البلدين الصديقين في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
 والتقـــى محمـــد بـــن دينه، مـــع رئيس 

قمة المناخ السادسة والعشرين المقرر 
اســـتضافتها فـــي غالســـكو بالمملكـــة 
والمبعـــوث  شـــارما،  ألـــوك  المتحـــدة 
الخاص لدولة اإلمارات لشؤون التغير 
المناخـــي ســـلطان بـــن أحمـــد الجابـــر، 

في لقاءيـــن منفصلين لبحث عدد من 
األمـــور المشـــتركة حول تغيـــر المناخ 
والبيئة وسبل تعزيز التعاون المناخي 
بين مملكة البحرين والدول المشاركة 

في الحوار اإلقليمي.

المنامة - بنا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

بدولـــة  التربويـــة  خليفـــة  جائـــزة  أعلنـــت 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة فـــي 
أســـماء  عـــن   2021 للعـــام   14 الــــ  دورتهـــا 
الفائزين في مجاالتهـــا المختلفة، الذين بلغ 

عددهم 27 فائًزا من الدول المشاركة.
ومن مملكة البحريـــن، وفي مجال البحوث 
التربوية على مســـتوى الوطـــن العربي، فاز 
عـــالء الدين عبدالحميد محمـــد من جامعة 
الخليـــج العربي، عن بحثه الذي شـــارك فيه 
تحت عنوان “فاعلية برنامج إرشـــادي قائم 
علـــى التحـــدي في تنميـــة العـــزم األكاديمي 
الحـــدة  وخفـــض  المســـتقبلي  والمنظـــور 
االنفعالية لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة 

الثانوية في البيئات الفقيرة”.
ُيذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم قد دأبت 
على حث جميع منتســـبي القطـــاع التربوي 

علـــى تمثيل مملكة البحريـــن بهذه الجائزة، 
عبر المشاركة والتنافس في كافة فئاتها، إذ 
تمّثـــل هذه الجائزة نموذًجا لروابط التعاون 
التربوي المشترك مع دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة، عالوة على دور الجائزة 
فـــي إبـــراز مـــا يزخـــر بـــه الميـــدان التربـــوي 
البحرينـــي مـــن كـــوادر متميـــزة ومشـــاريع 

مبتكرة.

عالء الدين يفوز بجائزة خليفة التربوية عن فئة “البحوث”

محرر الشؤون المحلية

ـــا ـــس متهًم ـــة.. ولي ـــورة بالصحاف ـــع منش ـــى وقائ ـــتدالل عل ـــب لالس ـــل الغائ ـــتدعاء الزمي اس



Mofne.gov.( نشــرت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربــع الرابع من العام 2020 أمس عبر موقعها اإللكتروني
bh(، الذي يلخص أبرز المستجدات على صعيد أداء االقتصاد المحلي وأداء القطاعات االقتصادية في مملكة البحرين في الربع الرابع من العام 2020 والعام 

2020 ككل، كما يستعرض عدد من المؤشرات االقتصادية للمملكة في الفترة ذاتها.

وبحســـب النتائج األولية للحســـابات القومية 
المعلومـــات والحكومـــة  الصـــادرة عـــن هيئـــة 
اإللكترونيـــة، عكـــس أداء االقتصاد في مملكة 
البحريـــن فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2020 
اســـتمرار وتيـــرة التعافي التي بـــدأت بوادرها 
بالظهـــور منذ الربع الثالـــث من العام، خصوصا 
في عدد من القطاعات غير النفطية، حيث نما 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي الحقيقي )باألســـعار 
الثابتـــة( غيـــر النفطي بنســـبة 3.3 % في الربع 
الرابع من العام 2020 مقارنًة بالربع الثالث من 
العـــام 2020. وشـــهد الناتـــج اإلجمالي المحلي 
الحقيقـــي اســـتقراًرا فـــي الربـــع الرابـــع، فيمـــا 
تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 13 % متأثًرا 
بانخفـــاض إجمالـــي إنتاج النفط مـــن حقل أبو 
سعفة بنسبة 15.4 % مقارنة بالربع الثالث من 
العام 2020 بســـبب أعمال الصيانة المخططة. 
من جهة أخرى سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
نمـــًوا بنســـبة 0.2 % )باألســـعار الجاريـــة(، مـــع 
تحقيـــق القطـــاع غير النفطي نمًوا بنســـبة 2.1 
%، فـــي حين تراجع نمو القطـــاع غير النفطي 

بنسبة 12.9 %.
الماليـــة  الحزمـــة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
تطبيـــق  فـــي  االســـتمرار  مـــع  واالقتصاديـــة، 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االســـتباقية  اإلجـــراءات 
للتعامل مع جائحة فيـــروس كورونا )كوفيد - 

19(، وإطـــاق الحملة الوطنية للتطعيم، لعبت 
دوًرا كبيًرا في دعم تعافي عدد من القطاعات 
غير النفطية وتسجيلها نمًوا ملحوًظا في الربع 
الرابع من العام 2020 مقارنة بالربع الثالث من 
العام نفسه، إذ شهد قطاع المشروعات المالية 
أكبر نســـبة نمو بلغت 11.6 % في الفترة، تاه 
قطاع المواصات واالتصاالت بنســـبة 9.4 %، 
ثـــم قطـــاع الخدمـــات الحكومية بنســـبة بلغت 

.% 5.3
وأوضـــح التقرير أنه وبالنظر إلـــى نتائج العام 
2020 ككل، فقد شـــهد الناتـــج المحلي لمملكة 
البحريـــن تراجًعا في معـــدالت النمو اإلجمالي 
الحقيقـــي بنســـبة 5.8 % مقارنة بالعام 2019، 
وهـــو ما يتماشـــى مـــع توقعـــات وزارة المالية 
واالقتصاد الوطنـــي في ظل تداعيات جائحة 
فيروس كورونا )كوفيـــد19-(، وتراجع كٌل من 
القطـــاع النفطي بنســـبة 0.1 %، والقطاع غير 

النفطي بنسبة 7 %.
الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــاريع  صعيـــد  وعلـــى 
الممولـــة مـــن قبل برنامـــج التنميـــة الخليجي، 
فقـــد بيـــن التقريـــر أن قيمة المشـــاريع الممولة 
شـــهدت منـــذ إطـــاق البرنامـــج ارتفاًعا خال 
ترســـية  مـــع   2020 العـــام  مـــن  الرابـــع  الربـــع 
مشـــاريع بقيمة 74 مليـــون دوالر، لتبلغ القيمة 
اإلجماليـــة للمشـــاريع التي تمت ترســـيتها منذ 

بـــدء البرنامـــج 5,131 مليـــون دوالر. وتم في 
الربع الرابع 2020، ترســـية عقد بناء 71 وحدة 
ســـكنية تابعة لمشـــروع إســـكان قالي ووادي 
الســـيل، وكذلـــك المرحلة الثانية من مشـــروع 
تطويـــر شـــبكة نقـــل الكهربـــاء لمدينة ســـلمان، 
وعقدين ألعمـــال تحويل الخدمات الكهربائية 
لتوســـعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومن 
جهة أخرى تخطت نســـبة اإلنجاز في مشروع 
تحديث مصفاة البحرين )بابكو( نسبة 65 %.

وتضمـــن التقرير آخر إنجازات مملكة البحرين 
على صعيد التنافســـية، حيث تحسن تصنيف 
المملكة بواقـــع 23 مرتبة لتحتل التصنيف 40 
عالمًيـــا في مؤشـــر الحريـــة االقتصادية 2021 
الصـــادر عـــن مؤسســـة هيرتيـــج، كما ســـجلت 
المملكة تحســـًنا بنسبة 20 % في تقرير المرأة 
واألعمـــال والقانـــون 2021 الصادر عـــن البنك 
المرتبـــة  المنامـــة  مدينـــة  واحتلـــت  الدولـــي، 
األولـــى عالمًيـــا فـــي اســـتراتيجية االســـتثمار 
األجنبي المباشـــر للمدن المتوسطة والصغيرة 
والخامســـة عالمًيا في إستراتيجية االستثمار 
األجنبـــي المباشـــر عمومـــا، كما احتلـــت مملكة 
البحريـــن المرتبة الســـابعة عالمًيا في المؤشـــر 
الفرعـــي “أساســـيات مزاولـــة األعمـــال” وذلـــك 
ضمـــن مؤشـــر أجيليتي اللوجســـتي لألســـواق 

الناشئة.

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

نمو الناتج اإلجمالي غير النفطي 3.3 % بالربع الرابع 2020
“المـاليــــــة”: النتــائــج تعكـــس استمـــرار وتيـــرة التعــافـــي لالقتصـــاد فــي البحــريـــن
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المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

عقـــدت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار 
أعلنـــت  صحافًيـــا  مؤتمـــًرا  أمـــس  صبـــاح 
خالـــه عـــن مشـــاركة مملكـــة البحرين في 
إكســـبو 2020 دبي، وذلك بحضور رئيســـة 
الهيئـــة والمفـــوض العـــام لجنـــاح البحرين 
في اإلكســـبو الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
خليفة، المدير التنفيذي للمشاريع بمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة تاال فخرو، ورئيســـة 
المشـــاريع الهندســـية بالهيئة نورة السايح 

ومصممة األزياء البحرينية ها كيكسو.
وتشـــارك المملكة فـــي إكســـبو 2020 دبي 
تـــم تصميمـــه وتشـــييده  بجنـــاح وطنـــي 
خصوًصـــا لهـــذا الحدث، تهـــدف من خاله 
إلى استعراض مفهوم الكثافة ودورها في 
توفيـــر فرص واعدة تحت شـــعار “الكثافة 
لســـمات  محـــاكاة  فـــي  الفـــرص”،  تنســـج 

التركيبية الطبيعية والحضرية للبحرين.
مـــي  الشـــيخة  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
بنـــت محمـــد آل خليفـــة: “نعلـــن اليوم عن 
مشـــاركتنا فـــي واحـــد مـــن أهـــم المحافل 
العالميـــة القادمـــة إلـــى المنطقـــة، إكســـبو 
2020 دبـــي، الـــذي تســـتضيفه مدينة دبي 

في دولة اإلمارات العربية الشقيقة”.
 وأضافـــت: “مشـــاركتنا فـــي هـــذا الحـــدث 
العالمـــي فرصـــة هامـــة مـــن أجـــل تعزيـــز 
حضورنا الحضاري بين دول العالم، فرصة 
تدعمهـــا وترعاهـــا قيـــادة مملكـــة البحرين 
الرشيدة وعلى رأسها عاهل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”. 
وأكـــدت أن جنـــاح البحريـــن فـــي إكســـبو 
2020 دبـــي تـــم تصميمـــه ليعكـــس مفهوم 
كثافة في مملكة البحرين التي تمتلك إرًثا 
حضارًيـــا وتاريخًيـــا غنًيا، وذلـــك من أجل 
صناعـــة فـــرص واعـــدة للتطـــور والتنميـــة 
النســـيج  أن  إلـــى  مشـــيرة  المســـتدامة، 
العمرانـــي المتنوع والخصائـــص الطبيعية 
والثقافيـــة واالجتماعية للمملكة ســـاهمت 

في تعزيز مكانتها إقليمًيا وعالمًيا.
وفي تصريـــح للمدير التنفيذي للمشـــاريع 
بمجلـــس التنميـــة االقتصادية تـــاال فخرو 
بهـــذه المناســـبة قالـــت فيـــه: “نســـعى مـــن 
خال المشـــاركة في هـــذه الفعالية المهمة 
على مستوى المنطقة والعالم إلى تسليط 
الضـــوء علـــى تجربـــة وإنجـــازات مملكـــة 
واقتصادًيـــا  ثقافًيـــا  الزاخـــرة  البحريـــن 
والتـــي اتســـمت هويتهـــا الحضاريـــة منـــذ 
فمـــا  والتنـــوع،  باالنفتـــاح  الزمـــان  قديـــم 
تتميـــز بـــه البحرين مـــن حريـــة اقتصادية 
جانـــب  إلـــى  عاليـــة  تنافســـية  وقـــدرات 

تجربتهـــا الرائـــدة علـــى مســـتوى المنطقة 
في التنويع االقتصادي وبيئة اســـتثمارية 
صديقـــة لألعمال ســـاندها في اســـتقطاب 
فـــي  والنوعيـــة  المباشـــرة  االســـتثمارات 
مختلـــف الظروف وجعلهـــا الوجهة األولى 

والمثلى لاستثمار في المنطقة”.
هـــذا ويعقـــد إكســـبو 2020 دبـــي “تواصل 
العقول وصنع المســـتقبل” فـــي الفترة من 
1 أكتوبـــر 2021 ولغايـــة 31 مارس 2022، 
وهـــو الحدث األول واألكبر من نوعه على 
مســـتوى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
وجنوب آسيا. ومن المتوقع أن يستقطب 
إكســـبو 2020 دبـــي مـــا يقـــارب 25 مليون 
زائـــر على مـــدار األشـــهر الســـتة النعقاده، 
وسيكون 70 % من زواره من خارج دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، األمر 
الـــذي يمنح مملكـــة البحرين فضاًء أرحب 
تجـــاري  منـــاخ  ضمـــن  حضورهـــا  لتعزيـــز 

واقتصادي مفتوح.
ومـــن موقعه فـــي منطقة الفـــرص – وهي 
3 مناطـــق يضمهـــا هـــذا المحفـــل  إحـــدى 
الدولي، يستعرض الجناح الوطني لمملكة 
فـــي  الكثافـــة ودورهـــا  البحريـــن مفهـــوم 
خلق فرٍص واعدة. وعبر تجربة ملموســـة 
البحريـــن  جنـــاح  يستكشـــف  ومكانيـــة، 
الكثافـــة واإلمكانيـــات المســـتقبلية للبناء 
في عالم يزداد ازدحاًما، حيث تم تصميم 
المعمـــاري  المهنـــدس  قبـــل  مـــن  الجنـــاح 
كريســـتيان كيريز وبالتعاون مع مجموعة 
لاستشـــارات  فاســـي  ويرنـــر  وانـــدرز 
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دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مفتوحـــة  مســـاحة  الجنـــاح  ويشـــكل 
ومغمورة قليًا فـــي الموقع، يتم الوصول 
إليها مـــن خال منحدر يصنـــع انتقااًل بين 
العالم الخارجي والداخلي للجناح. يتكون 
هيـــكل هـــذه المســـاحة المركزيـــة من 126 
عمـــوًدا بســـماكة 11 ســـنتيمتًرا وبارتفـــاع 
يبلـــغ 24 متًرا، وتتصل ببعضها البعض في 
عـــدة نقاط على ارتفاع المســـاحة. وتدعم 
هـــذه األعمدة بعضها البعض باإلضافة إلى 
تثبيتها للسقف، في تأويل شاعري يوضح 
مبادئ التواصل والكثافة في استكشـــاف 
االحتماالت ثاثية األبعاد المســـتوحاة من 
الزخـــارف الجصيـــة الهندســـية التقليديـــة 
وتضـــم  التراثيـــة.  البحرينيـــة  للعمـــارة 
هـــذه المســـاحة المركزيـــة للجنـــاح فضـــاء 
العرض الرئيســـي، متجر الهدايا، والمقهى، 
والموزعة بشكل حر ما بين أعمدة المبنى 
التـــي تشـــكل التجربة المكانية الملموســـة 

لكثافة الجناح.
ويختبـــر الزائر المســـاحة كما لو كان المرء 
يســـير عبـــر غابـــة كثيفـــة، حيـــث يتمـــازج 
معـــرض وبرنامـــج الجناح بشـــكل مفتوح 
مـــع هندســـة المبنـــى، وهـــو القائـــم علـــى 
أعمـــدة مصنوعة من الفـــوالذ، بينما تتألف 
الواجهـــة الخارجية للجنـــاح من األلمنيوم 
الـــذي يمثـــل أحد أكبـــر صـــادرات المملكة. 
ومـــع نهاية الســـتة أشـــهر، مـــن المقـــرر أن 

يتم تفكيك الجنـــاح بالكامل وإعادة بنائه 
بشكل دائم في البحرين.

ويـــدور عنصـــر المعـــرض الرئيـــس لجنـــاح 
مملكـــة البحريـــن حـــول صناعـــة النســـيج 
باعتبارهـــا اســـتعارة للكثافـــة، فســـيعرض 
الجناح إنتاًجا حًيا لهذه الحرفة، إلى جانب 
أعمال فنية تركيبية مشتركة يتم إنتاجها 
وعرضهـــا في مســـاحة المعـــرض، وتدمج 
األعمال ما بين الحرف اليدوية من حرفة 
صناعة النسيج والتطريز، إلى نسج سعف 
النخيل مع تقنيات النســـيج المبتكرة مثل 
األليـــاف الزجاجيـــة و أليـــاف الكربـــون، ما 
يؤكد على تنوع الحرف اليدوية الشـــعبية 
المنســـوجة  المـــواد  وإنتـــاج  البحرينيـــة 
المعاصـــرة، فضًا عن االبتـــكار والمهارات 
األساســـية في عملية اإلنتاج. وســـيتمكن 
الـــزوار أيًضـــا مـــن التفاعل مـــع االبتكارات 
التكنولوجيـــة المرتبطـــة بصناعـــة أليـــاف 
والمـــواد  الزجاجيـــة،  األليـــاف  الكربـــون، 
المركبـــة المنســـوجة التـــي تســـتخدم فـــي 

صناعات السيارات والبناء.
وضمن جنـــاح البحرين في إكســـبو 2020 
دبـــي، سيشـــارك المصممـــون والحَرفيـــون 
والمتدربـــون فـــي سلســـلة مـــن مختبرات 
العمـــل التقنية التجريبية والتي تركز على 
التصميـــم، حيث يتم إنتـــاج المواد البتكار 
أعمـــال تركيبية ومنتجـــات مختلفة تنقل 
نتاٍج العمل الجماعـــي إلى الواجهة، حيث 
ســـتركز مختبـــرات العمـــل التجريبية على 
عملية اإلنتاج بشكل أكبر من المنتج، ليتم 

تقديـــم نتائج هذه التجـــارب في معارض، 
عـــروض، وأعمـــال تركيبيـــة تتغيـــر كل 6 
أسابيع على مدار فترة اإلكسبو، وتتمحور 
حـــول موضوعـــات أولهـــا البحـــر، الحـــرف 
العمرانـــي،  النســـيج  ثـــم  والتكنولوجيـــا، 
وانتهـــاًء  واألزيـــاء،  الحـــرف  الكثافـــة، 

بموضوع المدن المستدامة.
وكانـــت هيئة البحريـــن للثقافة واآلثار قد 
أطلقت برنامًجا تدريبًيا في مجال الحَرف 
ضمـــن اســـتعداداتها لجنـــاح البحريـــن في 
إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون مع مركز 
الجســـرة للحرف، مركز الشيخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، مجمع 
البحرينيـــة  األيـــدي  لمنتجـــات  العاصمـــة 
االجتماعيـــة(،  والتنميـــة  العمـــل  )وزارة 
جمعية أوال النســـائية ومصنع بني جمرة 
للنســـيج. يهـــدف البرنامـــج التدريبـــي إلى 
تدريب األفراد للحفاظ على مجموعة من 
المهارات الحرفيـــة وتوفير تعليم إبداعي 
وفرصـــة لتطويـــر المهارات، بمشـــاركة 22 
شـــخًصا يقوم على تدريبهم أربعة فنانين 

ومصممين.
قـــام مصمـــم الخطـــوط العربيـــة والمصمم 
الطباعـــي باســـكال زغبـــي والحائـــز علـــى 
جوائـــز عدة في مجال التصميم، بالتعاون 
مع مصممة الجرافيك كارا سانشو بيريز، 
البتكار هوية جناح البحرين والمستوحى 
من شـــعار الموضوع العام “الكثافة تنسج 
الفـــرص”، حيث يركـــز التصميم على خلق 
ديناميكيـــة تتناســـب مـــع االســـتخدامات 

المتعـــددة للهويـــة البصرية مـــع االحتفاظ 
بطابـــع مميـــز وفريـــد مـــن نوعـــه لجنـــاح 
البحريـــن. تعتمد هوية الجنـــاح على خط 
“29LT Zawi” الـــذي ابُتكر خصيًصا لجناح 
المملكة، ويتميز بمجموعة من الخصائص 
منهـــا المرونة، تعدد االتجاهات، البســـاطة 
والقـــوة، والمســـتوحى من أعمـــدة الجناح 
تعبيـــٍر  فـــي  البعـــض  ببعضهـــا  المتداخلـــة 

هندسي عن الكثافة.
كما تعمل مصممـــة األزياء البحرينية ها 
كيكسو بشكل وثيق مع مصنع بني جمرة 
للنســـيج لتطوير تصاميم أزيـــاء الجناح، 
والمســـتوحاة كذلـــك مـــن أعمـــدة الصلب 
المتشـــابكة التـــي تشـــكل جـــزًءا أساســـًيا 
من هندســـة الجنـــاح، وتطبـــق التصاميم 
البحرينيـــة  اليدويـــة  الحـــرف  تقنيـــات 
المعاصـــرة،  المابـــس  علـــى  التقليديـــة 
للخـــروج بتصميمـــات فريدة مـــن نوعها. 
ها كيكســـو هي فنانـــة ونحاتة بحرينية، 
ذاع صيـــت أعمالها علـــى الصعيد الدولي 
في عدٍد من العـــروض، ففي عام 2016م 
كانـــت جزًءا من معرض األزيـــاء الدولي، 
حيـــث تم اختيارها لتلقي جائزة المصمم 
من بيـــن أقرانها. في اآلونـــة األخيرة، تم 
إدراجهـــا علـــى القائمـــة القصيـــرة لجائزة 
التـــي  الخامســـة  نســـختها  فـــي  جميـــل 
ُعرضـــت فـــي متحـــف فيكتوريـــا وألبرت 
فـــي لنـــدن. كمـــا عرضـــت أعمالهـــا أيًضـــا 
فـــي Grand Palais كجـــزء مـــن معـــرض 

جماعي في باريس عام 2018.
ســـيخصص قســـم فـــي الجنـــاح لمقهـــى 
البحرينـــي  المطبـــخ  تنـــوع  يعـــرض 
تعكـــس  التـــي  للمكونـــات  واســـتخدامه 
المناظـــر الطبيعيـــة المختلفـــة للباد، من 
األراضـــي الزراعيـــة إلى الثروة الســـمكية 
والمناطق الصحراوية الجنوبية. سيقدم 
المقهـــى لمحـــة تعكـــس تنـــوع األطعمـــة 
البحرينـــي  الشـــيف  يديـــره  البحرينيـــة، 
بســـام العلـــوي والشـــيف البحرينية لولوة 

صويلح.

مي بنت محمــد: تعزيز حضورنــا الحضاري بيــن دول العالم

اإلعـالن عـن مشاركـة البحـريـن في إكسبـو 2020 دبـي
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قال الوكيل 
ــد  ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
لــــلــــشــــؤون 
ــقــانــونــيــة  ال
بـــــــــــــــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة 

العميد حمود مساعد حمود إن مملكة 
على  ــدول  الـ أفــضــل  مــن  تعد  البحرين 
مستوى العالم في جلب العمالة. وأفاد 
بأن مراكز الشرطة تلقت خالل العامين 
الماضيين 4500 بالغ عن هروب خدم 
المنازل، و5365 شكاوى عمال. وأردف 
تلك  خــالل  القبض  ألــقــت  الــــوزارة  أن 
المنازل،  السنتين على 1173 من خدم 

و1380 من العمال.

4500 بالغ هروب

رئيسة مجلس النواب فوزية زينل

حميــدان: معظــم حــاالت الهروب تابعــة لمكاتب غير شــرعية
65 ألــف عاملــة منــزليــة بـال مخـالفــات

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل  كشـــف وزيـــر 
حميدان عن أن إحصاءات الوزارة تظهر وجود 2596 
حالة ترك عمل للعاملة المنزلية، وتصحيح وضع 555 

عاملة، و65 ألف حالة ال توجد بينها مخالفات.
أن  فتبيـــن  المعلومـــات  حللـــت  الـــوزارة  أن  وأعلـــن 
المكاتـــب الرســـمية المرخصـــة تخضـــع لهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمـــل وتعمـــل إجـــراءات تحـــول دون وقوع 
مخالفـــات قـــدر المســـتطاع، إال أن هنـــاك مكاتب غير 

شرعية هي التي تكثر لديها المخالفات.
وأشـــار إلى أن المكاتب الرســـمية والتي تمثل حوالي 
98 مكتبـــا مرخصا، لديها إجـــراءات وخاضعة للرقابة 

والتفتيش ولديها إجراءات عدة تم اتخاذها.

ولفـــت إلـــى وجـــود عقـــد ثالثـــي نموذجـــي مفروض 
على هـــذه المكاتـــب، يوقعه صاحب العمـــل والعاملة 
والمواطـــن، مردفـــا: خصصنـــا مبلـــغ 10 آالف دينـــار 

مقدًما في حال حصلت مخالفة ثبت تقصير المكتب 
فيها كضمان للتعويض.

وأوضـــح أن مـــن ضمـــن اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
الـــوزارة هو الترخيص لمكاتب التنظيفات التي تعمل 
بنظـــام الســـاعات منعا لالســـتغالل، وهنـــاك 5 مكاتب 

مرخصة تعمل بهذا النظام.
الكفـــالء  لـــدى  التأميـــن  خيـــار  وجـــود  إلـــى  وأشـــار 
لتعويضهـــم في حال تحملهم أي تكاليف حال هروب 

العمالة المنزلية.
واختتـــم حميـــدان بأنـــه تـــم القبض علـــى 238 عاملة 
منزلية وترحيلهن، ومخالفة 44 ســـجال من ســـجالت 
غيـــر  اإلجـــراءات  هـــذه  تمـــارس  التـــي  التنظيفـــات 
المشروعة، وتم تحصيل حوالي 171 ألف دينار قيمة 

المخالفات.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

^ قال النائب فاضل الســـواد إن الجائحة أظهرت الحاجة الملحة في توفير الغذاء، في وقت 
تعتبر فيه البحرين من الدول التي تعاني من شح المياه العذبة، وعليه تأتي أهمية تطوير آلية نشر 

الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في المملكة.

^ دعـــا النائـــب خالد بوعنق إلى ضـــرورة تنفيذ األحكام القضائية المتعلقة بتقســـيم 
األراضـــي، فـــي ظل تقاذف المســـؤوليات بين هيئة التخطيط والتطويـــر العمراني وجهاز 

المساحة والتسجيل العقاري، فيما يعاني أصحاب تلك األراضي من تراكم المديونيات.

^ قـــال وزيـــر األشـــغال عصـــام خلـــف إن الشـــركة القابضة لتطويـــر القـــدرات الفنية 
واللوجستية في رأس حيان ستسهم في رفع إنتاج اإلصبعيات بما يقارب مليون ونصف 

إصبعية وهو ما يعد طفرة في هذا المجال.

^ قال النائب محمود البحراني إن هيئة الفرز هي إحدى الحلول لفض نزاعات الملكية الشائعة 
بين طرفين أو أكثر، وإن الهدف منها التقسيم وحفظ الحقوق وليس لغرض التطوير والتعمير.

وأشار إلى أن بعض المواطنين والمطورين استغلوا هذه الثغرة لتصحيح بعض األراضي لتتماشى 
مـــع الحاجة ووضع الســـوق العقارية في البحرين، مبينا أن عدم البت فـــي األحكام القضائية الباتة 

الخاصة بفرز وتقسيم األراضي هو معالجة خطأ بخطأ آخر.

محمود البحراني

طفرة اإلصبعياتتراكم الديون

توفير الغذاء

^ قال النائب علي الزايد إن لديه أرقام وأســـماء “العصابات” التي تقوم 
بتهريب الخدم، ومســـتعد لتسليمها الجهات المختصة. ودعا إلى إعادة النظر 
فـــي الرســـوم التي تفرضها مكاتب اســـتقدام الخدم المكلفـــة جدا إضافة إلى 
الرســـوم الحكومية إلصدار تأشـــيرات الخدم. وأكد ضرورة أن يقصر نشـــاط 

استقدام العمالة المنزلية على البحرينيين.

^ أكـــد النائـــب عبـــدهللا الـــذوادي ضـــرورة وضـــع قوانيـــن تلـــزم العمالة 
المنزلية على التبليغ عن الجهات التي قامت بتهريبها ووتقديمهم للمحاكمة. 
وأشـــار إلى ضرورة أن يكون هناك قانون يلزم العاملة في حال هروبها دون 
أسباب مقنعة بإرجاع خسائر الكفيل حسب المدة، ويكون هناك عقد مكتوب 

ويوقع عليه من قبل مكتب االستقدام وسفارة العاملة تحملهم التكاليف.

^ قـــال النائـــب محمـــد بوحمـــود إن البحريـــن لديهـــا منظومـــة مـــن 
التشـــريعات المنصفة للعمالـــة الوافدة وهو أمر يحســـب لمملكة البحرين. 
وأكـــد ضـــرورة أن يتـــم وضع مؤشـــر لمكاتـــب اســـتقدام العمالـــة المنزلية 
بحسب معدالت هروب العمالة لديهم، إضافة إلى تأسيس شركة حكومية 

الستقدامها؛ للحد من هذه المشاكل.

^ دعـــا النائـــب محمـــد العباســـي إلى وضـــع رقم ســـاخن لهروب 
العمالـــة المنزليـــة، وإلزاميـــة التأميـــن علـــى العمالـــة علـــى أن تتحملها 
مكاتب اســـتقدام العمالة. وأكد ضرورة وقف التسهيالت التي تشجع 

العمالة المنزلية على الهروب.

تسهيالت الهروبمؤشر االستقدامخسائر الكفيلأسماء المهربين

^ أوضـــح النائـــب عبدالرزاق حطاب أن هـــروب الخدم ناتج عن 
وجـــود عصابـــات تتولـــى مهمة تهريـــب العامالت، إضافـــة إلى ضعف 
التشـــريعات وســـهولة التحويـــل مـــن كفيـــل لكفيل، ووجود وســـطاء 

يتواصلون مع الخادمة قبل قدومها للبحرين.

تحويل الكفيل

^ قال النائب عبدالنبي سلمان إن مشكلة هروب العمالة قديمة، إال أنها 
آخذة في التزايد ولها تداعيات خطيرة ومؤثرة على سمعة البحرين.

ولفـــت إلـــى أن مبالـــغ اســـتقدام العمالـــة المنزليـــة مرتفعـــة جدا ومبالـــغ فيها، 
وسرعان ما يكافأ المواطن بهروبها وتحمل تكاليف ترحيلها أيضا.

سمعة البحرين

^ ذكرت النائب معصومة عبدالرحيم أن هناك سياســـات مهينة 
يتعـــرض لها المواطنون خالل دراســـة طلباتهم صرف مخصص ذوي 
اإلعاقة، مشـــيرة إلى رفض الكثير مـــن الطلبات، وأصحابها في أمّس 

الحاجة لصرف هذه المعونة.

سياسات مهينة

^ قـــال النائب باســـم المالكي إن جميع العاملين فـــي الصفوف األمامية 
هـــم أكثـــر عرضة لإلصابـــة لوجودهم فـــي مواقـــع الخطر، وهو ما يســـتدعي 
صرف عالوة بدل خطر لجميع القطاعات العاملة في فريق البحرين لمواجهة 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19( اعتبارا من شهر فبراير 2020.

عالوة خطر

^ طالب النائب يوســـف زينل بتشكيل لجنة تحقيق بشأن هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء والدعم الحكومي المقدم لجميـــع الفئات والتحقيق 
في االســـتهالك الحكومي للكهرباء والماء. كما طالب برفع الدعم عن 

االستهالك الحكومي ووضع ضوابط لالستهالك.

لجنة تحقيق

^ حمـــل النائـــب أحمد الدمســـتاني جهاز المســـاحة والتســـجيل 
العقـــاري مســـؤولية تأخير تقســـيم األراضي، وتأخيـــر المواطنين في 
االستفادة من األراضي التي يحصلون عليها باإلرث أو الهبة أو غيره.

جهاز المساحة

^ قـــال النائـــب حمـــد الكوهجـــي: كلنا مـــع الحفاظ علـــى حقوق 
خـــدم المنازل، ولكن ماذا عن حقوق الكفيل والمواطن البحريني عند 

هروب الخادمات؟ وما اإلجراءات القانونية المنظمة لهذا األمر؟

حقوق الكفيل

^ لفـــت النائب يوســـف الذوادي إلـــى أن المجتمع البحريني بات 
يعانـــي من ظاهـــرة هروب خدم المنازل، الســـيما مع األخـــذ باالعتبار 
األعبـــاء الماليـــة التي تتكبدهـــا العوائل المســـتقدمة للعمالـــة المنزلية 

ر بـ 1900 دينار. والتي تقدَّ

أعباء مالية
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سيدعلي المحافظة وليلى مال اهلل
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التخليـــص  عـــام  مديـــر  تـــرأس 
والخدمـــات الجمركيـــة وليـــد الصباغ 
التخليـــص  إدارة  مديـــر  بحضـــور 
الجمركـــي وليـــد أجـــور وفـــد مملكـــة 
االجتمـــاع  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
الواحد واألربعيـــن للمديرين العامين 
للجمـــارك بالدول العربيـــة، الذي ُعقد 
عبـــر االتصـــال المرئـــي، بتنظيـــم مـــن 
األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتـــرأس االجتمـــاع رئيـــس مصلحـــة 
الجمارك المصرية سيد كمال نجم، إذ 
تضمـــن جدول أعمـــال االجتماع عدة 
بنود أهمها متابعة وتنفيذ التوصيات 
الصادرة عـــن األمانة العامة، واعتماد 
توصيات لجنة اإلجراءات الجمركية 
والمعلومـــات حـــول البيانـــات المـــراد 
مشـــروع  فـــي  إلكترونًيـــا  تبادلهـــا 
مركـــز المعلومـــات الجمركـــي العربي، 

إضافـــة إلى تحليل اســـتبيان المنافذ 
الجمركيـــة المؤهلـــة، ودليل المشـــغل 

االقتصادي المعتمد.
التخليـــص  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
مديـــري  أن  الجمركيـــة  والخدمـــات 
الجمارك العرب وافقوا على استمرار 
عمـــل لجنـــة التوفيق بيـــن الترجمات 
الســـتكمال  وذلـــك  المنســـق  للنظـــام 
ترجمـــة الشـــروحات المحدثـــة لعـــام 

2022م، ورحـــب المديـــرون العامون 
بتوقيـــع مملكة البحريـــن وجمهورية 
مصـــر العربيـــة على اتفاقيـــة التعاون 
تأتـــي  والتـــي  العربـــي  الجمركـــي 
تنفيـــًذا للقـــرار الصـــادر عـــن المجلس 
االقتصـــادي واالجتماعـــي في دورته 
العاديـــة مـــع تضميـــن توصيـــة بحث 
باقـــي الـــدول العربيـــة علـــى ســـرعة 

التوقيع وإيداع وثائق التصديق.

صورة االجتماع

البحرين تشارك باجتماع المديرين العامين للجمارك

مواصلة توزيع السالل الرمضانية في “الشمالية”
الوطنـــي واالنتمـــاء  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تعزيـــز  العصفـــور: 

في ظل التوجيهات الملكية الســـامية من 
لـــدن عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بدعم العمل 
للحملـــة  وامتـــداًدا  والخيـــري،  اإلنســـاني 
الوطنيـــة “فينا خير” برئاســـة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيـــس مجلس أمنـــاء المؤسســـة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، واصلـــت المحافظة 
الشـــمالية توزيع الســـالل الرمضانية على 
الجمعيـــات الخيريـــة ضمـــن العـــادة التـــي 
جـــرت عليهـــا خـــالل الســـنوات الماضيـــة 
بمناســـبة حلول شـــهر رمضـــان الكريم، إذ 
قامـــت بتوزيـــع 400 ســـلة غذائيـــة ضمن 

الدفعة الثانية من الحملة.

الخيـــري  العمـــل  تعزيـــز  مـــن  وانطالًقـــا 
ســـلمت  المجتمـــع،  بيـــن  والتكافلـــي 
 6 لــــ  الرمضانيـــة  الســـالل  المحافظـــة 
جمعيـــات خيرية وهي: جمعيـــة المالكية 
الخيريـــة،  صـــدد  وجمعيـــة  الخيريـــة، 
جمعية الهملة الخيرية، جمعية دمســـتان 

الخيريـــة  الجســـرة  جمعيـــة  الخيريـــة، 
لجمعيـــة  إضافـــة  شـــهركان،  وجمعيـــة 
الحكمة للمتقاعدين، وذلك لتوزيعها على 
األســـر المتعففـــة والمتضررة مـــن جائحة 

كورونا.
الشـــمالية  المحافظـــة  محافـــظ  وأشـــاد 

علي العصفـــور بدور الجمعيـــات الخيرية 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تعزيـــز  فـــي 
واالنتمـــاء الوطني وإيصال هذه الســـالل 
الغذائية لمســـتحقيها من األســـر المتعففة 
والمتضـــررة من تداعيات تفشـــي جائحة 
الترابـــط  ســـمة  يعكـــس  ممـــا  كورونـــا، 

االجتماعي للمجتمع البحريني.
من جانبهم، عبر ممثلو الجمعيات الخيرية 
امتنانهـــم  وعظيـــم  شـــكرهم  بالـــغ  عـــن 
للمحافظـــة الشـــمالية علـــى هـــذه المبادرة 
الخيرية، وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة 
في إطـــالق هـــذه الحملـــة الوطنيـــة التي 
ســـاهمت في تخفيف آثـــار الجائحة على 

كثير من األسر المتضررة والمتعففة.

المنامة - وزارة الداخلية

قـــال النائب عيســـى القاضي: 
إّن االلتزام باشـــتراطات البناء 
اإلســـكانية  المشـــاريع  فـــي 
وأخـــذ التصاريـــح الالزمة من 
الجهات المعنية، يجنب األسر 
المشـــكالت التي تتكرر بسبب 
والتـــي  الهندســـية،  األخطـــاء 
تـــؤدي إلى حـــدوث تصدعات 
فـــي الجـــدران، وتســـربات في 
المـــاء، وتوصيـــالت الكهربـــاء 
لحـــوادث  المســـببة  الخاطئـــة 
والتـــي  الكهربائـــي  التمـــاس 
ينتج عنها حوادث كالحرائق.

وبّين القاضي أن ظاهرة البناء 
الفتـــرة  فـــي  زادت  المخالـــف 
الماضيـــة، األمـــر الـــذي ترتـــب 
عليـــه خســـائر ماديـــة فادحـــة 
وقعـــت علـــى عاتـــق المواطن 
المخالـــف، وفي حـــاالٍت أخرى 
تعذر عليه إعادة منزله لوضعه 
السابق بسبب مخالفات البناء 
أو الحـــوادث التـــي نجمت عن 
استخدام عمالة غير مرخصة، 
دون استشـــارة وإشـــراف مـــن 
المكاتب الهندســـية المعتمدة، 
مشـــيًرا إلى أن وزارة اإلسكان 
وفـــرت عـــدة نماذج هندســـية 
وفنية للمواطنيـــن المنتفعين، 
وذلـــك لتمكنهـــم مـــن توســـعة 
وفـــق  الســـكنية  وحداتهـــم 
دون  والقوانيـــن  األنظمـــة 

اإلضرار بها.
اشـــتراطات  أن  إلـــى  ولفـــت 
وأنظمـــة البناء قـــد تم وضعها 
من أجـــل ســـالمة المواطنين، 
اإلســـكان  وزارة  تلتـــزم  إذ 
بتقديـــم وحدات ســـكنية ذات 
جودة عالية، لتدوم للمنتفعين 
موضًحـــا  طويلـــة،  لســـنواٍت 
أنـــه في حـــاالٍت عديـــدة وجد 
مـــالك الوحـــدات صعوبـــة في 
تصحيـــح األخطاء الهندســـية 

التي تســـببت بهـــا المخالفات، 
وذلـــك بســـبب الكلفـــة الماليـــة 
أو  للتعديـــالت،  المرتفعـــة 
متطلبـــات  اســـتيفاء  عـــدم 
التعميريـــة  االشـــتراطات 
التـــي تتعلـــق بالمحافظة على 
الواجهات المعمارية، وااللتزام 
باالرتـــدادات الالزمة وتحديد 
االرتفاعات ومســـاحات البناء 

المسموح بها.
تلقيـــه  إلـــى  القاضـــي  وأشـــار 
لمواطنيـــن  كثيـــرة  حـــاالت 
ضاقـــت بهم الســـبل بعد أن تم 
تحويلهـــم إلـــى النيابـــة العامة 
ارتكابهـــم  بســـبب  والقضـــاء؛ 
لمخالفات بناء جسيمة، أثرت 
علـــى جـــودة المنـــزل فأصبـــح 
يشـــكل خطـــورة كبيـــرة علـــى 
األســـرة،  أفـــراد  مـــن  قاطنيـــه 
للحـــذر  المواطنيـــن  داعًيـــا 
الســـلبية  النتائـــج  هـــذه  مـــن 
التـــام  وااللتـــزام  للمخالفـــات، 
وزارة  أمـــام  بـــه  تعهـــدوا  بمـــا 
بقوانيـــن  والتقيـــد  اإلســـكان، 
المصلحـــة  لتحقيـــق  البنـــاء 

العامة.

القاضي: االلتزام باشتراطات 
البناء يصب بمصلحة األسرة

المنامة - بنا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع 
البحريـــن أنهـــا ســـتجري رمايـــة 
بالذخيرة الحية يقوم بها سالح 
الجو الملكي البحريني وســـالح 
البحريـــة الملكـــي البحريني في 
شمال هير شتية وشمال جزيرة 
جـــرادة بدءا من يـــوم أمس في 
تمـــام الســـاعة 7 صباحـــا ولغاية 

اليـــوم األربعاء حتى الســـاعة 5 
مساًء.

لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  ودعـــت 
مـــن يهمـــه  البحريـــن كل  دفـــاع 
األمر مـــن المواطنين والمقيمين 
منطقـــة  عـــن  االبتعـــاد  إلـــى 
الرمايـــة المذكـــورة؛ حفاًظا على 

سالمتهم.

رماية بالذخيرة الحية شمال هير 
شتية وشمال جزيرة جرادة

“النيابة”: ال شبهة جنائية بوفاة النزيل
صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية 
أن النيابـــة العامـــة تلقت إخطـــارا من 
بتاريـــخ  والتأهيـــل  اإلصـــالح  مركـــز 
امـــس الموافق )06/ 04/ 2021(، مفاده 
تعرض أحد نزالء المركز لحالة إغماء 
نقل على اثرهـــا إلى عيادة المركز من 

ثم إلى مستشفى السلمانية الطبي إال 
انه قد فارق الحياة.

النيابـــة  أن  النيابـــة  رئيـــس  وبيـــن 
العامـــة باشـــرت إجـــراءات التحقيـــق 
فـــور تلقيهـــا االخطار وذلـــك باالنتقال 
لمستشـــفى الســـلمانية الطبي إلجراء 

المعاينـــة علـــى جثـــة المتوفـــى، الذي 
ثبـــت عدم وجـــود آثـــار إصابيـــة على 
جثة المتوفى، كما تم انتداب الطبيب 
الشـــرعي التابع إلدارة األدلـــة المادية 
الـــذي أوقـــع كشـــفه الطبي علـــى جثة 
المتوفـــى، الذي انتهى إلـــى أن الوفاة 

طبيعيـــة، وهي نتيجـــة توقف الدورة 
الدموية والتنفســـية وعدم وجود أية 
شـــبهة جنائيـــة فيهـــا، كما ثبـــت أيًضا 
ســـلبية نتيجـــة فحصـــة مـــن فيروس 
كورونا، فتم التصريح بتســـليم الجثة 

لذوي المتوفى.

المنامة - النيابة العامة

األربعاء 7 أبريل 2021 - 24 شعبان 1442 - العدد 4558

عرض وطلب

+973 17111504+973 38344464+973 17580939

عيسى القاضي

المواطن يتكبد 
خسائر فادحة 

جراء المخالفات

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ أصــــــــــــــدرت الـ
حكمها  الجنائية  الصغرى 
بالحبس 3 سنوات لمتهم 
القضائية،  للسلطة  أســاء 
ــر تــــــــداول مـــقـــطـــع لــه  ــ ــ اث
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي يــســيء فيه 
ــســلــطــة  ــاء ال ــ ــضـ ــ إلــــــى أعـ

القضائية.

3 سنوات 
لمتهم أساء 

للسلطة 
القضائية

لإلصـــالح  العامـــة  اإلدارة  أعربـــت 
العـــزاء  خالـــص  عـــن  والتأهيـــل، 
عبـــاس  النزيـــل  ألهـــل  والمواســـاة 
حســـن علي )50 عامًا( والذي توفي 
وفـــاة طبيعيـــة في وقـــت مبكر من 

صبـــاح أمـــس، إثـــر تعرضـــه ألزمـــة 
الطبيـــب  تقريـــر  حســـب  قلبيـــة، 
الشرعي، منوهة إلى أنه تم إخطار 

النيابة العامة.
وأوضحت أن النزيل كان قد سقط 
مغشـــيا عليـــه عقـــب خروجـــه مـــن 

دورة الميـــاه، حيث تم نقله للعيادة 
على الفـــور وإخضاعه لإلســـعافات 
األوليـــة الالزمـــة، حتـــى اســـتقرت 
حالته الصحيـــة، مضيفة أنه توفي 
عند نقله إلى مستشفى السلمانية.

وأشـــارت اإلدارة العامـــة لإلصـــالح 

والتأهيـــل إلـــى أن النزيـــل، لم يكن 
يعانـــي من أي أمـــراض مزمنة، وأن 
آخـــر مراجعة طبية له كانت بعيادة 
المركـــز بتاريـــخ 20 ســـبتمبر 2020 
حيث كان يشكو من ألم في األذن، 

وتلقى العالج الالزم.

“اإلصالح والتأهيل” تعرب عن خالص العزاء ألهل المتوفى

المنامة - النيابة العامة



grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 3 - 38894
التاريخ   2021/03/23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

الى فرع من مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة     الكجوري للتجارة  والمسجلة بموجب القيد   38894-3

طالبيــن  تحويــل  الشــركة الى فرع من مؤسســة فردية قائمــة بموجب القيد رقم 
1 – 75335  ، لتصبح الشركة مملوكة من السيد الشيخ علي بن عبد هللا بن حمد 

ال  خليفه والقيام باجراءات التحويل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م

سجل تجاري رقم  99366

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م  المســجلة بموجب 
 GHULAM NABI   القيد رقم 99366   ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

BUTT    مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
    GHULAM NABI BUTT عنوان المصفي

 35506469

القيد :116125     -    التاريخ :2021/03/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 116125 ( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة/ دنيــا عبدللــه بخيــت خميــس المالكــة ل مؤسســة بــي تــي بــي التجاريــة  
مؤسســة فردية  والمســجلة بموجب القيد رقم 116125 طالبا تحويل الفرع ) 4( 
للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 1000 ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.    دنيا عبدلله بخيت خميس

SANTHOSH THADATHIL ABRAHAM    .2

تاريخ   05 / 40 / 2021  
  CR2021- 57131   إعالن رقم

تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة هيا مبارك العسومي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة محمد سعد احمد محمد الدوسري

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

رقم القيد : 11385 – 1
االسم التجاري : هيا مبارك العسومي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   32070   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ازياء ذوق االميرات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / فوءاد محمد جاســم محمد الحايكي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ازيــاء ذوق االميــرات ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 
31078 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ٕامباير للوساطة ذ م م

سجل تجاري رقم 83121

بناء على قرار الشركاء في شركة إمباير للوساطة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم  ٨٣١٢١ بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / طــالل يوســف محمــد 

عبدالرحمن فخرو مصفيا للشركة.     
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
طالل يوسف محمد عبدالرحمن فخرو

+٦٦٣٣٨٨٨٨ ٩٧٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

)CR2021- 57234 ( إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح

االسم التجاري الحالي : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح
االسم التجاري الجديد : األعمال الدقيقة للتجارة

رقم القيد : 1-19182

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة راوند هاوس ادفايزوري ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيدة / مريم عبدهللا علي أحمد مكي باعتباره المصفي القانوني  لشركة راوند 
هــاوس ادفايــزوري ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيــد   رقــم 1-113209، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 131118
التاريخ : 2021/04/05

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم 131118 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / عمــرو محمــد جابــر غيضــان المالــك الهــاي للتجــارة )مؤسســة فرديــة( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 131118 طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:  
1.     ربيع عبدالعزيز عبدالدايم عبدالمطلب

2.     أحمد عثمان أحمد حجازي

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 3 - 38894
التاريخ   2021/03/23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

الى فرع من مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة     الكجوري للتجارة  والمسجلة بموجب القيد   38894-3

طالبيــن  تحويــل  الشــركة الى فرع من مؤسســة فردية قائمــة بموجب القيد رقم 
1 – 75335  ، لتصبح الشركة مملوكة من السيد الشيخ علي بن عبد هللا بن حمد 

ال  خليفه والقيام باجراءات التحويل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م

سجل تجاري رقم  99366

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م  المســجلة بموجب 
 GHULAM NABI   القيد رقم 99366   ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

BUTT    مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
    GHULAM NABI BUTT عنوان المصفي

 35506469

القيد :116125     -    التاريخ :2021/03/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 116125 ( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة/ دنيــا عبدللــه بخيــت خميــس المالكــة ل مؤسســة بــي تــي بــي التجاريــة  
مؤسســة فردية  والمســجلة بموجب القيد رقم 116125 طالبا تحويل الفرع ) 4( 
للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 1000 ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.    دنيا عبدلله بخيت خميس

SANTHOSH THADATHIL ABRAHAM    .2

تاريخ   05 / 40 / 2021  
  CR2021- 57131   إعالن رقم

تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة هيا مبارك العسومي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة محمد سعد احمد محمد الدوسري

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

رقم القيد : 11385 – 1
االسم التجاري : هيا مبارك العسومي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   32070   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ازياء ذوق االميرات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / فوءاد محمد جاســم محمد الحايكي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ازيــاء ذوق االميــرات ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 
31078 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ٕامباير للوساطة ذ م م

سجل تجاري رقم 83121

بناء على قرار الشركاء في شركة إمباير للوساطة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم  ٨٣١٢١ بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / طــالل يوســف محمــد 

عبدالرحمن فخرو مصفيا للشركة.     
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
طالل يوسف محمد عبدالرحمن فخرو

+٦٦٣٣٨٨٨٨ ٩٧٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

)CR2021- 57234 ( إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح

االسم التجاري الحالي : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح
االسم التجاري الجديد : األعمال الدقيقة للتجارة

رقم القيد : 1-19182

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة راوند هاوس ادفايزوري ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيدة / مريم عبدهللا علي أحمد مكي باعتباره المصفي القانوني  لشركة راوند 
هــاوس ادفايــزوري ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيــد   رقــم 1-113209، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 131118
التاريخ : 2021/04/05

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم 131118 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / عمــرو محمــد جابــر غيضــان المالــك الهــاي للتجــارة )مؤسســة فرديــة( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 131118 طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:  
1.     ربيع عبدالعزيز عبدالدايم عبدالمطلب

2.     أحمد عثمان أحمد حجازي

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 

grnata

 للمزيد من

العقارات

القيد : 3 - 38894
التاريخ   2021/03/23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  لسنة 2021
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

الى فرع من مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة     الكجوري للتجارة  والمسجلة بموجب القيد   38894-3

طالبيــن  تحويــل  الشــركة الى فرع من مؤسســة فردية قائمــة بموجب القيد رقم 
1 – 75335  ، لتصبح الشركة مملوكة من السيد الشيخ علي بن عبد هللا بن حمد 

ال  خليفه والقيام باجراءات التحويل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
شركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م

سجل تجاري رقم  99366

بناء على قرار الشــركاء في شــركة بي و دي للخدمات    ذ.م.م  المســجلة بموجب 
 GHULAM NABI   القيد رقم 99366   ، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد

BUTT    مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعام 
2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان:
    GHULAM NABI BUTT عنوان المصفي

 35506469

القيد :116125     -    التاريخ :2021/03/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم ) 116125 ( لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة/ دنيــا عبدللــه بخيــت خميــس المالكــة ل مؤسســة بــي تــي بــي التجاريــة  
مؤسســة فردية  والمســجلة بموجب القيد رقم 116125 طالبا تحويل الفرع ) 4( 
للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقــدره 1000 ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.    دنيا عبدلله بخيت خميس

SANTHOSH THADATHIL ABRAHAM    .2

تاريخ   05 / 40 / 2021  
  CR2021- 57131   إعالن رقم

تنازل أو بيع عن المحل التجاري  

تقدم إلينا المعلن ادناه: ورثة هيا مبارك العسومي بطلب تحويل المحل التجاري 
التالي : إلى السيد / السيدة محمد سعد احمد محمد الدوسري

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

رقم القيد : 11385 – 1
االسم التجاري : هيا مبارك العسومي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   32070   لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة ازياء ذوق االميرات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / فوءاد محمد جاســم محمد الحايكي باعتباره المصفي القانوني لشــركة 
ازيــاء ذوق االميــرات ،المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 
31078 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

ٕاعالن بحل و تصفية شركة
شركة ٕامباير للوساطة ذ م م

سجل تجاري رقم 83121

بناء على قرار الشركاء في شركة إمباير للوساطة ذ.م.م المسجلة بموجب القيد 
رقــم  ٨٣١٢١ بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيد / طــالل يوســف محمــد 

عبدالرحمن فخرو مصفيا للشركة.     
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانون رقــم ) 21 ( لعام 
2001 ، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
طالل يوسف محمد عبدالرحمن فخرو

+٦٦٣٣٨٨٨٨ ٩٧٣

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

)CR2021- 57234 ( إعالن رقم 
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح

االسم التجاري الحالي : محمد صالح عبدالحسين عبدهللا امليح
االسم التجاري الجديد : األعمال الدقيقة للتجارة

رقم القيد : 1-19182

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 
إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة راوند هاوس ادفايزوري ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيدة / مريم عبدهللا علي أحمد مكي باعتباره المصفي القانوني  لشركة راوند 
هــاوس ادفايــزوري ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيــد   رقــم 1-113209، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 131118
التاريخ : 2021/04/05

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم 131118 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / عمــرو محمــد جابــر غيضــان المالــك الهــاي للتجــارة )مؤسســة فرديــة( 

والمسجلة بموجب القيد رقم 131118 طالبا تحويل المؤسسة الفردية 
إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح الشركة 

مملوكة من السادة التالية أسمائهم:  
1.     ربيع عبدالعزيز عبدالدايم عبدالمطلب

2.     أحمد عثمان أحمد حجازي

For more information contact us on 17785454 or Whatsapp us on 32300076.
لمزید من المعلومات اتصل بنا على 17785454 أو تواصل معنا على رقم الواتساب 32300076.

Model Name Model Year Exterior Color Interior Color Milage (KM) Was Now

A 200 Sedan Progressive 2021 Mojave silver ARTICO man-made leather 4,453 BD 15,995 BD 15,500

C 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Artico leather black 100 BD 16,995 BD 15,995 

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Cavansite blue metallic Leather saddle brown / black 3,613 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue mettallic Leather saddle brown / black 4,963 BD 21,995 BD 19,995

C 200 Sedan Premium Plus 2020 Brilliant blue metallic Leather saddle brown / black 7,439 BD 21,995 BD 19,995

GLC 200 SUV 2021 High-tech silver metallic Leather magma grey / black 6,953 BD 20,995 BD 20,500

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Iridium silver metallic Leather silk beige / espresso brown 3,183 BD 20,495 BD 19,995

GLC 200 4MATIC SUV 2020 Mojave silver matallic 4,841 BD 20,495 BD 19,995

E 200 Sedan 2020 Iridium silver metallic Leather hazelnut brown / black 6,318 BD 22,495 BD 20,500

E 200 Sedan 2020 Polar white Leather hazelnut brown / black 11,494 BD 22,495 BD 20,500

E 63 S 4MATIC Sedan 2020 Designo hyacinth red metallic AMG Exclusive Nappa leather nut brown / black 5,717 BD 52,995 BD 47,995

GLE 450 4MATIC SUV 2020 Brilliant blue metallic Leather in Espresso browm / black 10,313 BD31,995 BD 29,995

CLS 350 Coupé 2020 Designo diamond white bright Nappa leather marsala brown / espresso brown 17,454 BD 30,995 BD 29,500

Leather silk beige / espresso brown 
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Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

has a vacancy for the can contact
  RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING) 
 suitably qualified applicants can contac

17252144  or  HR@ALRAYESDECOR.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

ALFA EXPRESS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39552517  or  saiderraji@alfaexpressbh.com 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the can contact

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

MAHMOOD ALNOOH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17795104  or  info@mancobh.com 

AL KOBRA CLEANING EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17232500  or  HR@ALKOBRAGROUP.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

DANAT AWAL S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17300257  or  HUSSAIN@GPA-BH.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

MESK HOLDING B.S.C  CLOSED 
has a vacancy for the can contact

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

33553997  or  HR@MESKHOLDINGS.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ALDALEEM MARINE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39625000  or  aldaleem@hotmail.com 

MALIHA BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the can contact

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac
66666685  or  Sumirajan243@gmail.com 

Fahed auto services garage 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
38922332  or  FAAZ76@HOTMAIL.COM 

AMAZERS CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33227706  or  BUFAJER17@GMAIL.COM 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Lulu Bahrain hypermarket. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

NIFNOFY SPORTS TAILORING 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36600260  or  MANAHELALHARAM1983@GMAIL.COM 

Honesty Trading S P C  CO 
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17773898  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Just jasmine flower 
has a vacancy for the can contact

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

17583896  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contac
17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

ENTIRE CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17294473  or  SHIBU.PHILIP75@GMAIL.COM 

Golden palace falafel and sambosa 
has a vacancy for the can contact

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39122259  or  alwani007@hotmail.com 

MIDDLE EAST MEDICAL CENTER W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contac
17251444  or  LIJUPETER@YAHOO.COM 

SUKOON FLOWERS 
has a vacancy for the can contact

  FLORIST/FLOWER SETTER 
 suitably qualified applicants can contac

39395796  or  SUKOON2015@GMAIL.COM 

GOLDEN LIGHT CO. W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17256320  or  HONESTYCONTRACTING@GMAIL.COM 

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  COUNSELLOR 
 suitably qualified applicants can contac

16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36262222  or  ANWAR123@GMAIL.COM 

AVENUE 6 SALON 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39607599  or  AVENUE6SALON@GMAIL.COM 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Alfaker Apparel Tailoring 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM

 AHMED AKBAR QANBAR AKBAR EST 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17343595  or  M.GRASHI@GMAIL.COM 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

UNITED STAR TOPULL CARS Co.W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66665559  or  FADHEL.UNITED@GMAIL.COM 

Casa Lusso Furniture Co. SPC Owned by  CASA LUSSO DESIGN AND TRADE LLC 
has a vacancy for the can contact

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac
39906959  or  FADIEWEIDA@GMAIL.COM 

SHINE TOWER CLEANING  CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36617007  or  STCCONTRACTINGBH@GMAIL.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  NURSE(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17264088  or  hr@alsalam.care 

AEC MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
39670658  or  KHMRAFI@YAHOO.COM 

Asad Mohammed Taqi Sharafooie Sons Co. (ASAD) WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17214230  or  KADHIM007@YAHOO.COM 

Multi Frame Contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39471786  or  multiframecontracting@gmail.com 

BHUVI CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39471786  or  FATIMAJ720@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contact

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

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the can contact

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

HATELLO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

RAWAH TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39088485  or  HAMEDDAWOODMOHD@GMAIL.COM 

ALTABEEB MEDICAL SPECIALIST CENTRE W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contac

17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Dar SSH International Engineering Consultants - Foreign Branch 
has a vacancy for the can contact

  SURVEYOR 
 suitably qualified applicants can contac

17580758  or  RASHED.JASIM@SSHIC.COM 

UM WAQAS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36333817  or  WAQASNAWAB@LIVE.COM 

AL JALIP CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33352576  or  junaidgulfam.gpz@gmail.com 

RADEEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

SUPERVISOR, FOREMAN (CONSTRUCTION WORK)
 suitably qualified applicants can contac

17685667  or  A_MOODEE@HOTMAIL.COM 

JAZA MEHFIN TAILORING 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

39760559  or  TABMECHANICAL@GMAIL.COM 

AJMAL CAFETERIA 
has a vacancy for the can contact

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34344909  or  ZAHROONI.AZIZ@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17403548  or  info@7hills-group.com 

SHAHEEN PEST CONTROL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33114378  or  HASSANMAKKI719@GMAIL.COM 

COUNTRY WIDE MECHANICAL SERVICES AND TRADING 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39414440  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

ELMINIAWY BAKERY 
has a vacancy for the can contact

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39950139  or  RAYYALANDBAH@GMAIL.COM 

Dawaa Al-Riffa pharmacy 
has a vacancy for the can contact

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contac

17259135  or  al-dawaapharmacy@OUTLOOK.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17535325  or  A.KURIAN@AICI.COM.EG 

Mannat Consultancy & General Trading 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33166119  or  M.ADEL@YAOOTDEIGN.COM 

Spakling Wonderful Trading W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  SHOP MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

39213510  or  530321732@QQ.COM 

HAWANAA RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

35315755  or  HAWANAA1@OUTLOOK.COM 

Six brotheres contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33627823  or  SS2595992@GMAIL.COM 

GRACE STATIONERY CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17704620  or  sunnybahrain@hotmail.com 

ALHAMMALI ACTIVITIES OF HEAD OFFICES OR MANAGEMENT OFFICES 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33656333  or  ALH312321@GMAIL.COM 

Black Diamond Corner CAFE 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
32123332  or  speedone708@gmail.com 

UniGrad Education Center W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

17344972  or  CHAIRMAN@UGECBAHRAIN.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

Hero Gym Fitness Centre S.P.C Owned by Suraj Shamsan Mohamed Shamsan 
has a vacancy for the can contact

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contac

17322148  or  SURAJ@HINETBAHRAIN.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

BRANDLANCE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

BRANDLANCE GENERAL TRADING 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

Alghawas Boutique 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33211050  or  AMAL90113@HOTMAIL.COM 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

Burj nazool construction.s.p.c 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17660141  or  BNCONSTRUCTION.BH@GMAIL.COM 

New Gateway of Dubai Metal trading & fabrication SPC CO. ITS OWN 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33388846  or  SHAKEELTELECOM@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Gulf Sea Petroleum Products Marketing W.I.I 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17311114  or  CHAIRMAN@GSTGULF.COM 

MUDASSAR RAZA MANAGEMENT Co S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

MUDASSAR RAZA MANAGEMENT Co S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac
34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

White Box Services 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36721996  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

ATTIC RESTAURANTS S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17742080  or  MOHAMEDA@THEMEATCO.COM 

Tecnium For Aluminum Fabrication Workshop 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

33284244  or  AHMEDEID.MOHD@GMAIL.COM 

UNI SAM DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39979522  or  AWANZAADA15@YAHOO.COM 

UNI SAM DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39979522  or  AWANZAADA15@YAHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

RAINBOW RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39868055  or  ZUHAIRAYOOB@YAHOO.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co 
has a vacancy for the can contact

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

AL ZOOZ FUTURE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36996637  or  ALJABERIYA@HOTMAIL.COM 

SBM METAL AND ALUMINIUM WORKS W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36625159  or  LBCORPORATE4@GMAIL.COM 

GILL MANAGEMENT CONSULTANCY CO. S.P.C OWNED BY SANAULLAH GILL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36623981  or  SADAFGILL123@GMAIL.COM 

Emirates Chartered Accountants SPC owned by Manoharan Palerichal 
has a vacancy for the can contact

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17421619  or  MANU@EMIRATESCA.COM 

AL FAHAD CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

35314227  or  NADEEM.6038@GMAIL.COM 

AL FAHAD CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35314227  or  NADEEM.6038@GMAIL.COM 

Rolling Bakery 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39660014  or  AHMED7103@HOTMAIL.COM 

Kenzi Shares and Securities SPC 
has a vacancy for the can contact

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

66336719 

Tyre express 
has a vacancy for the can contact

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contac

38888397  or  NSAQ81@GMAIL.COM

FIDA RIDER INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35070596  or  FIDARIDER96@GMAIL.COM 

Al MB steel fabrication & trading W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

36432427  or  SALES@ALMBSTEELTECH.COM 

LOOP CAFE 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

33855881  or  skooheji@esnadmanagement.com 

HAJAR RECRUITING MANPOWER AGENCY 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39238378  or  ALSAYEDSALAH@YAHOO.COM 

SHAWARMA MAMA RESTURANT 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

39001001  or  ABDULLALUTFALLA@HOTMAIL.COM 

R I M MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

ISA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

NEXGEN TECHNOLOGIES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39303786  or  NEXGEN.BH@GMAIL.COM 

AL IQBAL MARKETING & PROMOTION CO - Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33901173  or  GOLDENAIR2012@GMAIL.COM 

Al Wasan Electronics Bahraini partnership company 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34062121  or  RDCBH434@gmail.com 

MADA AL ARAB GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39300902  or  RBSHA7@GMAIL.COM 

PROUD CONTRACTING AND TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33553766  or  PROUDHRD@GMAIL.COM 

MULTI HOME CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33014089  or  MULTIHOME111@GMAIL.COM 

TELESERV TELECOM SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39422988  or  hiba@teleservs.com 

JASMEEN INTERIOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33451945  or  RANANDEEM20001@GMAIL.COM 

ALRAAY S S WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

URBAN QUARTERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17532201  or  info@urbanqt.com 

URBAN QUARTERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

17532201  or  info@urbanqt.com 

IRON STONE  DECORATION CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17744983  or  TOQEER7600@HOTMAIL.COM 

AC Max S.P.C Owned by Sameer Zuhair Uchi 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17402482  or  info.acmax@gmail.com 

TUKLAW INTERIOR DECORATION S.P.C OWNED BY SYAMJITH SARNGADHARAN 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33524859  or  SYM.VAVACHI@GMAIL.COM 

Areena Contractor Group Co. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

DAR AL SEKHA CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

34339668  or  ALSEKHAGROUP@GMAIL.COM 

EXPRESS DEVES AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17490911  or  DEVESBABU@GMAIL.COM 

MARMARIS GROUP S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

17554414  or  MOHD.MARMARIS@BATELCO.COM.BH 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

JUMBO GOLDSMITHS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(JEWELLERY & PRECIOUS METAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17258185  or  SHAMSCLEARING@YAHOO.COM 

SIGN MAN ADVERTISNG MAINTIENANCE 
has a vacancy for the can contact

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac
39624999  or  venusadvertising@live.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the can contact

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17731881  or  ALTRADMENA.MAILBAHRAIN@ALTRAD.COM 

AL AHLAM ALUMNIUM WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

SUNDAY INTERNATIONAL GROUP  WLL 
has a vacancy for the can contact

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

ALHALWACHI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
39873736  or  HASAN0IS@GMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17311114  or  CHRMAN@GSTGULF.COM 

RASHID ABDULKARIM MOHAMMED EBRAHIM BAKER 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17411584  or  BURASHED1984@GMAIL.COM 

GULF EAGLE TRADING CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17300399  or  INFO@GULFEG.COM 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac
17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

GULF JEWELLERY BOXES WORKSHOP Bahrain Partnership Company 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39462247  or  alanwar022@hotmail.com 

GRNATA REAL ESTATE 
has a vacancy for the can contact

  APPRAISER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

BAHRAIN RADIATERS & AUTO A/C SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contac

17701006  or  hr@actbh.com 

ACTION BUILDERS CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33778820  or  AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contact

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the can contact

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

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the can contact

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

ALQALADA FASHIONS 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259458  or  RAJA-ADEL@HOTMAIL.COM 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac

17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

ALMUTLA CAR SERVIES 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39799980  or  SAIF-ALAJMI@HOTMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the can contact

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

ALFANOUS TAILORING 
has a vacancy for the can contact

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

17786059  or  TAWEELJAMAL@GMAIL.COM 

Fast solution AC services 
has a vacancy for the can contact

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17008304  or  A.SAIF@W.CN 

ROUNDABOUT 3 CAFETERIA 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39932446  or  NJTATEEQ@GMAIL.COM 

ISMCO COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17820974  or  ISMCOBH@GMAIL.COM 

DANA PLAZA - PARTNERSHIP CO 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17230231  or  SANTANAPLAZA41@YAHOO.COM 

SAYEDATY KITCHENS WORKSHOP 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33301918  or  gm@skkitchens.com 

AL DHABYANIYA VEGETABLES FRUITS AND SWEET WATER 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33022299  or  ALFAYEZ.90@GMAIL.COM 

Sealand for inspection & Preview services 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39468818  or  a.nabi@msn.com 

BADER MODELS COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  ARTIST 
 suitably qualified applicants can contac

17677297  or  BADER@BADERMODELS.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the can contact

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ZENITH CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17552888  or  GADEERVIDEO@YAHOO.COM 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33272878  or  Loayna79@gmail.com 

TREE OFLIFE SALON 
has a vacancy for the can contact

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
33506525  or  NAJ72_6@HOTMAIL.COM 

ALGASSAB CONSTRUCTION & TRADING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contac

17232275  or  oommenzo@gmail.com 

ALWINS METALS SCRAP 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33878153  or  SANKARKANNANPS@YAHOO.COM 

AHLI UNITED BANK B.S.C. 
has a vacancy for the can contact

  TECHNICAL PROJECT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17585778  or  girish.menon@ahliunited.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contac

17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

MANAGER SAFETY,HEALTH AND SECURITY  
suitably qualified applicants can contac

17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17725522  or  yousif@aanass.net 

Agnas restaurant 
has a vacancy for the can contact

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
11807101  or  ZZAM8285@GMAIL.COM 

TOHAME WROOGHT IRON 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39642299  or  TOHAME9522@YAHOO.COM 

BINT JUBAIL UPHOLSTERY & SPARE PARTS 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

RUFADA IRONING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33313137  or  NAJ2013NA@GMAIL.COM 

NEON STAR BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39890033  or  ABDULHUSAINMANSOORI@GMAIL.COM 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the can contact

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17742000  or  hr2@ramadabahrain.com 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

MARBLE RESTORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
35171912  or  public2016@hotmail.com 

GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17551909  or  hr@globalits.bh 

ALKHALILEN BUILDING BANTING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac
17000062  or  ALIHMSSA@YAHOO.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17148003  or  RECRUITMENT_DONOTREPLY@TATWEERPETROLEUM.COM 

REDX INDUSTRIES CO. W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

H A autos service center 
has a vacancy for the can contact

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17310410  or  LMRA8508@GMAIL.COM 

GHORI AND DALLAH CAFETERIA 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39939958  or  ALBOAINAIN_1@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the can contact

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Auburn contracting 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

33014809  or  gm@naztcc.com 

Auburn contracting 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33014809  or  gm@naztcc.com 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the can contact

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
36333557  or  AHLAM030@YAHOO.COM 

ALYAFA WORKSHOPS. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17216140  or  AHMEDALYAFIE83@GMAIL.COM 

Superior Fresh Fish 
has a vacancy for the can contact

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33969611  or  MOH.SALMAN.7@GMAIL.COM 

ALANSARI MODERN LIGHTS CO. W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17293433  or  mariam@ALANSARILIGHTS.COM 

CEEPEES INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contac
17825949  or  mohd.m.sanad@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the can contact

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the can contact

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

Mr handsome gents salon 
has a vacancy for the can contact

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

33483028  or  ESSATOWERS@GMAIL.COM 

ALREEF DAIRY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33774461  or  alreefdairy.bh@gmail.com 

ALSUQAYA RESTAURANT 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259458  or  ADELABDULLA23@GMAIL.COM 

ANWAR ALSADIQ BAKERY 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33703444  or  ALI.ABEDALI1980@HOTMAIL.COM 

MAYONCO INTERNATIONAL TRADING CO.W.L.L. 
has a vacancy for the can contact

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39978899  or  MUHAMMED@MAYONCO.COM 

KOJO RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the can contact

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877880  or  HR@RMKGROUP.COM 

Samurai contracting 
has a vacancy for the can contact

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
33009736  or  ZTSS-1@HOTMAIL.COM 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN S.P.C 
has a vacancy for the can contact

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

39277797 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ننتظر انبعاث حياة جديدة في البرلمان تهتم بالفنون
آخـــر صرخـــة أطلقـــت لتذليـــل كل الصعوبـــات التـــي تعتـــرض الفنـــان 
البحرينـــي كانـــت للناقـــد المســـرحي يوســـف الحمـــدان رئيـــس اتحـــاد 
جمعيات المســـرحيين البحرينيين في الكلمة التي ألقاها في االحتفال 
الـــذي أقامـــه اتحاد المســـرحيين لتكريـــم الناقد إبراهيـــم عبدهللا غلوم 
بوصفه مكرم اليوم العالمي للمسرح لهذا العام، ومن قبل هناك صرخات 
للمســـارح األهلية تتألق وســـط غبار الصمت والتجاهل، فالســـماء تمطر 
لـــكل نشـــاط إال الفـــن والثقافـــة، وتغـــوص األقـــدام في وحـــول الطريق 

وتتمايل الشجيرات إذا ما ذكرت جملة دعم الفن والمسرح.
ومع كل تلك الصرخات وآالم الفنان، لم نجد صورة من النضال الحاسم 
تحـــت قبة البرلمـــان لتأمين عوامـــل النجاح وضماناته للفنـــان والمبدع 
البحرينـــي، وكتبنـــا مـــرارا وتكـــرارا عـــن حاجة الفنـــان البحرينـــي لدعم 
الســـادة النـــواب، فمعهم يحدث التبـــدل والتغيير وتبحـــر قافلة اإلبداع 
نحـــو مرافـــئ الضوء، لكن مع األســـف اعتـــاد الفنان على تلقـــي الهزيمة 
مـــن النواب في مواقع كثيرة، النـــواب الذين ال يعتقدون بصحة مبادئه 
وفكـــره ودوره التنويـــري فـــي المجتمـــع، فكلمـــا يطلبهم “وهـــذ حق من 

حقوقـــه كمواطـــن” يخيـــم عليهـــم الهدوء العميـــق ويغطون فـــي النوم، 
فبعيـــدا عـــن االفتراضات والشـــكوك نريد أن يخرج علينـــا نائب ويقول 
ماذا قدم للمســـرح البحريني والفنان والحراك الثقافي في البلد بشـــكل 

عام، بإستثناء اجتهادات شخصية من النائب أحمد العامر. 
المســـارح األهليـــة تعانـــي مـــن ظـــروف مالية صعبـــة ال تغطـــي تكاليف 
ومتطلبـــات اإلنتاج المســـرحي، ووصـــل بها الحال إلى تســـول القاعات 
للتدريبات والعروض من الجهات الرســـمية وغيرها من المشـــاكل التي 
تعيـــق الحركـــة الفنيـــة واإلبداعيـــة وتـــزداد اتســـاعا وتعقيـــدا، والفنان 
البحرينـــي مازال يأمل وينتظر انبعـــاث حياة جديدة في البرلمان تهتم 
بالفنـــون وتقـــدر الفنان وإنجازاتـــه، على اعتبـــار أن الثقافة والفن حجر 
األســـاس في تكوين اإلنسان، وليعلم الســـادة النواب أن الثقافة ليست 
تسلية أو ترفا، بل عمل وكدح وعناء له طبيعة ونوعية خاصة باعتبار 

أنه ذهني، والمثقفون والفنانون بهذا االعتبار كادحون ذهنيون.
عيبنا الواضح أن الســـادة النواب لم يرتقوا إلى مستوى الوعي وتحمل 

المسؤولية فيما يتعلق بدعم الثقافة والفنون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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تبدأ الحكاية بالولوج لقلعٍة بعيدة، بعد المرور بشـــتى العوائق وتســـلِق قمٍم 
وهبـــوط منحدراٍت في الطريق إليها، وبعد النجاح في الوصول لباِب القلعِة 
الَمنيفـــِة والُمخيفـــِة فـــي آن، َيقرُع المنتصـــُر حلقَة الباب العظيمـــة، لُيجلجَل 
الصـــوُت في ظـــام محيِط القلعة الدامـــس، وُيفتُح الباُب من تلقاء نفســـه.. 
يدخـــُل آخـــُر الرجال الشـــجعان طالبـــًا يَد األميـــرة، ال اعتـــراَض على الضيف 
الوســـيم المجهـــِد من وعـــورِة الطريق، لْم يذهْب شـــقاؤُه فـــي الوصول إليها 
ُسدى، لكْن كما وافَق الملُك في عاء الدين على زواِج ذلك األخيِر من ابنته، 
يطلـــُب ملك القلعة خاصتنا مهرًا كمهِر بدر البـــدور، وتتقدُم صناديُق الذهِب 
والفضة موكَب الَزفاف، ويتمطى خلفهم غلماٌن ُأثِقلْت رؤوسهم بصواٍن من 

المرجان والزبرجد األخضر، وُيدعى القاصي والداني للحدث البهيج.
الكلُّ مســـروٌر وفرٌح ومتخٌم حول موائِد العرس األســـطوري الذي ســـيحكي 
عـــن جمالـــه وفخامته الناس ألســـابيَع طويلة، وفي ِخَضـــمِّ كل هذه البهجة، 
نلمُح وجهًا حزينًا وقلقا، وجَه العريس الذي ُيفترُض به أْن يشعَّ بالفرح، لكنه 
ولضخامة ديونه وشـــدة قلقه ال يقوى حتى على االبتســـامة في ليلة العمر، 
وتنقضي الليلُة وينصرُف المدعوون ساخطين ألنهم لم يحصلوا على هدية، 
أو ألنهم ســـقطوا ســـهوًا حين دارْت كؤوُس العصير في الحفل، وعلى الرغم 

من كل ذلك البذخ لْم يرضوا.

يعيـــُش العروســـان فـــي القلعة الشـــامخة في قصتنـــا مجموعٌة مـــن الِمَحن، 
والقناطيُر المقنطرُة من الذهِب والفضة التي لْم ُتزّين جسَد العروِس األميرة 
قط، بل ِخزانتها وحسب، تِبعتها قناطير أخرى، وصارت أميرُة القلعة تتفنُن 
فـــي َمـــصِّ دِم البطـــل الُهمام، ال من عضِّ ُعنقـــه، بل من جزِّ قلبـــه وتفريِغ دم 
فـــؤاده، ال تفتُأ تطلُب المزيَد كل يوم تماشـــيًا مـــع رغباتها والموضِة الدارجِة 
في محيطها، اليوم ألماس، وغدًا مابس من ماركاٍت عالميٍة مشهورة، وبعد 

الغِد كماليات ال داعي لها وال استخدام.
هل خرجْت شـــخوُص قصتنا مـــن كتابها لتنزلَق من عالمهـــا لعالمنا، لُتمارَس 
أميـــراُت عالمنـــا مصَّ دماِء من يطرُق باَب ِقاعهـــا دون أنياب، ولتطلبن منه 
مـــا يســـتطيُع وما ال يســـتطيع، دون منطٍق أو رحمة، وكأن هـــذا الفقير يملُك 
مـــال قـــارون لُينفقه على شـــهواِتهن التـــي ال تنتهي، ويزداُد األمُر ســـوءًا مع 
الزمن؛ فإْن مرْضَن فإنهن ال ُيراِجْعَن ســـوى أفضل األطباء بأغلى المشـــافي، 
وإذا وضعَن حملُهنَّ وضعنه في جناِح كباِر الشـــخصيات. أغلُب تلك النســـاء 
اليافعات ِعشـــَن في بيوت آبائهن في ضنٍك من العيش، وتزوجَن من رجاٍل 
ظنـــوا أنهـــم مصارف للمـــال ينهلون منها دون حســـاب، حتى انهـــن ال تباليَن 

َأَهلَك أزواُجهَن أثناَء العمل الُمضني أو َسرقوا لُيوفروا لهنَّ المال!.

هدى حرم

اصو الدماء... نساء بال أنياب” “مصَّ

غالبـــا مـــا تثيـــر كلمـــة “العزلة” نوعـــًا من الخـــوف والقلـــق في نفوس البشـــر، 
وبطبيعـــة اإلنســـان )الحيـــوان االجتماعي( فإنه يرفض هذه العزلة ويســـارع 

للدخول مرة أخرى في قطيع البشر حتى ال يوصم بأنه وحيد ومعزول.
لكـــن العزلـــة بريئـــة مـــن كل هـــذه التهم، ولـــوال فوائدها مـــا لجـــأ العظماء لها 
باختيارهـــم، مقّدريـــن قيمـــة هذه اللحظات مـــن الخلوة التي تعيد لإلنســـان 
توازنـــه، ويســـتعيد بهـــا اتصاله بذاتـــه الحقيقية المنســـية في غمـــرة الحياة 
المدنيـــة المتســـارعة، وكل الفوضـــى والضوضـــاء المصـــّدرة إليـــه من خال 
قنوات التواصل االجتماعي التي تهتك عرض عزلته وتأسر حواسه وتبقيه 
أبعد ما يكون عن نفسه، فحتى لو بقي وحيدا في غرفته فإن سطوتها هي 
الحاضرة وهي المتحكمة باللحظة، فيضيع اإلنسان عن نفسه يوما بعد يوم 

دون إدراك ووعي منه.
الفيلســـوف والعالم الفرنســـي ديكارت “أبوالفلســـفة الحديثة” لم يكن يجري 

أي نـــوع من المحادثات مع أي كان حّتى ال تشـــغله عـــن عزلته التي يقضيها 
فـــي البحث والتقصي والتفرغ للتباحث مع أفـــكاره، أما الكاتب األرجنتيني 
صاحب أضخم مكتبة شخصية في أوروبا ألبرتو مانغويل فيقول عن عزلته 
المختارة للتفرغ للقراءة “لقد أعطتني القراءة عذًرا مقبوالً لعزلتي، بل ربما 
أعطت مغزى لتلك العزلة المفروضة علي”. لقد اختار مانغويل العزلة برفقة 

الكتب على رفقة الناس.
العزلـــة االختيارية هي حاجة أساســـية وواجب اللجـــوء لها بين وقت وآخر 
حتى يســـتطيع اإلنســـان تقييم جودة حياته، وصوال ألهدافه بســـهولة دون 
تشـــتت وتخبط.. يقول الروائي الكبير دوستوفســـكي “العزلة زاوية صغيرة 

يقف فيها المرء أمام نفسه”.
تـــرى متـــى ســـتتجرأ أنت للوقـــوف في مواجهة نفســـك بعزلة عـــن اآلخرين 

وتقول لها مرحبا... تشرفت بلقائك من جديد؟.

Ameerasulaibeekh 
@gmail.com

أميرة صليبيخ

في مديح العزلة المنزلية

كورونا مازال موجودا
مـــازال وبـــاء كورونا موجوًدا بيننـــا، حاضرا معنا، وموجًعـــا ألهلنا وأقاربنا 
وأصدقائنا، ال يمر يوم إال ونســـمع أن هذا مصاب به وآخر رحل عن الدنيا 
بســـببه، فهـــو ال يعـــرف صغيـــًرا وال كبيـــًرا، ال ثريـــا وال فقيـــرا، ال امـــرأًة وال 
رجًا، يمشـــي في طريقه ُمتحدًيا األطباء وُمحيًرا الُعلماء، ُمتحدًيا جهود 
المنظمـــات الصحيـــة في القضاء عليـــه، يكر ويفر بينها، ويجـــول متفاخًرا 

في ساحتها.
وألجل ســـامة المواطنين البحرينييـــن والمقيمين أصدرت الدولة متمثلة 
بـــوزارة الصحـــة والفريق الطبي الوطنـــي العديد من التعليمـــات الصحية، 
وأوجبـــت االلتـــزام بهـــا، وراهنت بذلـــك على وعـــي المواطنيـــن وضبطهم 
سلوكهم الصحي في المنزل وفي األماكن العامة، خصوصا لبس الكمامات 
وتجنـــب المخالطـــة والتقيـــد بالتباعـــد االجتماعي، ويتحتم علـــى الجميع 
تحمل مسؤوليتهم بمكافحة هذه الجائحة التي ألمت بالجميع وأوجعتهم 
وأفقدتهـــم الكثيـــر مـــن األهـــل واألحبـــة واألصدقـــاء، وذلـــك بالتزامهـــم 
بالتعليمات واإلجراءات لخفض الحاالت القائمة للحد من انتشاره وصوال 

للقضاء عليه.
إن التهاون وعدم االلتزام بالتعليمات من أســـباب انتشـــار الوباء، وبالرغم 
مـــن الجهود الكبيرة واالســـتثنائية للجهـــات المعنية والطاقـــم الصحي إال 
أنـــه مـــازال هناك مـــن ال يتقيـــد باإلجـــراءات االحترازية، متناســـيا أن هذا 
الوبـــاء يرصدنا فـــي كل لحظة بدون انتظار وال اســـتئذان لُيشـــتت جمعنا 
وجعـــا وموًتا. إن البقاء في المنازل وعـــدم الخروج إال للضرورة والتعقيم 
واالغتســـال الدائـــم والنظافـــة.. تمثل أســـلحة لمكافحة هـــذا الوباء، وتتم 
االســـتعانة بالتقنيـــة والتواصـــل االجتماعي للتواصل مـــع األهل واألقارب 

واألصدقاء.
إن فيروس كورونا قاس وسفاك وعلينا عدم االستخفاف بخطورته وآثاره، 
فمـــازال موجودا بيننا، يترصدنـــا أينما ُكنا، وحتى ال يتألم قريب، وال نفقد 
عزيـــًزا، وال ُنعزي صديًقا، علينا االلتزام باإلجـــراءات والتعليمات والتباعد 
االجتماعـــي، فكورونـــا لـــن يســـتثني أحـــدا، وأي إنســـان قد يكـــون ُمعرًضا 
لإلصابـــة، وقـــد ينقل العدوى لآلخرين، ســـواء ألهله أو أصدقائه، فيســـبب 
بذلك الضرر النفســـي له ولآلخرين، ويتحمل اإلنسان جزءا من المسؤولية 
الوطنيـــة والمجتمعيـــة في حماية نفســـه وأفراد أســـرته ومجتمعه، وذلك 
باتباعه اإلجراءات الصحية والتزامه بالتعليمات الوقائية وعدم المخالطة 
والتباعـــد االجتماعـــي، وتعـــزو وزارة الصحـــة الزيـــادة فـــي انتشـــار الوباء 
مؤخـــًرا للتهاون واالســـتخفاف باإلجـــراءات والتعليمات التي يســـتوجب 

االلتزام والتقيد بها، فالوقاية خيٌر من العاج.

عبدعلي الغسرة

الخروج عن المألوف
اســـتغل أحـــد مصانع إنتـــاج المشـــروبات اليوم األول من شـــهر أبريل 
إلطاق إعان بنكهة كذبة أبريل، ما أثار حفيظة عدد من رواد وسائل 
التواصل االجتماعي، ناعتين اإلعان بالمضلل، ومهددين بالمقاضاة.

من أكثر األشـــياء التي يحتاجها التجار لتســـويق بضائعهم اإلعانات 
التجاريـــة بمختلـــف أنواعها، وذلك بعـــد ضمانهم تقديـــم منتجات أو 
بضائـــع ذات جودة، تســـوق نفســـها بنفســـها، ثـــم تزيـــد اإلعانات من 
وتيرة تســـويقها، هذا وتعتبر اإلعانات التجارية فنًا قائمًا بحد ذاته، 
وتتفاقـــم الحاجة إليها بالخصوص هذه األيام في ظل الجائحة، فقد 
باتت خسارات شركات ومصانع كبرى مشهدًا مألوفًا، كما أنه ال عزاء 

للمشاريع الصغيرة.
إعـــان المصنـــع المعنـــي أنه ســـيتوقف عن بيع مشـــروب معيـــن بدءًا 
مـــن تاريخ محدد، ومن ثم االعتراف بأنها لم تكن ســـوى مزحة كذبة 
أبريـــل، يأتـــي بأحـــد المردوديـــن، فإمـــا إثارة الجـــدل، فارتفاع نســـبة 
المبيعـــات للمنتـــج، أو إصابـــة مصداقيـــة الجهـــة المعلنـــة بمقتل أمام 
النـــاس والزبائـــن، وبالتالـــي يكـــون لذلك تأثير ســـلبي، عكـــس ما كان 

مأموالً ومستهدفًا.
كل جهـــة تحـــاول أن ترفـــع نســـب مبيعاتهـــا، وابتكار طـــرق لزيادتها، 
خصوصـــا بعـــض األنواع مـــن التجـــارات التي تأثرت أكثـــر من غيرها 
بســـبب الجائحة، وقد حاولـــت الفكرة الخروج عـــن المألوف، وهو ما 
اتبعتـــه الكثير مـــن الجهات األخرى، فلم تقتصـــر نوعية اإلعان على 
جهـــة واحـــدة فقـــط، لكن مثل هـــذه األفـــكار تهـــدد رأي الزبائن، وهي 
ضريبـــة األفكار المختلفـــة، لذلك يعد تقديم المختلف أمرًا ليس هينا، 
فقراره صعب، ويتطلب تقباً لدفع ضريبة متوقعة توضع في حساب 

المجازفة.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ



ينظــم االتحــاد البحرينــي لكــرة اليد في الســاعة الســابعة من مســاء اليــوم األربعاء 
حفل قرعة كأس خالد بن حمد لكرة اليد للموســم الرياضي 2020 - 2021، وتدشــين 

شعار البطولة، وذلك على مسرح الصالة الثقافية لهيئة الثقافة واآلثار.

وتمـــت دعـــوة األنديـــة المنضوية 
كافـــة  االتحـــاد  تحـــت مظلـــة 

لحضور حفل إجراء القرعة، 
الشـــخصيات  مـــن  وعـــدد 
ووســـائل  الرياضيـــة، 
اإلعـــام المحليـــة، إذ ســـيتم 
نقـــل مراســـم القرعـــة علـــى 
الهواء مباشـــرة علـــى القناة 
الرياضية بتلفزيون البحرين.

نســـختها  فـــي  الـــكأس  بطولـــة  وتحظـــى 
الجديدة اهتماًما خاًصا كونها تحمل اسم 

المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
البحرينية سمو الشيخ خالد 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، للمـــرة 
األولى في تاريخ اللعبة منذ 

تأسيس االتحاد.
 11 البطولـــة  فـــي  ويشـــارك 
توزيـــع  وســـيتم  محلًيـــا  نادًيـــا 
إذ  مجموعتيـــن،  إلـــى  المشـــاركة  الفـــرق 
يقع بطـــل الدوري للموســـم الجاري فريق 

النجمـــة مـــع صاحـــب المركـــز الرابـــع فـــي 
الترتيـــب فريـــق ســـماهيج فـــي مجموعة 
واحـــدة، فيمـــا يقع وصيف الـــدوري فريق 
باربـــار مع ثالث الـــدوري فريق األهلي في 
المجموعـــة الثانية، فيما يتـــم توزيع بقية 

الفرق عن طريق عملية سحب القرعة.
لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد  مـــن جانبـــه، 
خالـــد  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الحيدان أن كأس خالد بن حمد لكرة اليد 

هو تشريف لجميع منتسبي اللعبة، وكافة 
الرياضييـــن في المملكـــة، مضيًفا أن حمل 
الكأس الغالية الســـم ســـموه جعلها محط 
اهتمـــام وأنظـــار المتابعيـــن والرياضييـــن 
وهـــدف كبيـــر لجميـــع األندية المنافســـة، 
وذلـــك لمـــا تحملـــه مـــن اســـم غـــال علـــى 

الجميع. 
 وأشـــار الحيدان إلى جهود ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفة في دعم الحركة 
الرياضيـــة وما يوليه مـــن حرص واهتمام 
فـــي ســـبيل تطويـــر هـــذا القطاع، مشـــيًدا 
االتحـــاد  كأس  لمســـابقة  ســـموه  برعايـــة 
للموســـم الرياضـــي الجـــاري والتـــي القت 
الصـــدى الطيـــب لـــدى مجتمـــع كـــرة اليـــد 

خصوصا والمجتمع الرياضي عموما.

 وقـــال “ســـتحظى بطولـــة كأس خالـــد بن 
حمـــد لكـــرة اليد باهتمـــام كبير وســـتكون 
لهـــا انعكاســـات طيبـــة من كافـــة النواحي 
التنظيميـــة واإلعاميـــة والتنافســـية بين 
جميع الفرق المشاركة، األمر الذي سيسهم 
فـــي االرتقاء بمســـتوى اللعبـــة وتطويرها 
في ظل حرص األندية على تقديم أفضل 
المستويات وتحقيق لقب البطولة الغالية 

في نسختها الجديدة”.
 وأشار النائب األول إلى الدعم الذي تناله 
الرياضة البحرينية من ســـمو الشيخ خالد 
بن حمد، خصوصا االتحاد البحريني لكرة 
اليـــد، الذي قطع خطـــوات كبيرة بتحقيق 
علـــى  المشـــرفة  اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد 

المستوى القاري والدولي.

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

اليــوم قرعــة كــأس خـالــد بــن حمــد لكــرة اليــد
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الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

رفــع رئيــس منظمــة بريــف محمد شــاهد، أســمى آيــات التهاني والتبريكات إلــى النائب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة،، وذلك بمناســبة نجاح )BRAVE CF 50(، والتي جاءت في ختام 4 بطوالت اســتضافتها مملكة البحرين ضمن 
منافســات “مملكــة القتــال” )Kombat Kingdom(، فــي الفتــرة مــا بيــن 18 مــارس الماضــي حتى األول مــن أبريل الجاري، إضافــة إلى اإلنجــازات المرموقة التي 

حققتها المنظمة على الصعيد الدولي مؤخًرا. 

وأشـــار شـــاهد إلى شغف ســـمو الشيخ 
برياضـــة  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
فنـــون القتال المختلطة، ما ســـاهم في 
تأسيس الفريق الوطني لرياضة فنون 
القتال المختلطة للهـــواة المصنف أواًل 
ـــا، إضافـــة إلـــى تدشـــين برامـــج  عالميًّ
القتاليـــة  الرياضـــات  لتطويـــر  وطنيـــة 
فـــي 17 دولـــة، ما جعـــل المملكة مركًزا 
رئيسا للرياضات القتالية على مستوى 

العالم. 
عـــن  بريـــف  منظمـــة  رئيـــس  وعّبـــر 
شـــكره وتقديـــره إلى رئيـــس المجلس 
ســـمو  القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن محمـــد آل خليفة،، 
وذلك لدعم ســـموه المســـتمر وجهوده 
الحثيثـــة نحو تعزيز مكانـــة الرياضات 
القتاليـــة فـــي مملكـــة البحرين، شـــاكرا 
كذلك جهود رئيـــس االتحاد البحريني 

لفنـــون القتـــال المختلطـــة محمد قمبر 
على دعمه وإشرافه على ضمان نجاح 

 .)BRAVE CF 50(
يشـــار إلـــى أن منظمـــة بريـــف للفنـــون 
ا  القتاليـــة المختلطـــة قـــد شـــهدت نمـــوًّ
كبيًرا، وذلك ضمن رؤية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بن حمد آل خليفـــة لتطوير عالم 
رياضـــات فنون القتـــال المختلطة عبر 
تحويله من قطـــاع ترفيهي إلى قطاع 

للمقاتليـــن  الفـــرص  رياضـــي، وتوفيـــر 
للظهور عبر منصة عالمية. 

البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  ونجحـــت 
القتـــال  فنـــون  لرياضـــة  للترويـــج 
المختلطـــة في تغيير المشـــهد العالمي 
ُمنظمـــة  غـــدت  إذ  الرياضـــة،  لهـــذه 
التـــي  عالمًيـــا  األولـــى   ”BRAVE CF“
تقـــوم بزيـــارة 21 بلـــًدا مختلًفـــا فـــي 5 
قـــارات، وذلـــك ضمـــن أول 50 بطولـــة 

تقيمهـــا المنظمة، لتصبح بذلك أســـرع 
ا في  مؤسســـات اإلعام الرياضـــي نموًّ
منطقة الشرق األوســـط وصاحبة أكبر 

حصة في سوق هذه الرياضة في قارة 
آسيا، لتتربع على عرش ريادة رياضات 

ا. فنون القتال المختلطة آسيويًّ

سمو الشيخ خالد بن حمد محمد شاهد

مثمًنا دعم ســموه وتوجيهاته المستمرة للنهوض برياضة فنون القتال المختلطة

رئيس “BRAVE” ُيهنئ خالد بن حمد بنجاح النسخة 50
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الحيدان: كأس سموه 
تشريف لجميع منتسبي 

الرياضة

يختتــم نــادي راشــد للفروســية وســباق الخيــل يوم بعد غٍد الجمعة نشــاط ســباقات الموســم 
الجاري 2021/2020، وذلك بتنظيم الســباق الختامي والذي ســيقام على كأس ســمو الشــيخ 
عبدهللا بن عيســى آل خليفة الرئيس الفخري لنادي راشــد للفروســية وسباق الخيل وكؤوس 
أنجــال ســموه ســمو الشــيخ حمــد بــن عبدهللا بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ عيســى بن 
عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة وســمو الشــيخ محمد بــن عبدهللا بــن عيســى آل خليفة وكأس 

مجموعة زيد بن ذيب الكبرا للصناعة والتجارة وكأس المالك وكأس الروضة.

ويعتبر الســـباق الختامي من السباقات المهمة 
التـــي يتطلع لها الماك والمضمرين والفرســـان 
فـــي تتويـــج موســـم الســـباقات باالنتصـــارات 
بكـــؤوس الســـباق والتي ســـيتنافس عليها 68 
جـــوادًا بعد إجـــراء التداخيل النهائيـــة للجياد 
أمس وسط توقعات بمنافسات مفتوحة نظرًا 
لتقـــارب مســـتويات أغلـــب الجيـــاد المرشـــحة 
للمنافسة، حيث جاءت القائمة النهائية للجياد 

المشاركة على النحو التالي:
الشـــوط األول يقـــام علـــى كأس المـــاك لجياد 
 2000 “نتـــاج محلـــي” مســـافة  الفئـــة األولـــى 
متـــر والجائزة 900 دينار وبمشـــاركة الحصان 

“الطارق”.
الشـــوط الثاني يقام على كأس الروضة لجياد 
الدرجة الثالثـــة والرابعة والمبتدئات من خيل 

البحريـــن العربيـــة األصيلـــة »الواهـــو« مســـافة 
1400 متـــر والجائـــزة 1500 دينار وبمشـــاركة 
7 جيـــاد هـــي “الجمدانـــي 1746 - الصقـــاوي 
1757 – كحيان أم زرير 1766 – الربدة 1749 
المصنـــة   –  1792 1761– شـــويمان  – عبيـــان 

.”1724
الشـــوط الثالـــث يقام على كأس ســـمو الشـــيخ 
حمـــد بن عبدهللا بـــن عيســـى آل خليفة لجياد 
الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والمبتدئات 
»نتـــاج محلـــي« مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
2000 دينـــار وبمشـــاركة 8 جيـــاد هـــي “بـــات 
موبيايـــل – نيفـــي بلـــو – ناجـــم – هايـــل – وي 
وون إت سيكس تايمز – كيتي إلدر – مقصود 

- واردات”.
الشـــوط الرابـــع يقام للجيـــاد المبتدئـــات “نتاج 

محلـــي” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 2000 
دينار وبمشاركة 12 جوادًا هي “العافور – بيلي 
ذي ســـنيك – البروفســـور – منافس – ميوزيك 
دي النوي – مزاحم – رماي – سنجار – منامهة 

غيرل – مشاوير – مغيره - مرجانية”.
الشـــوط الخامس يقام على كأس سمو الشيخ 

عيســـى بن عبدهللا بن عيسى آل خليفة لجياد 
ســـباق التوازن “مســـتورد” مســـافة 1400 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار وبمشـــاركة 11 جـــوادًا 
هـــي “فولو ســـوت – أوشـــن ســـتار – بارني بير 
– فـــارس الســـام – هـــي دو – مبتـــدأ – نايـــت 
واريور – روزفلتس قريت – ويســـت سوفولك 

– إكو سيستم – متوكله”. 
 الشـــوط السادس يقام على كأس سمو الشيخ 
محمد بن عبدهللا بن عيســـى آل خليفة لجياد 
ســـباق التوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متر 
والجائـــزة 2000 دينـــار وبمشـــاركة 15 جـــوادًا 
هي “المختار ســـتار – هابـــي كراف – كنغ اوف 
ذي ثـــرون – نيفـــر بيفور – جيمي اســـاي – بور 
غاتوري – ثاقب – غيت واي – سســـبكت باكج 
– جابر – ســـايدو إيندر – وايلد هيرو – مضمار 

– جيم روكفورد – تشريق”.
 الشـــوط الســـابع يقـــام علـــى كأس مجموعـــة 
زيد بـــن ذيب الكبرا للصناعـــة والتجارة لجياد 
الفئـــة الثانيـــة “مســـتورد” مســـافة 1000 متـــر 
والجائـــزة 3000 دينار وبمشـــاركة 8 جياد هي 
“ ســـن سبرايت – دارك شـــادو – دون ارمادو – 
كونشـــك – اليـــت أنجـــل – اليك ذا لـــوك – فور 

ويل درايف – هميش ماكبث”.
الشـــوط الثامن واألخير يقام على كأس ســـمو 
الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى آل خليفـــة لجياد 
الدرجة األولى »مســـتورد«، مســـافة 2400 متر 
والجائـــزة 3000 دينار وبمشـــاركة 6 جياد هي 
“فيفـــث فليـــت – مكاك – ميـــدال وينر – وات أ 

ولكم – فوربدن الند - هاليك”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

السبــاق الختــامــي لمــوســم الخيــل
ــاك ــم ــادي وأنــجــالــه و “الـــكـــبـــرا” والـــروضـــة وال ــن ــل ــري ل ــخ ــف ــس ال ــي ــرئ كــــؤوس ال

سمو الشيخ عبدالله بن عيسى مع أنجاله 

لقطة من السباقات األسبوعية للخيل



البحرين تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي
تحتضـــن مملكـــة البحريـــن صبـــاح اليوم 
للمكتـــب  الســـابع  االجتمـــاع  األربعـــاء 
التنفيـــذي لالتحاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
الـــذي ســـيعقد برئاســـة رئيـــس االتحـــاد 
اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان 

بن إبراهيم آل خليفة. 
 وســـيعقد االجتمـــاع وألول مـــرة بشـــكل 
حضـــوري منـــذ بداية جائحـــة كورونا مع 
إبقاء خيار “عن بعـــد” لألعضاء الذين لم 

تمكنهم الظروف من الحضور المباشر.
ورحـــب رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكرة 
القدم بأعضاء المكتب التنفيذي موضحا 
حضـــوري  بشـــكل  االجتمـــاع  إقامـــة  أن 

يجســـد رســـالة العزيمـــة اآلســـيوية على 
المضـــي قدمـــا نحـــو ديمومة االســـتقرار 
ومواصلـــة النجاحات مع األخذ باالعتبار 
الظروف الراهنة التي لم تفســـح المجال 
أمـــام بعـــض األعضاء للحضـــور المكاني، 
المكتـــب  بذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  منوهـــا 
التنفيـــذي لدعـــم مســـيرة العمـــل بوتيرة 

متناغمة مع توصيات اللجان ومقترحات 
االتحادات الوطنيـــة األعضاء وهو األمر 

الـــذي من خاللـــه عبرت الكرة اآلســـيوية 
لتحقق نجاحاتها الملموسة.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
أن القارة اآلســـيوية استطاعت بوحدتها 
وعزيمتهـــا والعمل الجماعـــي أن تواصل 
رحلة مســـابقاتها وأنشطتها الكروية بكل 
نجـــاح منتصرة على الظـــروف والعقبات 
التي واكبت جائحة )كوفيد 19( لتسجل 
وللتاريخ متانة العمل المؤسسي والقدرة 
التنظيميـــة على مواجهة الصعاب وخلق 
بمســـيرة  العالميـــة  الثقـــة  مـــن  مســـاحة 
االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم وهـــو ما 
انعكـــس بشـــكل إيجابـــي، إذ شـــهد العام 
االتفاقـــات  مـــن  العديـــد   2021  -  2020
والشراكات والرعايات المتنوعة واتساع 

دائرة الحقوق التلفزيونية.
وقـــال الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 

خليفة “يأتي االجتماع لمواصلة مسارات 
العمل التنفيذي ودعم خطط المسابقات 
وبرامج االتحاد واستعراض التجهيزات 
المتكاملـــة النطالقـــة دوري أبطال آســـيا 
وكذلـــك مباريات المجموعات للتصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس 
آسيا 2023 بالصين ومناقشة التوصيات 

الواردة من اللجان ودعمها.
وســـيناقش المكتـــب التنفيـــذي لالتحـــاد 
اآلســـيوي لكرة القـــدم القـــدم العديد من 
االتحـــادات  بدعـــم  المرتبطـــة  المحـــاور 
الوطنية، وتســـويق البطوالت اآلســـيوية 
اإلداريـــة  الترتيبـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
الجمعيـــة  اجتمـــاع  لعقـــد  والقانونيـــة 
العمومية المقرر في شهر أكتوبر المقبل.

سلمان بن إبراهيم 

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

تواصـــل قناة البحريـــن الرياضية تغطيتها 
الرياضيـــة  األحـــداث  لمختلـــف  المتميـــزة 
المباشـــر  النقـــل  عبـــر  ســـواء  المحليـــة 
عبـــر  أو  األلعـــاب  لمختلـــف  للمباريـــات 
البرامـــج التلفزيونيـــة لتضع المشـــاهد في 
قلـــب الحـــدث متخطيـــة جميـــع الظـــروف 
والتحديات الراهنة بقيادة رئيسها الشاب 
حمـــود الجيـــب وفي ظل الجهـــود الكبيرة 
التـــي يقوم بهـــا طاقم العمل مـــن مذيعين 
ومعلقيـــن  ومصوريـــن  برامـــج  ومعـــدي 

ومراسلين وفنيين وإداريين.
“البـــالد  عليـــه  حصـــل  إلحصـــاء  ووفقـــا 
ســـبورت”، فإن القناة شهدت تطورا خالل 
الربع األول من العام الجاري 2021 ســـواء 
علـــى صعيـــد عـــدد المباريـــات المنقولة أو 

من خالل البرامـــج التلفزيونية والحلقات 
األحـــداث  لبعـــض  المواكبـــة  الخاصـــة 
الرياضية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة 
مـــن قبـــل القنـــاة وحـــرص القائميـــن عليها 
بـــأن تكـــون القنـــاة الرياضيـــة هـــي المـــرآة 
العاكسة والداعمة لكل األنشطة والبرامج 

الرياضية؛ لتشكل عنصرا أساسا في نجاح 
المســـابقات باأللعـــاب الجماعيـــة والفردية 
واألســـتوديوهات  للمباريـــات  نقلهـــا  عبـــر 
التحليليـــة ســـواء عبر القنـــاة أو من خالل 
التطبيـــق الرســـمي لوزارة شـــؤون اإلعالم 
أو عبـــر التغطيـــة الخاصـــة فـــي حســـابها 

الرسمي.
علـــى مســـتوى المباريـــات المنقولـــة، فـــإن 
مسابقات كرة القدم وتحديدا دوري ناصر 
بن حمـــد الممتاز حصـــدت النصيب األكبر 
مـــن النقـــل التلفزيونـــي باعتبارهـــا اللعبـــة 
الشـــعبية األولـــى بنقـــل 45 مبـــاراة، وكـــرة 
السلة 40 مباراة والكرة الطائرة 31 مباراة 

وكرة اليد 28 مباراة.
وانطالقـــا مـــن حرصها على دعـــم األلعاب 
الفردية فقد جاءت رياضة الفروســـية في 

قائمة األلعاب بعدما تم نقل 16 حدثا تليها 
الصقور )5 مسابقات( والقدرة )مسابقتان(، 
ورياضة جمال الخيل )مسابقتان(، وفنون 
القتال )5 مســـابقات( وأقوى رجل خليجي 
)مســـابقة واحـــدة( وأقـــوى رجـــل عالمـــي 
)مســـابقة واحدة( ليبلـــغ مجموع األحداث 
التي تم نقلها خالل الربع األول 176 حدثا 

رياضيا متنوعا.
التلفزيونيـــة  البرامـــج  مســـتوى  وعلـــى 
والحلقـــات الخاصة فقد عرضت القناة 30 
برنامجـــا وحلقة موزعة كالتالي: 9 حلقات 
)برنامج في التســـعين(، 8 حلقات )برنامج 
تايـــم  )برنامـــج  حلقـــات   3 اوفـــر(،  تيـــرن 
آوت(، و4 حلقـــات خاصـــة لرياضة الفنون 
القتـــال، و3 حلقـــات لتغطيـــة بطولة كأس 
جاللـــة الملـــك لكرة القـــدم، وحلقتـــان عن 

اليوم الرياضي، وحلقة خاصة عن ســـباق 
الفوروموال 1.

وتواصـــل القناة جهودهـــا الرامية لتغطية 

مختلـــف المســـابقات الرياضيـــة المحليـــة؛ 
لتشـــكل الخيـــار األمثل للشـــارع الرياضي 

لمتابعة المسابقات المختلفة.

نقلت 176 حدثا وعرضت 30 حلقة بالربع األول للعام 2021

القناة الرياضية... تألق رغم التحديات
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نبيل: بالعزيمة حققنا كأس رئيس الدولة
والــاعــبــيــن الـــمـــدرب  وجــهــود  ــة  ــارق ــش ال ــادي  ــ ن إدارة  ــم  ــدع ب ــاد  ــ أش

أشــار مدربنــا الوطني المســاعد بنادي الشــارقة لكرة الســلة حســين نبيل، إلــى أن العزيمة واإلصــرار اللذين 
تســلح بهما العبو فريقه، أهالهم لتحقيق لقب كأس رئيس الدولة باإلمارات. وكان فريق الشــارقة قد ظفر 

بكأس رئيس الدولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على شباب أهلي دبي )79/81( يوم األحد.

وقـــال نبيـــل فـــي تصريح لــــ “البـــالد ســـبورت” منذ أن 
فقدنـــا لقـــب الدوري بخســـارة المبـــاراة النهائيـــة أمام 
شـــباب األهلي، وضـــع الفريق نصيـــب عينيه وتركيزه 
التام على مســـابقة كأس رئيـــس الدولة، وذلك بهدف 
الظهـــور الجاد والوصـــول لمنصة التتويـــج والظفر به 
لتعويض الدوري”. مضيًفا “فعالً، تكاتف أفراد الفريق 
بصـــورة أقـــوى مما هـــي عليـــه ســـابًقا، وثابـــر وجاهد 
فـــي التدريبات والمباريات حتى بلـــغ األدوار النهائية 
وتمكـــن مـــن تحقيق االنتصار على شـــباب األهلي في 

مباراة صعبة للغاية”.
وبيـــن نبيل “أن تحقيق لقـــب كأس رئيس الدولة بعد 
غيـــاب 11 عاًمـــا، لم يكـــن ليتحقق لـــوال وقوف ودعم 
ومساندة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، 

الذين وفروا ســـبل الراحة للفريق من جميع النواحي، 
باإلضافة للجهاز الفني بقيادة المدرب الخبرة إبراهيم 
عبدالحميـــد الـــذي عمـــل بـــكل جهـــد وقـــوة مـــن أجل 
وصـــول الفريـــق لهذه المســـتويات والنتائـــج المميزة، 
باإلضافـــة لالعبين الذيـــن لم يدخروا جهـــًدا من أجل 
رســـم الفرحة والسعادة لمنتسبي هذا الكيان العريق”. 
ونوه نبيل، أن تحقيق كأس رئيس الدولة يعتبر دافًعا 
كبيًرا للملك الشـــرقاوي قبل خوض البطولة الختامية 
للموســـم الرياضي الجـــاري، المتمثلة في بطولة كأس 
نائـــب الرئيـــس، ودون شـــك سيســـعى فريقـــه وســـط 
قوة وشراســـة المنافســـة أن يخوض غمارها بكل قوة 
ممكنـــة والتقـــدم بمراحلهـــا خطـــوة بخطـــوة، وتكون 

حسين نبيلخاتمتها مسًكا بإذن هللا للشرقاوية.

ونـــادي  منتخبنـــا  العـــب  خضـــع 
الشـــباب لكـــرة اليد عبدهللا ياســـين 
للتدخـــل الجراحـــي علـــى مســـتوى 

الرجل “المشط”.
وقال ياســـين فـــي تصريح لـ “البالد 
ســـبورت”: أجريت عمليـــة جراحية 
قبـــل يوميـــن، إذ أعانـــي من كســـور 
وتباعـــد في “مشـــط الرجل”، وعلى 
اثـــره ســـتالزمني “الجبيـــرة” قرابـــة 
لمرحلـــة  الدخـــول  ثـــم  أســـابيع،   6
العالج”. وأشـــار ياســـين إلى أنه تم 
تركيب مســـامير معدنيـــة له وذلك 
وســـد  اإلصابـــة  موضـــع  لتثبيـــت 
االبتعاد الحاصل له، وســـيدوم ذلك 
بيـــن 3 إلـــى 6 أشـــهر بحســـب مدى 

تحسنه في الفترة المقبلة.
وابتعـــد نجـــم اليـــد المارونيـــة عـــن 
اســـتئناف  منـــذ  فريقـــه  صفـــوف 
الرياضـــي  الموســـم  منافســـات 

الماضـــي، وصواًل للموســـم الجاري، 
الذي شـــارف على االنتهاء أيًضا، إذ 
لـــم يتبق للشـــباب إال بطولة الكأس 
بعدمـــا حـــّل خامًســـا علـــى صعيـــد 
مســـابقة الـــدوري. كمـــا أن ياســـين 
قـــد غاب عن منتخبنـــا الوطني في 
فـــي  المتمثـــل  األخيـــر  اســـتحقاقه 
بطولـــة كأس العالـــم التـــي أقيمـــت 
في مصـــر مطلع العـــام الجاري، كما 

سيغيب عنه في بطوالته القادمة.

عبداهلل ياسين يخضع للتدخل الجراحي
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سلمان بن إبراهيم: 
ماضون قدًما في 

ترسيخ االستقرار 
وتعزيز نجاحات الكرة

منفردي يشيد بنجاح تنظيم بطولة “بريف”
أعـــرب عــــن فخـــره بالرؤيـــة الريــاضيــــة المستقبليـــة للبحــريـــن

أشــاد عضــو مجلــس الشــورى رضــا منفــردي بنجــاح مملكــة البحريــن في 
احتضان النسخة 50 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين 
فــي الفتــرة 18 مــارس إلــى 1 أبريــل 2021، والتي أقيمت ضمــن فعاليات 
“مملكــة الكومبــات” فــي الســاحة المقابلــة لقلعة عــراد األثريــة بمحافظة 
المحــرق، ونظمتها منظمة بريف بالتعاون مع المجلس البحريني لأللعاب 

القتالية واالتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة.

النجـــاح  هـــذا  أن  منفـــردي  وأكـــد 
والكفـــاءات  القـــدرات  يعكـــس 
البحرينيـــة العالية الســـتقطاب مثل 
ويبـــرز  الدوليـــة،  المنافســـات  هـــذه 
مـــا تزخر بـــه الحركـــة الرياضية في 
مملكـــة البحرين مـــن دعم واهتمام. 
مبينًا أن تنظيم بطولة بريف لفنون 
القتـــال المختلطـــة للمحترفين ُيعد 

إضافة رياضية نوعية على مستوى 
مملكـــة  اســـم  ويضـــع  المنطقـــة، 
الرياضـــة  خارطـــة  علـــى  البحريـــن 

العالمية.
وهنـــأ رضـــا منفردي، ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة النائـــب 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول 
للشـــباب والرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 

بمناســـبة  البحرينيـــة،  االولمبيـــة 
نجـــاح تنظيـــم وإقامة هـــذا الحدث 
الرياضي الكبيـــر، مؤكدًا أن الجهود 
لســـموه  والمتواصلـــة  المخلصـــة 

بدعـــم ورعاية رياضة ألعاب الفنون 
القتاليـــة، جعلت مـــن رؤيتـــه واقعًا 
مشرفًا أســـهم في استحقاق مملكة 
البحريـــن وبـــكل جدارة اســـتقطاب 
والمشـــاركات  المنافســـات  وتبنـــي 
األلعـــاب  هـــذه  مثـــل  فـــي  الدوليـــة 

الفريدة.
وأعرب منفردي عن الفخر واالعتزاز 
بالرؤية الرياضية المستقبلية لمملكة 
البحرين، وبمستوى األداء واإلعداد 
الرياضـــي العالـــي الـــذي يتمتـــع بـــه 
الشـــباب والشـــابات البحرينيين في 
مختلف الرياضات، الســـيما األلعاب 
تحظـــى  أضحـــت  التـــي  القتاليـــة 
باهتمام ومتابعة جماهيرية واسعة 

من مختلف دول العالم.

رضا منفردي

القضيبية - مجلس الشورى

علي مجيد

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تحـــت رعايـــة رئيس مجلـــس إدارة 
االتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ 
علي بن خليفة آل خليفة، تقام عند 
6.30 مـــن مســـاء األربعـــاء الموافق 
7 أبريـــل الجـــاري، المبـــاراة النهائية 
للدوري المفتـــوح للهواة لكرة القدم 
 ،2021 - 2020 للموســـم الرياضـــي 
والـــذي ينظمـــه االتحـــاد البحرينـــي 
لتوجيهـــات  تنفيـــًذا  القـــدم  لكـــرة 
المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وتقام المباراة النهائية على الملعب 
)4( باالتحـــاد البحرينـــي  الخارجـــي 
لكـــرة القـــدم، وذلـــك بين نادي ســـار 

وفريق أساطير المحرق.
للمبـــاراة  تأهـــل  ســـار  نـــادي  وكان   
النهائيـــة بتخطيـــه نـــادي أم الحصم 
في نصف النهائي بركالت الترجيح 
فـــي  الســـلبي  التعـــادل  بعـــد   )3-0(

الوقـــت األصلـــي، فيما وصـــل فريق 
أســـاطير المحرق للنهائـــي بتخطيه 
فريق مؤسســـة نادية العمر بنتيجة 

.)3-2(
وستشـــهد المبـــاراة النهائيـــة تتويج 
الـــدوري  مـــن  نســـخة  أول  بطـــل 
أقيـــم  والـــذي  للهـــواة،  المفتـــوح 
فريًقـــا   23 عبـــر  واســـعة  بمشـــاركة 
يمثلـــون أندية وطنية غيـــر أعضاء 
القـــدم،  لكـــرة  البحرينـــي  باالتحـــاد 
مراكز شـــبابية، مؤسسات وشركات 

خاصة باإلضافة إلى أفراد.

علي بن خليفة يرعى نهائي دوري “الهواة”

علي بن خليفة

علي مجيد

عبدالله ياسين

حسن علي

حمود الجيب
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أول محطة نووية سلمية في العالم العربي تبدأ التشغيل التجاري

“إنجاز عربي تاريخي”... مفاعل “براكة” اإلماراتي ينتج الكهرباء

بدأت محطة براكة للطاقة النووية الســلمية في اإلمارات أمس الثالثاء انتاج 
الكهربــاء، حســبما أعلــن قــادة الدولــة الخليجيــة، بعــد نحــو ثمانيــة أشــهر علــى 

انطالق العمل في أول مفاعل في العالم العربي.

وكتب رئيس الحكومة الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم على تويتر “محطة 
ــارات  ــ ــ ــة االم ــ تــاريــخــيــة دخــلــتــهــا دولـ
اليوم”، مضيفا “أول ميغاوات من أول 
شبكتنا  يدخل  عربية  نــوويــة  محطة 

الكهربائية”.
كــمــا قـــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي الشيخ 
تبدأ  “اليوم  نهيان  آل  زايــد  بن  محمد 
النووية  للطاقة  براكة  محطات  أولــى 
السلمية التشغيل التجاري”، معتبرا ان 

األمر “إنجاز عربي تاريخي”.
وكـــانـــت الــهــيــئــة االتـــحـــاديـــة لــلــرقــابــة 
النووية أعلنت في أغسطس الماضي 
محطة  فــي  األول  المفاعل  ربــط  عــن 

الكهرباء  بشبكة  أبوظبي  قرب  براكة 
بعد نحو أسبوعين على بدء تشغيله.

وتــشــغــيــل مــفــاعــل نــــووي هـــو األول 
وكانت  العربي.  العالم  في  نوعه  من 
الخام  للنفط  مصّدر  أكبر  السعودية، 
ــاء 16  ــن فـــي الــعــالــم، أعــلــنــت نــيــتــهــا ب
مفاعال نوويا، ولكن المشروع لم يبدأ 

حتى اآلن.
أبوظبي.  غــرب  “بــراكــة”  محطة  تقع 
ــد تــولــى كــونــســورســيــوم بــقــيــادة  وقــ
بناءها بموجب عقد  الكورية  “كيبكو” 

بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دوالر.
مفاعالت  فإن  تشغيله،  اكتمال  وعند 
 5600 ســـتـــولـــد  األربـــــعـــــة  ــة  ــاقــ ــطــ ــ ال

مــن   %  25 نـــحـــو  أي  ــاوات،  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ
الكهرباء،  مــن  اإلمــــارات  احــتــيــاجــات 
للطاقة  ــارات  ــ ــ اإلم مــؤســســة  بــحــســب 

النووية.
يسهم  أن  ــى  ــ ال االمــــــــارات  ــع  ــتــطــّل وت
موقعها  تعزيز  فــي  الــنــووي  البرنامج 
ــســاحــتــيــن  ــلـــى ال كــــدولــــة مــــؤثــــرة عـ

االقليمية والدولية.
اإلمــارات  أعلنت  الماضي،  مارس  في 

أنها ستستضيف في الربع األخير من 
أكــثــر تمرينات حــاالت  الــحــالــي  الــعــام 
الطوارئ النووية تعقيدا، وذلك تحت 
اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيها  التي ستشارك  المناورة  وستقام 
براكة  170 دولة في محطة  أكثر من 
بعد  الخليج على  المطلة على ساحل 
نــحــو 340 كــيــلــومــتــرا مــن الــشــواطــئ 

اإليرانية.

ابوظبي ـ أ ف ب

محطة براكة للطاقة النووية في اإلمارات تبدأ التشغيل التجاري

القدس المحتلة ـ أ ف ب

إسرائيلي  برصاص  فلسطيني  قتل 
أمس  المحتلة  الغربية  الضفة  في 
الــثــالثــاء عــنــدمــا كـــان فــي سيارته 
الــصــحــة  وزارة  ــرت  ــ ــ ذك ــا  مــ عـــلـــى 
فيما  الفلسطينية  األنــبــاء  ووكــالــة 
أحبط  إنه  االسرائيلي  الجيش  قال 

“هجوما بالدهس”.
بيان  فــي  الــصــحــة  وزارة  وأكــــدت 
أصيب  فلسطيني  مــواطــن  “مقتل 
ــه قــرب  بــالــرصــاص الــحــي فــي رأسـ
زوجته  وإصــابــة   )..( نباال  بير  بلدة 

في الظهر وحالتها مستقرة”. 
وقال مستشفى رام هللا الحكومي 
 42( مــنــصــور  أســـامـــة صــدقــي  “أن 
عــامــا( مــن قــريــة بـــدو شــمــال غــرب 
ــراء اصــابــتــه  الـــقـــدس اســتــشــهــد جــ

برصاص الجيش االسرائيلي”.
عبد  سمية  القتيل  ــة  زوجـ وقــالــت 
سرير  على  من  عاما(   36( الــوهــاب 
الــمــســتــشــفــى فـــي مــديــنــة رام هللا 
“وفي  زوجها  مع  عائدة  كانت  إنها 
ــاك ســيــارتــان  ــنـ ــانـــت هـ الـــطـــريـــق كـ
وكانت  أوقــفــونــا،  وجــنــود،  للجيش 
ــدة ســـيـــارات أخــرى  هــنــاك أيــضــا عـ

متوقفة”.
وتوقفنا.  السيارة  “أطفأنا  وتابعت 
وطلب  فينا،  النظر  الجندي  أمعن 
المكان. أعدنا تشغيل  منا أن نغادر 
ــا. عــنــدهــا قــام  ــ ــادرنـ ــ ــارة وغـ ــيـ ــسـ الـ
علينا.  النار  بإطالق  الجنود  جميع 
زوجــي في  وقع  بالرصاص.  رشونا 

حجري”.

مقتل فلسطيني برصاص الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية

تونس ـ وكاالت

سعيد،  قيس  التونسي  رئيس  شــدد 
المحكمة  أن  عــلــى  ــثــالثــاء،  ال أمـــس 
ــتــي يــعــمــل الــبــرلــمــان  الــدســتــوريــة ال
“محكمة  إال  هــي  مــا  تشكيلها  على 
توضع  أن  رافًضا  حسابات”،  تصفية 
النصوص القانونية على مقاس أحد 

أو لخدمة شخص أو جهة معينة.
ــاء زيـــارتـــه إلــى  ــن ــح ســعــّيــد أث وأوضــ
الذكرة  إلحــيــاء  المنستير  محافظة 
بورقيبة،  الحبيب  الزعيم  لوفاة   21
على  النصوص  بوضع  يقبل  لــن  أنــه 
مقاس الحكام، مشيرا إلى أنهم بدأوا 
الدستورية  المحكمة  عــن  الحديث 
حين أحسوا بالخطر، في إشارة إلى 
تحالفا  تــقــود  الــتــي  النهضة  حــركــة 

المحكمة  لــتــركــيــز  بــرلــمــانــيــا 
الدستورية بعد سنوات 

وفــي  تعطيلها،  مــن 
ــا  ــرهـ ــبـ ــتـ ــة اعـ ــ ــّطـ ــ خـ

مراقبون تستهدف لعزل الرئيس من 
منصبه.

المحكمة  أن  على  الرئيس  كما شدد 
ــدســتــوريــة أضــحــت بــحــاجــة إلــى  ال
حقيقية  ومــحــاكــم  حقيقية  عــدالــة 
سنوات،   5 من  أكثر  دام  سبات  بعد 
مـــشـــدًدا عــلــى حــقــه فــي االعــتــراض 
وفًقا  القانونية  النصوص  ختم  على 

للدستور.
وقـــال “هــم خـــارج اآلجـــال وخــرقــوا 
الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن 

يجروني إلى خرق الدستور”.
الرئيس  يــذكــر أن مــن شــأن مــوقــف 
الــــــذي جــــــّدد تــمــســكــه عـــلـــى رفـــض 
من  يزيد  أن  الدستورية،  المحكمة 
هــذه  تشكيل  وتــأخــيــر  تعطيل 
المحكمة التي أخفق البرلمان 
الماضية في  السنوات  في 

انتخاب أعضائها.

سعّيد: لن أقبل بنصوص على مقاس الحكام

فيينا ـ وكاالت

انــتــهــت مــســاء أمــــس الـــثـــالثـــاء الــجــولــة 
للجنة  عشر  الثامن  االجتماع  من  األولــى 
المشتركة لالتفاق النووي، الذي عقد في 
فندق جراند في فيينا، وتم االتفاق على 
ما  بحسب  الحــقــا،  الــمــشــاورات  مواصلة 

أفادت مراسلة العربية.
وفيما أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية 
إلــى تحديد  تــهــدف  الــمــحــادثــات  تلك  أن 
العام  الموقع  لالتفاق  للعودة  آلية  ووضع 
لدى  الدائم  روسيا  مندوب  أعلن   ،2015
أوليانوف  ميخائيل  الدولية  المنظمات 
أنه تم تكليف مجموعتي خبراء من أجل 
تحديد تدابير ملموسة، تتخذها واشنطن 
وطهران الستعادة التنفيذ الكامل لالتفاق 

النووي.
بـــاســـم الــحــكــومــة  ــمــتــحــدث  ال يـــذكـــر أن 
اإليرانية علي ربيعي كان أعلن في وقت 
سابق أن بالده ليست متفائلة وال متشائمة 

لكنها  النووية،  المحادثات  نتيجة  بشأن 
الصحيح  المسار  على  أنها  من  ثقة  على 
“إذا  وأضــاف   .2015 العام  اتفاق  إلحياء 
والجدية  اإلرادة  لديها  أن  أميركا  أثبتت 
والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا 
وتطبيقه  االتــفــاق  لهذا  أفضل  لمستقبل 
إشــارة  في  المطاف”،  نهاية  في  بالكامل 
المبعوث  رأى  فيما  العقوبات.  رفــع  إلــى 
مالي،  روبــرت  إليــران،  الخاص  األميركي 

ــران عــلــى رفـــع الــعــقــوبــات  ــ ــرار إيـ ــ أن إصـ
عدم  يعكس  التزاماتها،  إلى  العودة  قبل 
جديتها في العودة لالتفاق النووي الموقع 
مع الغرب العام 2015. وأضاف في مقابلة 
تلفزيونية بثت أمس أن اإلدارة األميركية 
تسعى إلى اتفاق أكثر شمواًل وأطول أجاًل 
من االتفاق بوضعه الحالي ليغطي جميع 

أنشطة إيران النووية واإلقليمية.

من اجتماعات فيينا )رويترز(

واشنطن: إصرار طهران على رفع العقوبات يعكس عدم جديتها
انتهاء اجتماع فيينا حول نووي إيران.. وتكليف خبراء

عمان ـ أ ف ب

أعلنت السلطات القضائية األردنية أمس 
التحقيقات  سرية  على  حفاظا  الثالثاء، 
النشر  حظر  المسؤولية،  طائلة  وتحت 
خاللها  جــرى  التي  حمزة  األمير  بقضية 
“أمن  زعزعة  بتهمة  شخصا   16 اعتقال 
األنباء  وكالة  ونقلت  األردن”.  واستقرار 
ــرا( عـــن الــنــائــب  ــتـ األردنـــيـــة الــرســمــيــة )بـ
قوله  العبدالالت  حسن  عمان  في  العام 
التحقيقات  ســريــة  عــلــى  “وحــفــاًظــا  إنـــه 
المرتبطة  األمنية  األجهزة  تجريها  التي 
بن  حمزة  األمير  الملكي  مو  السِّ بصاحب 
في  النَّشر  حظر  تقرر  وآخرين،  الحسين 
المرحلة من  هــذه  فــي  بها  يتعلق  مــا  كــل 
النَّشر  “حظر  اَن  وأوضـــح  حقيقات”.  التَّ
سيكون لحين صدور قرار بخالف ذلك، 
المرئي  اإلعــالم  وسائل  الحظر،  ويشمل 
واصل االجتماعي،  والمسموع ومواقع التَّ
مــقــاطــع  أو  صــــور  أي  وتـــــــداول  ونـــشـــر 

وتحت  الموضوع  بهذا  تتعلق  مصورة... 
هذا  ويأتي  الجزائية”.  المسؤولية  طائلة 
الــقــرار بعد يــوم واحــد من إعــالن األمير 
بعد  ــســابــق،  ال األردن  عــهــد  ــي  ولـ حــمــزة 
لحل  المالكة  العائلة  مــن  أعــضــاء  تدخل 
إنه  حسن،  األمير  عمه  يتقدمهم  األزمــة 
الثاني  هللا  عبد  للملك  مخلصا  سيبقى 
ومــلــتــزمــا بــالــدســتــور. وأّكــــد األمــيــر أّنــه 
سيبقى “ملتزمًا بدستور المملكة األردنية 
الهاشمية العزيزة، وسأكون دومًا لجاللة 

وأوكل  عونًا وسندًا”.  عهده  وولّي  الملك 
الــذي  حسن  األمــيــر  لعمه  األردن  عــاهــل 
عاما،   34 لنحو  العهد  ولي  منصب  شغل 
األمير حمزة، وفق  مع موضوع  التعامل 
األحد  الحكومة  اّتهمت  الملكي.  الديوان 
ــًا آخـــريـــن من  األمـــيـــر حــمــزة وأشـــخـــاصـ
الحلقة المحيطة به بالتوّرط في مخّطط 
“لزعزعة أمن األردن واستقراره”، وُوضع 
اعتقال  جرى  فيما  الجبرية  اإلقامة  في 

أكثر من 16 شخصًا.

األمير حمزة: “سأبقى مخلصا لجاللة الملك”. )أرشيفية(

حفاًظــا على ســرية التحقيقات وتحت طائلة المســؤولية
القضاء األردني يحظر النشر في قضية األمير حمزة

كنشاسا ـ أ ف ب

قال وزيرا خارجية مصر والسودان، 
المفاوضات  إن جولة  الثالثاء،  أمس 
في  إثيوبيا  مع  البلدان  يجريها  التي 
كنشاسا، بشأن سد النهضة، لم تحقق 

أي نتائج، واتهما إثيوبيا بـ”التعنت”.
ــر الــخــارجــيــة الــمــصــري  ــ واعــتــبــر وزي
ســامــح شـــكـــري، أن رفــــض إثــيــوبــيــا 
مؤسف  “أمــر  المفاوضات  الستئناف 

ويعكس تعنتها”.
ــمــصــريــة أن  وأعــلــنــت الــخــارجــيــة ال
قدمه  الــذي  المقترح  رفضت  إثيوبيا 
بتشكيل  مــصــر،  ــه  ــدتـ وأيـ الـــســـودان 
ــدول  ال بين  للتوسط  دولــيــة  ربــاعــيــة 
الموقف  هذا  أن  من  محذرة  الثالث، 
ــى تــعــقــيــد أزمـــــــة ســد  ــ ــ ســــيــــؤدي إل

النهضة وزيادة االحتقان في 
المنطقة.

ــري:  ــكــ وأضــــــــــاف شــ
ــاوالت  ــحــ “رغـــــــم مــ

ــر، وتـــطـــور  ــظـ ــنـ ــات الـ ــهــ تـــقـــريـــب وجــ
ــودانـــي من  ــسـ الــمــوقــف الــمــصــري الـ
المفاوضات  إطـــار  بتغيير  المطالبة 
وتضع  تيسر  رباعية  وجــود  بضرورة 
ــدال من  ــ حـــلـــوال لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة، ب
وســاطــة، إلــى تيسير ثــم إلــى إيــالء 
المسؤولية لرئاسة االتحاد اإلفريقي، 
لحلحلة  عناصر  مــن  لــديــه  لما  ليلجأ 
لكل  اإلثيوبي  الرفض  أن  إال  األمــور، 
واضحا  األمــر  جعل  الطروحات  هذه 

بعدم وجود إرادة”.
الخارجية  وزيــرة  اتهمت  جانبها،  من 
المهدي،  الــصــادق  مــريــم  الــســودانــيــة 
الكونغو  وطالبت  بالتعنت،  إثيوبيا 
الرئيس  باعتبارها  الديمقراطية 
الـــحـــالـــي لـــالتـــحـــاد اإلفـــريـــقـــي، 
بــالــتــحــرك لــتــقــريــب وجــهــات 
سد  مفاوضات  في  النظر 

النهضة.

مصر والسودان يتهمان إثيوبيا بالتعنت
القدس المحتلة ـ أ ف ب

كــّلــف الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي رؤوفــيــن 
ريفلين أمس الثالثاء رئيس الوزراء 
الحكومة  تشكيل  نتنياهو  بنيامين 
المقبلة بعد مشاورات أجراها االثنين 

مع األحزاب. 
ــال ريــفــلــيــن فـــي تــصــريــح متلفز  وقــ
“اتخذت قراري بناء على التوصيات 
التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو 

في تشكيل الحكومة”.
وأضاف “لم يكن قرارا سهال بالنسبة 
أو  المعنوي  الصعيد  على  ســواء  لــي 

األخالقي”. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــكــتــب الــرئــيــس 
ســمــوا  نــائــبــا   52“ أن  ــلـــي  اإلســـرائـــيـ
آخــرون   45 سمى  حين  في  نتنياهو 

عــضــو الــكــنــيــســت يــائــيــر البــيــد” 
السابق  المذيع اإلسرائيلي 

ــاك  ــنـ ــزب “هـ ــ ــم حــ ــيــ زعــ
مستقبل”. 

ــداة  ــاء غـ ــذي جــ ــ ــاف الـــبـــيـــان الـ ــ وأضــ
الرئيس مــع األحـــزاب أن  مــشــاورات 
بينيت  نفتالي  ســمــوا  ــواب  نـ “ســبــعــة 

بينما لم يسم 16 نائبا أحدا”.  
أن  “أعــرف  البيان  في  ريفلين  وقــال 
مرشحا  يكلف  أن  ينبغي  ال  الرئيس 
يواجه تهم جنائية لكن ووفقا للقانون 
لرئيس  يــمــكــن  الــمــحــاكــم،  وقـــــرارات 
الــوزراء أن يستمر في منصبه حتى 

في حالة مواجهته تهما جنائية”. 
رئيس  اإلسرائيلي  القانون  يجبر  وال 
الوزراء على االستقالة من منصبة إال 
في حال استنفذت جميع اإلجراءات 

القانونية. 
واستؤنفت االثنين أمام المحكمة 
المركزية في القدس الشرقية 
نتنياهو  محاكمة  المحتلة 
في تهم الفساد الموجهة 

ضده.

تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة

الخرطوم تلغي قانون 
مقاطعة إسرائيل

زيــارة  أشــهــر على  مــن 3  أكــثــر  بعد مضي 
أول وزير إسرائيلي إلى الخرطوم، أعلنت 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة بــرئــاســة عــبــد هللا 
حمدوك أمس الثالثاء إجازة إلغاء قانون 
أكد  كما  1958م.  لسنة  إسرائيل  مقاطعة 
مجلس الوزراء في بيان موقف السودان 
في  فلسطينية،  دولة  إقامة  تجاه  الثابت 
يعرض  أن  وينتظر  الــدولــتــيــن.  حــل  إطـــار 
لمجلس  المشتركة  الجلسة  على  القانون 
السيادة والوزراء لإلجازة النهائية توطئة 

لدخوله حيز التنفيذ.
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انتقدت فائزة هاشــمي رفســنجاني، ابنة الرئيس اإليراني األســبق، الوضع في 
إيران، مؤكدة أن اســتخبارات النظام الملكي كانت أرحم من جهاز المخابرات 
الموجــود فــي بالدها اليوم، في إشــارة منها إلــى أن الجهاز القديم كان يتعامل 

مع الناس بطريقة محترمة.

ــشــاه وعلى  ال كــمــا اعــتــبــرت أن نــظــام 
الرغم من ارتكابه جرائم إال أن النظام 
الحالي أسوأ منه، وفقًا لما أدلت به في 
“عبدي مديا”  مقابلة مطولة مع موقع 
ما  أن  على  وشـــددت  يــوتــيــوب.  على 
مع  تتعارض  الفقيه”  “واليــة  بـ  يعرف 
فهي  وعليه  والــحــريــة،  الديمقراطية 
أيضًا دخول  واعتبرت  تمامًا.  ترفضها 
السفارة  احتالل  خط  على  الحكومة 
األميركية في إيران كان عمالً خاطئًا، 
زالــوا  مــا  اإليرانيين  أن  على  مــشــددة 

يدفعون حتى اليوم ثمن ذلك الخطأ.

كــمــا كــشــفــت عــن مــوقــف والـــدهـــا من 
الــعــالقــات مـــع أمــيــركــا، مــوضــحــة أن 
ــع تحسين  مـ ــان  كــ الــســابــق  الــرئــيــس 

العالقات بين البلدين.
خامنئي  بإمكان  كــان  أنــه  إلــى  ولفتت 
أن  موضحة  الــعــالقــات،  تلك  تحسين 
تتبنى سياسة خارجية خاطئة  إيران 

تماما وتتعارض مع سياسة الشعب.
ــــى ذلــــك، ردت فـــائـــزة عــلــى ســـؤال  إل
ــان والـــدهـــا قـــد مــات  حــــول مـــا إذا كــ
ــاة طــبــيــعــيــة، وقــالــت:  ــ مــقــتــوالً أم وف
إيقاف  وتــم  باقيًا،  يــزال  ال  “الغموض 

متابعة القضية”. يذكر أن ابنة هاشمي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، شــخــصــيــة إصــالحــيــة 
ُحــكــم عليها عــام  وبــرلــمــانــيــة ســابــقــة، 
)مع  أشهر  ستة  لمدة  بالسجن   2011
من  ســنــوات  وخــمــس  التنفيذ(  وقـــف 
الـــحـــرمـــان مـــن األنــشــطــة الــســيــاســيــة 
اتهامها  عقب  والصحافية  والثقافية 

بـ “القيام بأنشطة دعائية ضد النظام”. 
كما تعد أول من نشرت مجلة نسائية 
عــقــب الــثــورة اإليــرانــيــة بــعــنــوان “زن 
)المرأة(” وتمكنت مع النشاط السياسي 
ــي يــونــيــو  ــول الـــبـــرلـــمـــان. وفــ ــ مـــن دخـ
انــتــقــادات قاسية  ــمــاضــي، وجــهــت  ال
للنظام وأكــدت أنه “لم يعد دينيا و ال 
مواقفها  من  الرغم  على  لكن  ثــوريــا”. 
النتقادات  تتعرض  للنظام،  المنتقدة 
واســعــة مــن قــبــل الــمــعــارضــيــن الــذيــن 
يتهمونها بــ “تلميع” صورة والدها الذي 
حدثت في عهده االغتياالت السياسية 
الــداخــل  فــي  والمثقفين  الكتاب  ضــد 
عن  فضال  الــخــارج،  فــي  والمعارضين 
دوره في اإلتيان بعلي خامنئي مرشدا 
حكمه  وتثبيت  الحياة،  لمدى  للنظام 

كولي للفقيه بصالحيات مطلقة.

فائزة رفسنجاني

فائزة رفسنجاني: نظام إيران اليوم أسوأ من حكم الشاه

الخرطوم ـ وكاالت



ـــى دون أي رادع ـــن المعن ـــة م ـــات خالي ـــدم مسلس ـــات تق ـــان: فضائي قحط

النبهان: دول الخليج بحاجة إلى مدينة إعالمية متكاملة ينشئها المنتجون

نــدوة  الماضــي  الجمعــة  يــوم  البحريــن” مســاء  “وطنــي  أقامــت جمعيــة 
افتراضية بعنوان “تعزيز الهوية والتراث الوطني في الدراما الخليجية”، 
تحــدث فيهــا كل مــن الفنــان الكويتــي جاســم النبهــان، والفنــان والمنتــج 
قحطــان القحطانــي، وأدارهــا اإلعالمي وليــد الــذوادي، وتابعها مجموعة 
من المهتمين. وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الجمعية فواز أحمد بالنبهان 
والقحطانــي وشــكرهما علــى تلبية الدعــوة، مؤكدا اســتمرار الجمعية في 
تنظيــم مختلــف الفعاليــات التي تعزز مــن الهوية الوطنيــة وروح االنتماء 

والوالء. 

النـــدوة  وقائـــع  تابعـــت  “البـــاد” 
إذ  فيهـــا،  جـــاء  مـــا  أبـــرز  وســـجلت 
أكـــد الفنان جاســـم النبهـــان أن دول 
كل  فـــي  تشـــترك  العربـــي  الخليـــج 
واللغـــة  والديـــن  العـــادات  شـــيء، 
ال  الخليجيـــة  الدرامـــا  نجـــد  ولهـــذا 

تختلف في األساســـات التي يضعها 
التـــي  القضايـــا  أن  كمـــا  المؤلـــف، 
تتناولهـــا الدراما واحدة ومتشـــابهة 
وتعكـــس طبيعة مجتمعاتنا. وأشـــار 
النبهـــان في حديثه إلـــى أن األعمال 
التربيـــة  مـــن  تعـــزز  التـــي  الهادفـــة 
والخلـــق شـــبه مفقـــودة فـــي 
الخليج، والســـبب يرجع إلى 
يصـــرون  الذيـــن  المنتجيـــن 
على تقديم أعمـــال ال تحمل 

ضمير المجتمع المحلي. 
الدرامـــا  تحديـــات  عـــن  أمـــا 
الخليجيـــة التراثية فأوضح 
تنـــاول  مســـألة  أن  النبهـــان 
األعمـــال  فـــي  المـــوروث 
تكـــون  أن  يجـــب  الدراميـــة 
للقنـــوات  الشـــاغل  الشـــغل 
ملزمـــة  فهـــي  الحكوميـــة، 
الوقـــت  بذلـــك، مؤكـــدا فـــي 
نفسه وجود كّتاب النصوص 

التراثيـــة ولكنهم أيضـــا يصطدمون 
بالرقابة ولهذا تجدهم يبتعدون عن 

الدائرة.
وفـــي ســـياق متصـــل، بيـــن النبهـــان 
اســـتطاعت  التراثيـــة  األعمـــال  أن 
بشـــكل أو بآخر تقريـــب الصورة إلى 
المشـــاهد، خصوصـــا إذا كانت تقدم 
الطـــرح الرائع والقصة التي تخاطب 
مفرداتهـــا عقليـــة المشـــاهد، وضرب 
مثـــاال لذلـــك بمسلســـل “نيـــران” مـــن 
تأليف أميـــن صالح، وإخـــراج أحمد 

يعقـــوب المقلة، والذي مـــازال لغاية 
ورســـالته،  بقوتـــه  محتفظـــا  اآلن 
وتمنى النبهان أيضا وطالب بوجود 
علـــى  متكاملـــة  إعاميـــة  مدينـــة 
مســـتوى الخليج تقوم على سواعد 
دور  وهـــذا  الخلجييـــن  المنتجيـــن 

األمانة العامة لمجلس التعاون.
والمنتـــج  الفنـــان  أكـــد  وبـــدوره، 
مـــن يريـــد  القحطانـــي أن  قحطـــان 
االنتقـــال إلـــى العالميـــة فعليـــه أوال 
أن يبـــدأ مـــن المحليـــة، واســـتعرض 
تجربتـــه الدراميـــة في التســـعينات، 
إذ كان التوجـــه إلى التراث الشـــعبي 
وتوظيفـــه فـــي األعمـــال الدراميـــة، 
منهـــا  عـــدة  مسلســـات  وخرجـــت 
األياويـــد”  “ملفـــى  العـــود”،  “البيـــت 
وغيرها مـــن المسلســـات المعروفة 
العربـــي  العالـــم  إلـــى  التـــي وصلـــت 
ونقلـــت وأبـــرزت العـــادات والتقاليد 
المحلية ومازالت عالقة في األذهان. 

وإذا كان النبهان قد ألقى اللوم على 
المنتجين في تقديم أعمال ال تحمل 
ضميـــر المجتمع المحلـــي، فقحطان 
أشـــار أيضا إلى بعـــض القنوات التي 
تســـمح بعـــرض مثـــل هـــذه األعمال 

الخالية من المعنى دون أي رادع. 
وعن التحديات التي تواجه األعمال 
التراثية في الخليج أوضح قحطان 
أن التحديـــات بالنســـبة له شـــخصيا 
تكمن في التفاصيل البســـيطة، مثل 
الديكور، واألكسسوارات، ففي بعض 
األوقات تشاهد مسلسا تراثيا يعج 
فـــي  ســـواء  والهفـــوات  باألخطـــاء 

المابس أو األكسسوارات.
مـــن جانب آخـــر، أوضـــح القحطاني 
أن األعمال التراثية التي كنا نقدمها 
تخاطـــب  كانـــت  الثمانينـــات،  فـــي 
والمشـــاهدة  الجيـــل  ذلـــك  أبنـــاء 
كانـــت محدودة بســـبب عـــدم والدة 
أن  فعلينـــا  اليـــوم  أمـــا  الفضائيـــات، 

بصـــورة  التراثيـــة  األعمـــال  نقـــدم 
تتناســـب وعصـــر الفضائيات وجيل 
اليـــوم؛ ألنها أعمال ســـتصل إلى كل 

بقعة في العالم.
التراثيـــة  بالقريـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
التـــي أنشـــأتها وزارة اإلعام ومدى 
االســـتفادة منهـــا، فقـــد أكـــد قحطان 
أن المســـألة المهمـــة هي من ســـيدير 
هذه القرية ويعـــرف ماهية األعمال 
كل  فـــي  خبيـــرا  ويكـــون  التراثيـــة 
األبنيـــة  األكسســـورات،  شـــيء، 
فـــي  شـــاكرا  وغيرهـــا،  والمابـــس 
الوقت نفســـه وزارة شـــؤون األعام 

على هذه المبادرة.
باإلشـــارة  وختـــم قحطـــان حديثـــه 
إلـــى الدور الكبيـــر الـــذي لعبته دولة 
الفنانيـــن  علـــى  وفضلهـــا  الكويـــت 
البحرينيين، فهي الدولة الرائدة في 
الفن وكل بدايات الفنانين كانت من 

الكويت.

أكــد الفنــان محمود حميــدة، على هامش وجــوده في األقصر 
رئيسا شــرفيا لمهرجان األقصر للســينما اإلفريقية في دورته 
العاشــرة، بعــد تكريمه فــي المهرجــان، أن مصر والســودان 
إنســانيا نســيج واحــد، حتــى وإن اختلفــت بعــض العــادات 

والتقاليــد، مؤكــدا أن أهميــة المهرجــان تأتــي ألنه ســينمائي 
بالتحديد وإفريقي خصوصا، وألنه يربط مصر بدول إفريقيا كما لم 

يحدث من قبل. وعن فيلم “ريتســا”، الذي يشــاركه بطولته نجوم شــباب قال “إن شاء 
الله يكون فيلما لطيفا يعجب الجمهور، هما يمكن اتعلموا مني”.

يكثف الفنان جمال ســليمان ســاعات التصوير لمسلســل 
“الطــاووس” الذي يعود به لســباق رمضــان. وقال جمال 
سليمان في تصريح صحافي إن المسلسل يتناول قضايا 
اجتماعية شائكة “التحرش” عن فئة من الشباب المدللين 

وأهلهم أصحاب نفوذ وســطوة، ولديهم انحرافات سلوكية، 
كمــا يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل االجتماعي على 

الشــباب. المسلســل من بطولة جمال ســليمان، سهر الصايغ، وســيدة المسرح 
العربي سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين.

بعد نجاح أحدث أعمالها الغنائية )خاف علي( التي قدمتها 
قبــل أيام وحققت من خاللهــا “تريند” في معظم دول 
الوطن العربي، تســتعد الفنانــة بلقيس فتحي إلطالق 
مفاجأتها الجديدة للجمهور، إذ تســافر إلى مصر خالل 

الشــهر المقبل لعقد جلســات عمل مع كبار الملحنين 
والشــعراء هناك؛ الختيار أغنية مناسبة باللهجة المصرية 

وتصويرها أيضا هناك، كما ستصور أغنيتها العراقية الجديدة قريبا؛ لتطرحها 
عقب عيد الفطر المبارك.

مفاجأة بلقيسمسلسل الطاووسفيلم حميدة

نقد إيجابي لنسخة “The Batman” لمات ريفز
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أكدت النجمة إيما ستون أن 
 ”CRUELLA“ فيلمها المقبل

 ”JOKER“ ليس مثل فيلم
وقالت: “األمر مختلف تماًما 
عن Joker من نواح كثيرة، 

لن أقارن نفسي حتى 
بخواكين فينيكس، أتمنى 

لو كنت مثله”.

tariq_albahhar

هبة الدري: لو أطلب لبن العصفور يكون عندي في البحرين
شـــكرت النجمة هبة الدري أهـــل البحرين 
انتهـــاء  عبـــر السوشـــال ميديـــا بمناســـبة 
“مارغريـــت”،  مسلســـل  فـــي  مشـــاركتها 
وعبـــرت عـــن حبهـــا الكبيـــر وأثنـــت علـــى 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافـــة مـــن 
الجميـــع، وقالـــت إنها لم تكـــن تحس بأنها 
أبـــدا غريبـــة، وكأنهـــا فـــي بلدهـــا ووســـط 
أهلها، وقالت باللهجة المصرية: “لو اطلب 
لبـــن العصفـــور يكون عنـــدي“، وأكدت في 
فيديـــو قصيـــر أن “البحريـــن هـــي ديرتي 

الثانية”.
علـــي  األخويـــن  هبـــة  النجمـــة  وشـــكرت 
ومحمد شـــمس كاتَبي ســـيناريو مسلســـل 

مارغريت على الثقة والدعم.
وأشـــادت النجمـــة هبة الـــدري، الموجودة 
حاليـــا في البحرين، بلمســـات المايســـترو 
وضـــع  الـــذي  القائـــد  جمـــال  البحرينـــي 
لمسلســـلها  التصويريـــة  الموســـيقى 
الرمضانـــي الجديـــد “الـــروح والريـــة” مـــن 
تأليـــف الكاتبة الكويتية أنفال الدويســـان 
وإخـــراج منيـــر الزعبـــي. وتـــدور أحـــداث 
إذ  التســـعينات،  المسلســـل خـــال حقبـــة 
يرصد واقع العاقات اإلنسانية بين أفراد 
األســـرة الواحـــدة فـــي مواجهـــات شـــيقة 
ومن المؤمل أن يعرض في شـــهر رمضان 
المقبـــل. والمعـــروف أن الموســـيقار جمال 
القائـــد مبدع المقطوعات الموســـيقية في 

الكثيـــر مـــن األعمـــال الدراميـــة والشـــاطر 
في تحويل األحاســـيس إلـــى نغمات، يعد 
من أكثـــر الفنانيـــن على مســـتوى الخليج 
في وضع ورســـم موســـيقى المسلســـات 
ويمتلك رؤية خاصة في التعبير واختيار 

األلحان المناسبة للقصة وللشخصيات.
ويشـــارك فـــي بطولة المسلســـل نخبة من 
النجـــوم منهم: حســـن البام، ســـعاد علي، 
حمد العماني، بشـــار الشـــطي، ريم أرحمة، 
خالـــد الشـــاعر، نـــور الشـــيخ، زينـــب غازي 

وغيرهم، وسيعرض في رمضان المقبل.
وتقـــدم النجمة هبة ”الـــروح والرية“ الذي 
يـــدور في فترة التســـعينات، وتـــم اختيار 
هـــذه الفتـــرة بالتحديـــد؛ ألن الكثيـــر مـــن 
المشـــاهدين يفضلون مشـــاهدة الذكريات 
الماضيـــة، وتفاصيـــل زمـــن مضـــى عليـــه 

وقت، ويناقش أكثر من قضية اجتماعية 
وآبائهـــم  األبنـــاء  عاقـــة  منهـــا  وأســـرية، 
واإلخوة ومشكاتهم والعاقات الزوجية 
ومشـــكات األزواج والصراعات اليومية، 
التي تواجههم في تربية أوالدهم، وأيًضا 
مشـــكات المراهقيـــن والشـــباب، كل هذا 

في إطار اجتماعي وأسري شيق ومثير.
وكان تصوير المسلســـل قد استغرق نحو 
شـــهرين، بداية من نهايـــة أكتوبر الماضي 
حتـــى مطلـــع ينايـــر الماضي، مـــع االلتزام 
التام باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية 
مـــن معقمـــات وكمامـــات، خـــال التصوير 

لمواجهة فيروس كورونا.
وتجســـد النجمـــة هبـــة الـــدري شـــخصية 
”آمنـــة“، وهـــي األخـــت الكبرى التـــي تقوم 
مـــن  حياتهـــا  وتكـــرس  أشـــقائها،  بتربيـــة 

أجلهم، وتكون لهم سنًدا، وتحاول جاهدة 
أن تلبي جميـــع متطلباتهم واحتياجاتهم، 
الصعوبـــات  مـــن  العديـــد  يقابلهـــا  ولكـــن 
والمشـــكات، وبالطبـــع عكس شـــخصيتها 
فـــي مسلســـل ”مارغريـــت“، وفيـــه تقـــدم 
تجربـــة جديـــدة ورائعة مع مخـــرج عربي 
متميـــز هـــو باســـل الخطيـــب، وســـيكون 
مفاجـــأة للجمهور الذي لم يعتـــد أن يراها 
بحســـب  الجديـــدة،  األدوار  هـــذه  فـــي 

تصريحاتها الصحافية.

“شكرا أهل البحرين”

 The Batman أعلــن المخــرج مــات ريفــز عبر تويتر انتهــاء تصوير فيلــم
تاريــخ  باتمــان مرتيــن مــن  تــم تأجيــل  قــد  SnyderCut رســمًيا، وكان 
اإلصدار األصلي في يونيو 2021 بســبب جائحة فيروس كورونا، واآلن 
مــن المقــر إصــداره فــي 4 مــارس 2022. وبــدأت اآلراء األوليــة بعدد من 

أهم النقاد في السينما العالمية وهذه أهمها:
 “من الصعب التصديق أن أي شخص فكر أن هذه القصة يجب أن توضع في . 1

الخزانة بدل أن تعرض”.
 “هو أمر استثنائي للغاية وتجاوز حتى أسمى آمالي”.. 2
 “ببساطة هذا هو سيد الخواتم من دي سي.. ملحمي”.. 3
 “أفضل فلم من دي سي منذ فلم ذا دارك نايت”.. 4
 “زاك سنايدر صنع تحفة مطلقة”. 5
 “إنه السرد السينمائي الذي يستحقه الفريق . 6

لعقود، ورسالة حب إلرث دي سي كوميكس 
ككل”.

 “سايبورغ هو قلب الفيلم حًقا. وآخر 20 . 7
دقيقة غير متوقعة ومذهلة للعقل، أفضل 

فيلم DCEU حتى اآلن!”.
وكانت أستوديوهات وارنر بروس . 8

قد طرحت اإلعالن التشويقي 
الذي يكشف لمحات سريعة 

عن شخصية كات وومان 
)زوي كرافيتز(، ويقدم أول 

مظهر كامل لباتينسون 
في زي “Batsuit” وسيارة 
“Batmobile”، ويؤكد نهج 
باتمان الوحشي لمحاربة 

الجريمة بينما يتغلب 
على حماقة من سفاح 

منخفض المستوى 
والبطريق والمحقق 

الذكي.

تدور أحداث المسلسل خالل حقبة التسعينات

أسامة الماجد

األخوان علي 
ومحمد شمس 
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“اإلثمار” يستخدم صكوك اإلجارة لتوفير مرابحة سريعة
ــزي” ــركـ ــمـ ــن و“الـ ــري ــح ــب ــة ال ــورصـ ــع بـ ــة مـ ــراكـ ــك يـــوقـــع شـ ــن ــب ال

الموافـــق  أمـــس  اإلثمـــار،  بنـــك  وقـــع 
)6/4/2021( اتفاقيـــة شـــراكة مع بورصة 
البحرين تسمح للبنك باستخدام صكوك 
اإلجـــارة التي يصدرهـــا مصرف البحرين 
المركـــزي كأصـــول أساســـية الســـتكمال 
تمويـــات المرابحـــة باســـتخدام طريقة 
مبتكـــرة ومتوافقـــة مع أحكام الشـــريعة 
بورصـــة  تقدمهـــا  والتـــي  اإلســـامية 
البحرين من خال منصتها اإللكترونية. 
جـــاء هـــذا اإلعـــان بعـــد التوقيـــع علـــى 
الشراكة الذي تم من خال التواصل عبر 
اإلنترنـــت مع الرئيـــس التنفيذي لبورصة 
البحريـــن، الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيـــم 
آل خليفـــة، والمديـــر التنفيـــذي للعمليات 
البحريـــن  مصـــرف  فـــي  المصرفيـــة 
المركزي، الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل 
خليفـــة، والرئيس التنفيـــذي لبنك اإلثمار 
أحمد عبـــد الرحيم، حيث قـــام كل منهم 

بالتوقيـــع علـــى نســـخة إلكترونية خال 
مكالمة فيديو مباشرة. 

وقال عبد الرحيم “إن بنك اإلثمار ملتزم 
ليصبـــح أفضـــل بنـــك تجزئـــة إســـامي. 
ولتحقيـــق ذلك، علينا االســـتثمار بشـــكل 
منتجاتنـــا  تعزيـــز  مواصلـــة  فـــي  كبيـــر 

وخدماتنا مـــع النمو لنكـــون قريبين جدًا 
من عمائنـــا”. وأضاف عبد الرحيم “ومن 
أهـــم عوامل هذا االلتـــزام هو العمل على 
على ضمان مواكبتنـــا ألحدث التطورات 
فـــي التكنولوجيا مـــع العمل علـــى تعزيز 
تجربـــة عمائنـــا المصرفيـــة اإلســـامية. 

بورصـــة  مـــع  االتفاقيـــة  هـــذه  وتحقـــق 
البحريـــن هذيـــن المعيارين الرئيســـيين، 
كما أنها أيضـــًا تؤكد على مكانة البحرين 
إقليميًا كمركز مالي ومصرفي رئيسي”. 

ومـــن جهته، قال الشـــيخ خليفـــة “كجزء 
مـــن جهود بورصـــة البحريـــن المتواصلة 
لتطوير سوق األوراق المالية في البحرين 
وتماشـــيًا مع هدفنا االستراتيجي لتنمية 
فرص زيادة رأس المال واالستثمار، قمنا 
بإطـــاق خدمـــة المرابحة عبـــر اإلنترنت 
للبنوك والشـــركات. وتلبي هـــذه الخدمة 
المتطلبـــات المتزايـــدة للعمـــاء وتدعـــم 
جهود البورصة لزيـــادة وتنويع خدماتها 

بتوفير حلول جديدة ومبتكرة”.
وأضاف الشيخ خليفة: “يسرنا الترحيب 
إلـــى منصتنـــا  اإلثمـــار النضمامـــه  ببنـــك 
ونحـــن علـــى ثقة مـــن أن ذلك سيســـاعد 
فـــي تعزيـــز تجربـــة عمائـــه المصرفيـــة 

اإلسامية”.

المنامة - بنك اإلثمار

المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصرف البحرين المركزي 
بأنـــه تمت تغطيـــة اإلصدار رقم 
  )ISIN BH0009804T64(  188
مـــن صكوك التأجير اإلســـامية 
الحكومية قصيـــرة األجل التي 
البحريـــن  مصـــرف  يصدرهـــا 
حكومـــة  عـــن  نيابـــة  المركـــزي 

مملكة البحرين.
تبلغ قيمـــة اإلصـــدار 26 مليون 

دينار بحريني لفترة اســـتحقاق 
182 يومـــًا تبـــدأ فـــي 8 أبريـــل 
 .2021 أكتوبـــر   7 إلـــى   2021
لهـــذه  المتوقـــع  العائـــد  ويبلـــغ 
الصكوك 1.35 %  مقارنة بسعر 
بالعائد 1.69 % لإلصدار السابق 
بتاريـــخ 11 مـــارس 2021، علما 
بأنـــه قد تمـــت تغطيـــة اإلصدار 

بنسبة 410 %.

26 مليون دينار لصكوك التأجير قصيرة األجل

المنامة - أندرا للعالقات العامة

أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وشــركة R3، المزود الرائد 
لبرامــج سلســلة الكتــل )بلوك تشــين( للمؤسســات، عن إقامة شــراكة 
اســتراتيجية بينهمــا مؤّخــًرا، وذلــك بهــدف خلــق الفــرص للشــركات 

الناشئة والمؤسسات.  

تأتي هذه الشراكة االستراتيجية 
لتوّفر الموارد واألدوات الرئيسية 
للشـــركات الناشـــئة والمؤسســـات 
القائمـــة على البلوك تشـــين داخل 
منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيـــا بهدف اختبـــار منتجاتها 
مـــع  وتنفيذهـــا  منهـــا  والتحقـــق 
المســـتخدمين النهائييـــن، إضافة 
إلى تسريع عملية توسعهم داخل 
شـــركة  وتعتبـــر  البيئـــي.  النظـــام 
R3 إحـــدى شـــركات البرمجيـــات 
المؤسســـية الرائـــدة فـــي التحول 
الرقمي، نظًرا إلى األسس المتينة 
التـــي تســـتند عليهـــا فـــي تزويـــد 
المؤسســـات بتكنولوجيـــا البلـــوك 

تشين. 
و ســـيتم تنظيم نـــدوة مخصصة 
التاســـع  بتاريـــخ  اإلنترنـــت  عبـــر 

عشـــر مـــن شـــهر أبريـــل الجـــاري، 
وذلـــك بعنوان “دعـــم االبتكار في 
التكنولوجيـــا المالية فـــي منطقة 
الشـــرق األوسط وشـــمال أفريقيا 
مع خليـــج البحريـــن للتكنولوجيا 
وتهـــدف   .”R3 وشـــركة  الماليـــة 
الضـــوء  تســـليط  إلـــى  النـــدوة 
الماليـــة  التقنيـــات  أحـــدث  علـــى 
ذات التأثيـــر الكبيـــر فـــي منطقـــة 
الشرق األوسط وشـــمال أفريقيا، 
خليـــج  بيـــن  المثمـــر  والتعـــاون 
الماليـــة  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
وشـــركة R3 لدعم شركات البلوك 

تشين الناشئة. 
للتسجيل في الندوة  والتي تقام 
 ،2021 أبريـــل   19 اإلثنيـــن  يـــوم 
الرابـــط  عبـــر  التســـجيل  يرجـــى 

.)shorturl.at/vyFG1( :التالي

”R3“ خليج التكنولوجيا المالية” يبرم شراكة مع“

تضمنت نقًدا وأســهم منحة.. زيادة رأس المال إلى مليار دوالر

“جي إف إتش” تقر توزيع أرباح بـ 42 مليون دوالر

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس االختتام 
الناجـــح الجتماعي الجمعية العموميـــة العادية وغير 
العاديـــة اللذين تـــم عقدهما افتراضيًا، للســـنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 
شـــهد اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة العاديـــة موافقة 
المساهمين على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
إجمالية بقيمة 42 مليون دوالر، شملت أرباحًا نقدية 
لجميـــع األســـهم العاديـــة، بإســـتثناء أســـهم الخزينة، 
بنســـبة %1.86 من القيمة االســـمية للسهم )ما يعادل 
0.0049 دوالر، 0.001859 دينـــار بحرينـــي، 0.0181 
درهـــم إماراتـــي(، بإجمالـــي 17 مليون دوالر، وأســـهم 
منحـــة لجميـــع األســـهم العاديـــة بنســـبة 2.56 % من 
القيمة االســـمية للسهم )سهم واحد لكي 39.03 سهم 
من األسهم المملوكة(، بما يعادل 25 مليون دوالر. كما 
صادق المســـاهمون على تقريـــر مجلس اإلدارة حول 
أنشـــطة أعمال المجموعة خال السنة المالية 2020، 
إعـــادة تعييـــن المدقـــق الخارجـــي للمجموعـــة لعـــام 
2021 وتوصيـــة مجلس اإلدارة الخاصة باإلنســـحاب 

االختياري من بورصة الكويت. 
كمـــا صـــادق المســـاهمون خـــال اجتمـــاع الجمعيـــة 
العمومية غير العادية على خفض رأسمال المجموعة 
بإلغاء أســـهم خزينة يصل مجموعها بحد أقصى إلى 
141,335,000 ســـهم تســـاوي قيمتهـــا مـــا يصـــل إلى 

37.45 مليـــون دوالر ، وذلـــك نتيجـــة إللغـــاء اتفاقية 
صانـــع الســـوق خاضعـــًا  لموافقـــة الجهـــات الرقابيـــة 
المختصة. كما وافق المســـاهمون على زيادة رأسمال 
المجموعـــة من 975.64 مليون دوالر إلى 1.00 مليار 
دوالر نتيجـــة إلضافـــة أســـهم منحة يصـــل مجموعها 
إلـــى 94,339,623 ســـهم خاضعـــَا لموافقـــة مصـــرف 

البحرين المركزي. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة جـــي إف إتش 
الماليـــة، هشـــام الريـــس “نحـــن مســـرورون بموافقـــة 
الســـادة المســـاهمين علـــى توزيـــع أربـــاح مجزية من 
قبـــل المجموعة، بالرغم من األحداث غير المســـبوقة 
التـــي ســـادت خـــال الســـنة الماليـــة 2020 والمنـــاخ 

التشـــغيلي الصعـــب الـــذي لم يشـــهده العالـــم من قبل 
جـــراء انتشـــار الوباء. مما ال شـــك فيـــه أن المقومات 
القويـــة للمجموعة واســـتراتيجيتها الهادفة ونجاحنا 
في تنويع أنشطة أعمالنا ومصادر الدخل بالمجموعة 
قـــد مكنتنـــا مـــن مواجهـــة التحديـــات خـــال 2020 
بكفـــاءة وفعاليـــة. نحـــن فخـــورون بقـــدرة جـــي إف 
إتـــش على مواصلـــة صمودها ومرونتهـــا في تحقيق 
القيمـــة مهمـــا كان حجـــم التحديـــات والظـــروف. أود 
أن أتقـــدم بخالـــص الشـــكر إلـــى الســـادة المســـاهمين 
لدعمهم المســـتمر وأتطلع إلى البناء على الزخم الذي 
تحقـــق عبر العام الماضي والخطوات الحاســـمة التي 

اتخذناها حتى اآلن في عام 2021”.

المنامة - مجموعة جي إف إتش المالية

اجتماع “عمومية” جي إف إتش المالية 

القاهرة - مباشر

اجتماع عربي يناقش 
التعاون بمجاالت النقل

للجان  الــمــشــتــرك  الــعــربــي  االجــتــمــاع  ينعقد 
ــبـــحـــري ومــتــعــدد  ــري والـ ـــبـ الــفــنــيــة لــلــنــقــل ال
للعلوم  العربية  األكاديمية  بمقر  الوسائط 
الفترة  خالل  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
من 6 - 8 أبريل 2021. يتضمن جدول أعمال 
االجتماع عدًدا من الموضوعات ذات العالقة 
بقطاع النقل العربي، والتي يتصدرها تحفظ 
مصر واألردن على المادة )5/1( في اتفاقية 
الدول  بين  بالعبور”الترانزيت”  النقل  تنظيم 

العربية المعدلة.
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بورصة البحرين تصدر تعديالت على قواعد اإلدراج
تعزيـــز الرقابـــة التنظيميـــة لضمـــان اســـتمرارية ثقـــة المســـتثمر

أعلنـــت بورصـــة البحرين عن إصـــدار قواعد اإلدراج 
المعدلـــة. حيث تهدف هذه التعديات التي اعتمدت 
علـــى القواعـــد إلى زيادة تعزيـــز الرقابـــة التنظيمية، 
بنـــاًء على قـــرار مصرف البحريـــن المركزي رقم )11( 
لســـنة 2018 بشـــأن تطبيق نمـــوذج التنظيـــم الذاتي 

لألسواق المالية. 
وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشـــيخ 
خليفـــة بـــن إبراهيم آل خليفـــة، أن هـــذه التعديات 
الجديـــدة المعتمـــدة على قواعـــد اإلدراج تهدف إلى 

التأكيد على زيادة تعزيز الشـــفافية وثقة المســـتثمر 
في أسواق رأس المال بالبحرين.

وأضـــاف الشـــيخ خليفة “تعـــد التعديـــات المعتمدة 
ذات أهمية لضمان اســـتمرارية ثقة المستثمر، حيث 
تم فرض المزيد من الســـلطات اإلدارية على الجهات 

المصدرة”.
وتشـــتمل التعديـــات علـــى قواعد اإلدراج تأســـيس 
لجنـــة المخالفات لمراجعة وتقييـــم المخالفات عالية 
التكـــرار وتحديـــد اإلجـــراءات التـــي ســـيتم فرضهـــا 
علـــى الشـــركات المدرجـــة فـــي حالـــة عـــدم االلتـــزام 

واالمتثـــال للقواعـــد الصـــادرة عن بورصـــة البحرين 
إضافـــة إلـــى اإلطـــار الزمني الذي يجـــب أن يتم فيه 
تســـوية هـــذه المخالفـــات. كمـــا تشـــمل التعديـــات 
علـــى قواعد اإلدراج إنشـــاء لجنة اســـتئناف تأديبية 
للســـماح للشـــركات المدرجة بالطعن فـــي المخالفات 

المفروضة.
 إضافـــة لذلـــك، تضمنـــت التعديات المعتمـــدة على 
نماذج إفصاح جديدة لتشـــمل اإلفصاحات المتعلقة 
الخـــاص  الزمنـــي  والجـــدول  االئتمانـــي  بالتصنيـــف 
بتوصية توزيع األرباح وتفاصيل الخسائر المتراكمة.

المنامة - بورصة البحرين

االقتصاد البحريني يسجل انتعاًشا بنسبة 0.20 % في الربع الرابع
أصــدرت هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة تقرير النتائج األولية للحســابات القومية للربع الرابع 2020، حيث أشــارت 
التقديــرات األوليــة إلــى تحقيق الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة انتعاًشــا بنســبة طفيفة في الربع الرابع باألســعار الجارية بما 

يعادل 0.20 % بينما استقر النمو االقتصادي باألسعار الثابتة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.

القوميـــة  الحســـابات  أرقـــام  وأشـــارت 
الفصلية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي 
بنســـبة  نمـــا  النفطيـــة  غيـــر  للقطاعـــات 
3.32 % و2.07 % باألســـعار الحقيقيـــة 
والجاريـــة علـــى التوالـــي مقارنـــًة بالربع 
الثالـــث 2020، مدعومـــًا بانتعاش قطاع 
والمواصـــات  الماليـــة  المشـــروعات 
الحكوميـــة  والخدمـــات  واالتصـــاالت 

واألنشطة التجارية.
ونمت المشـــروعات المالية بواقع 11.56 
% باألســـعار الحقيقيـــة وتراجعت بواقع 
6.59 % باألســـعار الجارية عند مقارنتها 

بالربع الثالث 2020.
وبين التقرير نموًا في مجال المواصات 
واالتصـــاالت بنســـبة 9.44 % و9.97 % 
باألســـعار الثابتة والجارية على التوالي. 
كما سجلت الخدمات الحكومية ارتفاعًا 
الحقيقيـــة  باألســـعار   %  5.25 بواقـــع 

و13.05 % باألسعار الجارية.
أمـــا فيما يخـــص التجارة، فقـــد ارتفعت 
باألســـعار   %  2.87 و   %  2.03 بنســـبة 
الحقيقيـــة والجاريـــة علـــى التوالـــي كما 
هو الحال بالنسبة للخدمات االجتماعية 
والشخصية األخرى التي ارتفعت بنسبة 

7.15 % باألســـعار الحقيقيـــة و 8.45 % 
باألسعار الجارية.

انخفاضـــًا  والتشـــييد  البنـــاء  وســـجل 
بنســـبة 0.77 % باألسعار الحقيقية بينما 
باألســـعار   % 1.25 بنســـبة  نمـــوًا  حقـــق 
الجارية. في حين ســـجل قطاع المناجم 
 %  12.28 قـــدره  انخفاضـــًا  والمحاجـــر 
باألســـعار الحقيقية و11.43 % باألسعار 
الجاريـــة. في حين تراجعـــت الصناعات 
باألســـعار   %  1.79 بنحـــو  التحويليـــة 
 % 5.31 بنحـــو  نمـــت  بينمـــا  الحقيقيـــة 
باألســـعار الجاريـــة، وقـــد ســـجل نشـــاط 

بنســـبة  انخفاضـــًا  والمطاعـــم  الفنـــادق 
13.58 % باألسعار الحقيقية و13.52 % 
باألســـعار الجارية عاكســـًا تأثير الجائحة 
علـــى القطاع الســـياحي. وشـــهد التعليم 
الخاص انخفاضًا بنسبة 0.54 % و0.21 
% باألســـعار الحقيقيـــة والجاريـــة علـــى 
التوالـــي. كما شـــهدت الخدمات الصحية 
الخاصة انخفاضًا نســـبيًا بواقع 0.02 % 
باألســـعار الحقيقية بينما ارتفعت بنسبة 

0.06 % باألسعار الجارية.
وعنـــد مقارنة معـــدالت النمو االقتصادي 

للقطاعات واألنشـــطة االقتصادية خال 
الفصل الرابع لعام 2020 بالفصل المناظر 
للعـــام 2019 نجـــد أن النمـــو االقتصـــادي 
ســـجل انخفاضـــًا حقيقيـــًا بنســـبة 5.51 
% وبنســـبة 7.28 % باألســـعار الجارية. 
كمـــا أظهـــرت النتائـــج انخفـــاض القطاع 
النفطي بنسبة 8.62 % باألسعار الثابتة، 
الجاريـــة،  باألســـعار   % 30.90 وبنســـبة 
وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 4.82 
% و3.27 % باألســـعار الثابتة والجارية 

على التوالي.
بواقـــع  الحكوميـــة  الخدمـــات  ونمـــت 
12.68 % باألســـعار الحقيقيـــة و13.72 
ســـجلت  فيمـــا  الجاريـــة،  باألســـعار   %
المشـــروعات الماليـــة انتعاشـــًا ملحوظـــًا 
بنســـبة 11.04 % و12.48 % باألســـعار 

الحقيقية والجارية على التوالي.

وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم بنســـبة 
42.22 % و42.58 % باألسعار الحقيقية 
والجارية على التوالي، بســـبب تداعيات 
الجائحـــة. وبالمثـــل ســـجل نشـــاط النقل 
واالتصـــاالت انخفاضًا بواقـــع 30.78 % 
باألســـعار الحقيقية و29.27 % باألسعار 

الجارية.
وتراجع نشـــاط البناء والتشـــييد بنســـبة 
و10.89  الثابتـــة  باألســـعار   %  2.14
تراجعـــت  كمـــا  الجاريـــة.  باألســـعار   %
الصناعـــات التحويليـــة بنســـبة 9.12 % 
نمـــوًا طفيفـــًا  ونمـــت  الثابتـــة  باألســـعار 
الجاريـــة.  باألســـعار   %  0.79 بمعـــدل 
وبالمثـــل تراجعـــت األنشـــطة التجاريـــة 
كمـــا هـــو متوقٌع منهـــا وبمعـــدل 9.57 % 
والجاريـــة  الثابتـــة  باألســـعار  و7.42 % 

على التوالي.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

باألسعار الجارية 
مقارنة على 

أساس شهري

توقيع االتفاقية



multaqa@albiladpress.com 23

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

بجمعيـــة  اإلنســـانية  كاف  عقـــدت 
اإلصالح اتفاقات مع عيادات طبية 
متخصصة تقدم من خاللها خدمات 
المتعففـــة  لألســـر  متميـــزة  طبيـــة 
المكفولـــة من قبل الجمعية بأســـعار 

في متناول الجميع.
ووّقعت “كاف اإلنســـانية” اتفاًقا مع 
عيادة “سالمة لطب األطفال” ممثاًل 
لها استشـــاري طب األطفال هشـــام 
خدمـــات  جميـــع  لتقديـــم  ســـالمة 
العيادة وفحص طبي شـــامل نصف 
ســـنوي لألطفـــال بخصـــم يصل إلى 
تقديـــم  االتفـــاق  ويشـــمل   ،%  70
مجموعة من البرامج والمحاضرات 

بصحـــة  العنايـــة  عـــن  التوعويـــة 
للفئـــات  رمزيـــة  بأســـعار  األطفـــال 
المســـتحقة للخدمة. يذكر أن “كاف 
اإلنســـانية” وقعت في وقت ســـابق 
اتفاقا مع مركز الطبيب التخصصي 
لطـــب األســـنان لتقديـــم باقـــة مـــن 
الخدمـــات التخصصيـــة فـــي طـــب 
اإلنســـان بخصـــم يصل إلـــى 50 %، 
كما وقعت اتفاقـــات مماثلة لتقديم 
خدمات صحية بتخفضيات مجزية 
الهـــالل،  مستشـــفى  مـــن  كٍل  مـــع 
مستشـــفى رويـــال البحريـــن، مركز 
كيمـــز الطبـــي، و “Home Care”، و 

.”RBH Medical Center“

“كاف اإلنسانية” توقع اتفاقات مع مراكز طبية

المدرســـة تهـــدي قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة لوحـــة فنية

“الرفاع فيوز” تحتفي بالعاملين بالصفوف األمامية لمكافحة كورونا

أشـــاد قائد الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
اللـــواء بروفيســـور الشـــيخ خالـــد بـــن 
علـــي آل خليفـــة، بمـــا توليـــه مدرســـة 
الرفـــاع فيوز الدولية مـــن اهتمام كبير 
في توعية طلبتهـــا وطاقمها التعليمي 
باالرشـــادات  وتثقيفهـــم  واإلداري 
الصحيـــة الواجـــب اتباعهـــا فـــي ظـــل 
ما يشـــهده العالـــم من مخاطر انتشـــار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جـــاء ذلك خالل لقـــاء قائـــد الخدمات 
الطبيـــة الملكيـــة مـــع مديـــرة مدرســـة 
ودبـــي،  تـــارا  الدوليـــة  فيـــوز  الرفـــاع 
بحضور عدد من المسؤولين في إدارة 
المدرســـة، إذ تـــم خـــالل اللقـــاء إهداء 
لوحـــة فنية من إنتاج طلبة المدرســـة؛ 
الخطـــوط  فـــي  بالعامليـــن  احتفـــاًء 

األماميـــة من منتســـبي قطـــاع الصحة 
وجهودهـــم المخلصـــة فـــي الحـــد مـــن 

انتشار جائحة كورونا )كوفيد 19(.
وخالل اللقاء، أشـــادت مديرة مدرسة 
الرفاع فيوز الدولية بالجهود الوطنية 

الخدمـــات  تباشـــرها  التـــي  المخلصـــة 
الوطنـــي  والفريـــق  الملكيـــة  الطبيـــة 
الطبي في توفيـــر خدمات ذات جودة 
عالية فـــي تقديم الرعاية الصحية في 

مملكة البحرين.

هـــذا  أن  المدرســـة  مديـــرة  وأضافـــت 
اإلهـــداء نابع مـــن رغبة طلبة مدرســـة 
الرفاع فيوز الدولية في إهداء أعمالهم 
الفنيـــة للمســـؤولين والكـــوادر الطبيـــة 
العاملـــة ضمـــن الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونا، وقد جســـد 
طلبة المدرسة في هذه األعمال عميق 
امتنانهـــم ألعضـــاء الجهازيـــن الطبـــي 
والتمريضي والمدرســـين والمدرســـات 
والعامليـــن فـــي عـــدد ال يحصـــى مـــن 
المهـــن األخرى الذيـــن يخدمون وطننا 

البحرين كل يوم.
ونـــوه قائد الخدمـــات الطبيـــة الملكية 
إدارة  مـــن  المتمّيـــزة  المبـــادرة  بهـــذه 
المدرســـة متمنًيا لها التوفيق والنجاح 

في أداء رسالتها التعليمية.
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 أكـــد رئيس جامعة العلوم التطبيقية غســـان عواد أهمية تعزيز االبتكار 
وريـــادة األعمـــال في التعليم العالي كوســـيلة لتعزيز التنافســـية وزيادة 
النمـــو االقتصـــادي وتوليـــد فـــرص عمل جديـــدة؛ ألهمية قطـــاع التعليم 

العالي في تحقيق أهداف التنمية بجميع أشكالها.
جـــاء ذلك خالل إدارته جلســـة حوارية تناولت موضـــوع تعزيز االبتكار 
 ،”QS Maple 2021“ فـــي القطاع التعليمي علـــى هامش فعاليات مؤتمر
الذي نظمته مؤسســـة كواكيرلي ســـيموندز العالمية افتراضًيا بمشـــاركة 

نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم من حول العالم.
وتحـــدث فـــي الجلســـة التـــي أدارهـــا رئيـــس الجامعـــة كل مـــن شـــريك 
ممارســـات التعليم في الشرق األوسط بشـــركة “PWC” روالند هانكوك، 
ورئيس قطاع التعليم في الشـــرق األوســـط وإفريقيا وأوروبا الشـــرقية 
بشـــركة HP Inc مايانك دينغرا، واألســـتاذ المســـاعد نائب رئيس جامعة 
عفـــت للتخطيـــط والتطويـــر فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ميرفت 
شـــومان، ومديـــر جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة باإلنابـــة غالـــب 
الحضرمـــي البريكي، إذ ركزت الجلســـة الحوارية على موضوع االبتكار 
في التعليم العالي ألهميته في خلق بيئة محفزة لإلبداع، وتوفير فرص 
عمـــل للشـــباب من خـــالل تعزيز بنـــاء القـــدرات وريادة األعمـــال؛ بهدف 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة في االقتصاد القائم على المعرفة.
إلى ذلك صرح رئيس الجامعة بأن الدراســـات والنقاشـــات والمداخالت 
التـــي قدمهـــا المتحدثـــون خالل الجلســـة ســـاهمت في إثـــراء الجوانب 
المعرفيـــة بشـــأن موضـــوع االبتـــكار فـــي التعليـــم العالـــي، مشـــدًدا على 
أهميـــة إنتـــاج األبحاث العلمية المتميزة وتحقيـــق التوازن بين األبحاث 

األساسية والتطبيقية لخدمة العملية التنموية على المستوى الدولي.
ونـــوه عواد إلـــى أن الجامعة حققـــت قفزات نوعية ومميـــزة في مجال 
تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال في مختلف عملياتها التعليمية، إذ 
اتخذت من هذه الممارســـات التي تعـــزز من جودة مخرجاتها التعليمية 
طريًقـــا لتعزيز رؤيتها فـــي تأهيل طلبتها ليكونوا مبدعين ورواد أعمال، 
مـــن خـــالل تعليـــم الطلبـــة ريـــادة األعمـــال وتوظيـــف التكنولوجيـــا في 

العملية التعليمية.

عمل فــــرص  وتـــولـــيـــد  ــادي  ــصـ ــتـ االقـ ــو  ــم ــن ال ــادة  ــ ــزي ــ ل  
 “التطبيقية” تناقش تعزيز االبتكار بالقطاع التعليمي

خصــومـات مدهشــة علــى تشكيلــة سيــارات كيــا
ــاز ألقــــــــوى الــــعــــروض ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة االمـ ــ ــب ــ ــاح ــ ــد “بـــــــن هـــــنـــــدي” ص ــمـ ــتـ ــعـ ــمـ الــــوكــــيــــل الـ

أصبــح شــهر رمضان المبارك علــى األبواب، وكالعادة في هذا الشــهر الفضيل 
يترقب الجميع العروض الترويجية التي تقدمها الشركات على السيارات في 
البحرين، ولكن تظل شركة بن هندي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات كيا، 
هي صاحبة االمتياز والتفرد في تقديم أقوى العروض المدهشــة والحقيقية 

وأفضلها على اإلطالق في مملكة البحرين كل عام.

وتأتيكـــم “كيا” هـــذا العام بعرض فوق 
العـــادة، حيـــث الخصومات المدهشـــة 
علـــى تشـــكيلة ســـيارات كيـــا الرائعـــة، 
وجوائـــز قيمـــة لـــكل مشـــتٍر، والجميع 
فائز من بين هواتف وتلفزيونات ذكية 
للصيانـــة  وبرنامـــج  مـــن سامســـونج، 
لمـــدة عـــام من كيـــا، وقســـائم مجانية 

مـــن مطعم عنب بيروت فـــي العدلية، 
وغسيل الســـيارة مجاًنا لمدة عام من 
مركـــز عنايـــة لخدمات الســـيارات في 
الرفـــاع، باإلضافـــة فرصـــة الفـــوز في 
الســـحب بمبلـــغ 3000 دوالر لفائزيـــن، 
وعروض متميزة مع أســـعار احتفالية 

لم يسبق لها مثيل على اإلطالق. 

كل هـــذا بجانـــب تســـهيالت التمويـــل 
مقدمـــة  دفعـــة  دون  ومـــن  المتميـــزة 
مع إمكان الشـــراء اآلن ودفع القســـط 

150 يوًمـــا وبأقـــل نســـبة  األول بعـــد 
فائـــدة، مـــع توافـــر خاصية اســـتبدال 

السيارة أيًضا.

كما يقدم عرض كيا في الشهر الفضيل 
هـــذا العـــام مزايـــا وامتيـــازات أخـــرى 
منهـــا التأميـــن والتســـجيل مجاًنا في 
الســـنة األولـــى على بعـــض الموديالت 
المختارة، ضمان ممتد لمدة 5 سنوات 
أو مســـافة 100 ألف كـــم من دون حد 
)أيهمـــا يأتـــي أواًل(،  أقصـــى للمســـافة 
باإلضافـــة إلـــى ضمان الحصـــول على 
50 % مـــن الســـعر عنـــد إعـــادة البيـــع، 
وأسعار خاصة للتأجير الطويل اآلجل 
ابتـــداًء مـــن 130 دينـــارا فـــي الشـــهر، 

وغيرها الكثير من المزايا األخرى.
ويعتمـــد عـــرض كيـــا هـــذا العـــام على 

أولوية الشـــراء؛ ألن الكمية محدودة، 
ويسري العرض حتى 30 يونيو 2021 

حسب توافر الموديالت. 
وبمناســـبة طـــرح هـــذا العـــرض، قـــال 
الرئيـــس التنفيذي لمجموعة شـــركات 
بن هندي، أحمـــد بن هندي “كما عودنا 
زبائننـــا في هذا الشـــهر المبارك من كل 
عـــام بـــأن نقدم لهـــم كل ما هـــو جديد 
شـــهر  خـــالل  عـــروض  مـــن  ومتميـــز 
رمضان، نأتيهم هذا العام بهذا العرض 
المتميز الذي يشـــتمل علـــى امتيازات 
وأســـعار غيـــر مســـبوقة مجتمعـــة في 

عرض واحد وبأسعار منخفضة”.

تعمــل جامعــة AMA الدوليــة بمملكــة 
علــى  مســتمرة  بصــورة  البحريــن 
تحســين وتطوير عملياتها التشــغيلية 
الممارســات  أفضــل  تبنــي  مــن خــالل 
فــي  الجــودة  لتحســين  المســتخدمة 
مجمــل أنشــطة الجامعة ومؤسســاتها 
وبرامجهــا؛ مــن أجــل تأكيــد مواصلــة 
المحلــي  واالعتمــاد  االعتــراف 
واإلقليمــي والعالمــي الــذي تحظــى به 

الجامعة. 
جاء ذلك من خالل تنظيم ورشة عمل 
تدريبيــة أخيــرا فــي مجــال التدقيــق 
الداخلــي، وكانــت فرصــة مواتيــة لـــ 6 
الموظفيــن العامليــن في مجال ضمان 
االطــالع  مــن  الجامعــة  فــي  الجــودة 

علــى المســتجدات فــي هــذا المجــال 
النظــر  وإعــادة  التعريــف  خــالل  مــن 
والتقييــم لعدد من السياســات القائمة 
فــي الجامعــة والعمليــات واإلجراءات 
انظمــة  مواءمــة  لضمــان  المتبعــة 
متطلبــات  مــع  وعملياتهــا  الجامعــة 
الجــودة، إذ قــام بالتدريــب فــي هــذه 
الــذي  شــيخ  موبيــن  محمــد  الورشــة 
يمتلــك خبــرة واســعة ويحمل شــهادة 
باإلضافــة   )ISO( مجــال  فــي  مهنيــة 
لمقاييــس  إلــى كونــه خبيــرا ومدققــا 
ومواصفــات متعــددة الجوانب، وذلك 
فــي الوقــت التي تتجــه فيــه الجامعة 
جديــدة  وأنظمــة  سياســات  نحــو 
الجديــدة  اإلدراة  تحــت  ومتطــورة 

للجامعــة برئاســة حســن المــال. وتــرى 
الجامعــة أن تطويــر أنظمــة التدقيــق 
إحــدى  هــو  الجامعــة  فــي  الداخلــي 
تجــارب  لتحســين  الرئيســة  اآلليــات 
الطلبــة والخدمــات الجامعية المقدمة 

لهــم، كمــا يشــمل ذلــك تطويــر البرامج 
والمرافق وزيادة الشــراكات الصناعية 
والروابــط الدولية من بين أمور أخرى 
تأتي ضمن أولويات الجامعة في هذه 

المرحلة االنتقالية المهمة.

تبني أفضــل الممارســات المســتخدمة لتحســين الجودة

“AMA” تنظم ورشة عمل في التدقيق الداخلي

أطلقت شركة ألمنيوم البحرين 
)ألبـــا(، حملة الســـالمة والصحة 
والبيئة تحـــت عنوان “االختيار 
اإلثنيـــن  أمـــس  الصحيـــح” 

الموافق 5 أبريل 2021.
وتقـــام فعاليـــات الحملـــة علـــى 
المنصـــة االفتراضيـــة وتســـتمر 
لمدة أسبوع من 5 إلى 12 أبريل 
2021، وسيتم بثها مباشرة عبر 
المنصـــات اإللكترونيـــة لجميـــع 

الموظفين وعمال المقاولين.
وتـــم تدشـــين الحملة مـــن قبل 

الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البا، علـــي البقالي، والذي 
صرح قائاًل: 

“نحـــن نتاج ما نقوم به مراًرا وتكراًرا، لذا فإن التميز 
فـــي الســـالمة ليـــس مجـــرد ممارســـة، بـــل هـــو عادة 
مغروســـة فـــي ثقافتنـــا وقيمنا. ونحـــن نحرص على 
الممارســـات اآلمنـــة كل يـــوم، ســـواء علـــى مســـتوى 
األفـــراد أو الشـــركة ككل، فهـــذا هو شـــعارنا الدائم – 

السالمة أواًل ودائًما.

هـــذه الحملـــة تبرهن عـــن عملنا 
كفريق واحد في جعل السالمة 
اختيارنـــا األول في كل ما نقوم 

به”.
والصحـــة  الســـالمة  وحملـــة 
الصحيـــح”  “االختيـــار  والبيئـــة 
تعتبـــر مختلفة عما ســـبقتها من 
الحمـــالت التوعويـــة، إذ تســـلط 
الضـــوء على الجهود المشـــتركة 
لفـــرق العمـــل المختلفة من أجل 
الســـالمة  مســـتوى  تحســـين 
والصحـــة والبيئـــة عمومـــا فـــي 
م 27 فريًقا للمشـــاركة بمبادراتهم المختلفة،  ألبا. تقدَّ
وتثميـــن  بمراجعـــة  التحكيـــم  لجنـــة  قامـــت  حيـــث 
المبـــادرات المقدمة من قبل جميع الفرق المشـــاركة، 
ومـــن ثـــم اختيار ثالث مبـــادرات لها عالقة مباشـــرة 
أســـبوع  وســـيتخلل  والبيئـــة.  والصحـــة  بالســـالمة 
الحملة التوعويـــة محاضرات يقدمها متحدثون من 
خارج الشـــركة، مثل المجلس األعلـــى للبيئة، اإلدارة 

العامة للمرور، والمنظمة الدولية لحماية األطفال.

ــح” ــي ــح ــص تــحــت عـــنـــوان “االخـــتـــيـــار ال
“ألبا” تطلق حملة السالمة والصحة والبيئة

علي البقالي
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مصر تدخل اللغة الهيروغليفية في المناهج المدرسية
قــررت وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة إدخــال رمــوز الهيروغليفيــة فــي المناهــج الدراســية 
الجديــدة، بعــد أيــام مــن زخــم كبيــر محليــا ودوليا أحدثــه موكب نقــل 22 مومياء لملــوك وملكات 

فراعنة إلى متحف جديد شرقي العاصمة القاهرة.

ــوزارة في  ــ وأوضــحــت الـ
بيان نقلته وسائل إعالم 
إدخال  “فكرة  أن  محلية 
وما  الهيروغليفية  رمــوز 
باللغة  معان  مــن  يقابلها 
الــعــربــيــة فـــي الــمــنــاهــج 
ــدف إلـــــــــى إطـــــــالع  ــ ــ ــه ــ ــ ت
تاريخهم  عــلــى  ــطــالب  ال

القديم”.
ــى أن رمــوز  وأشـــــارت إلـ
من  “كانت  الهيروغليفية 
ــتــواصــل  ــل ال ــائـ ــم وسـ أهــ
المصرية  الــحــضــارة  مــع 

القديمة”.
الرموز  هــذه  أن  وتابعت 
األثــري  للوعي  “ســتــكــون 
وليس  االهتمام،  وإثـــارة 

للحفظ”.
إلـــى أن إدخـــال  ولــفــتــت 
ــيــفــيــة  ــهــيــروغــل ــوز ال ــ ــ رمـ
سيكون مع “خطة تطوير 

الـــمـــنـــاهـــج الـــتـــي ســيــتــم 
تطبيقها العام المقبل من 
نهاية  إلــى  الــرابــع  الصف 

المرحلة الثانوية”.

أصيب رجل في مدينة غالســكو االســكتلندية، بحروق من الدرجة الثالثة في منطقة الســاق بعد مالمسته 
بطريق الخطأ عشبة سامة. ووفقا لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية، قرر بول ماكغيتشين، التوجه في رحلة 
صيــد وارتــدى ســرواال قصيرا وأثناء عبوره الجســر، المس بطريق الخطأ “عشــبة الخنزيــر”، التي تعتبر من 

أخطر النباتات في المملكة المتحدة.

شــعر  الصحيفــة،  وبحســب 
ماكغيتشــين، في صبــاح اليوم 
التالــي، بتهيج وألم شــديد في 
ســاقه، ليكتشــف وجود حروق 

وقــام  الثالثــة،  الدرجــة  مــن 
باستدعاء األطباء.

األطبــاء  حــذر  جانبهــم،  مــن 
المريــض البالــغ مــن العمــر 40 

“عشــبة  حــروق  أن  مــن  عامــا، 
أشــهر  تســتغرق  قــد  الخنزيــر” 
لــه  ووصفــوا  للشــفاء،  عــدة 

المضادات الحيوية.

“عشبة”
تتسبب في حروق من الدرجة الثالثة

زائرتان بين أزهار “رانونكولوس” المتلونة في 
حديقة “ذا فالور فيلدز” في كارلسباد، والية 

كاليفورنيا االميركية )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تضمــن فيلم وثائقي، بثته شــبكة )إم 6( 
الفرنســية، قــول رجــل مجهــول الهويــة 
إنه تناول العشاء في مطعمين أو ثالثة 
مطاعــم ســرية “مــع عــدد مــن الــوزراء”. 
وعلى اإلثر سارعت السلطات الفرنسية 
بالتحقيــق فــي األمر، وســرعان مــا نفى 
الوزراء معرفتهم بمثل هذه المخالفات. 
تحقيقــًا  الفرنســية  الســلطات  وفتحــت 
بارتيــاد  وآخريــن  وزراء  اتهــام  فــي 
مطاعم ســرية، ما يشــكل انتهــاكا لقيود 

مكافحة فيروس كورونا. 
وقــال مكتــب المدعي العــام في باريس 
إنــه فتح تحقيقــا في اتهامــات محتملة 
أجــل  ومــن  للخطــر،  الحيــاة  بتعريــض 
التجمعــات  هــذه  منظمــي  تحديــد 
وطلــب  فيهــا.  والمشــاركين  المزعومــة 
مــن  الداخليــة جيرالــد دارمانــان  وزيــر 
الشــرطة التحقيــق فــي هــذه المزاعــم. 
وأغلقــت الســلطات الفرنســية المطاعــم 
انتشــار  إلبطــاء  الماضــي  أكتوبــر  منــذ 

الفيروس.

أعلنــت يوتيــوب التابعــة لشــركة غوغــل 
باللغــة  كيــدز  يوتيــوب  تطبيــق  إطــالق 
منطقــة  ضمــن  دولــة   15 فــي  العربيــة 
أفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق 
مســتقل  تطبيــق  هــو  كيــدز  يوتيــوب 
لمشــاهدة التســجيالت المصــورة يقــدم 
محتــوى متنوعــا لألطفــال دون ســن 13 
اإلدارة  أدوات  مــن  مجموعــة  ويوفــر 
االســتخدام  ســهلة  األبويــة  والرقابــة 
لتمكيــن كل عائلة من اختيار اإلعدادات 
)وقــت  ويعــد  أبناءهــا.  تناســب  التــي 
التطبيــق  هــذا  أدوات  أبــرز  الشاشــة( 
والــذي يتيــح للوالديــن إمكانيــة تحديد 
المــدة المســموح بها ألطفالهم بمشــاهدة 
هللا  عبــد  طــارق  وقــال  الفيديوهــات. 
المدير اإلقليمي للتسويق بشركة غوغل 
فــي بيان “يســاعد تطبيق يوتيوب كيدز 
كل أســرة علــى االســتجابة الهتمامــات 
وفضول أطفالها مع توفير مجموعة من 
أدوات الرقابــة األبويــة للحصــول علــى 
تجربة خاصة تلبي احتياجات العائلة”.

المعلــوم أن األفــالم الهنديــة اتخــذت طابــع 
المبالغــة والتعظيم وتهويل األمــور، لتقترن 
األفــالم  تلــك  بأحــداث  صينيــة  أم  قصــة 

القريبة من الخيال.
واكتشفت سيدة في “سوتشو” في مقاطعة 
“جيانجســو” الصينيــة، أن عــروس ابنها هي 
ابنتهــا المفقــودة منــذ زمــن طويــل؛ بســبب 

الوحمة الموجودة على يدها.
وأفــادت العديــد مــن التقاريــر الصــادرة عن 

وسائل اإلعالم الصينية أن السيدة توجهت 
لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل 
العــروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ 

أكثر من 20 عاما؟
وشــعر الوالدان بالصدمــة ألنهما كانا يبقيان 
هــذا األمر ســرا عــن الجميــع، ولكنهما كشــفا 
أنهمــا عثــرا علــى الفتاة على جانــب الطريق 
وقــررا أخذهــا وتربيتهــا منــذ ذلــك الحيــن. 

وفقا لموقع “بوابة األخبار”.

مالحقة وزراء فرنسيين 
ارتادوا مطاعم سرية

“يوتيوب كيدز” يطلق 
نسخته العربية

أم تكتشف أن عروس ابنها هي أخته المفقودة

وفور كشف الحقيقة 
أجهشت العروس في 
البكاء الشديد للقائها 
والدتها بعد هذه 
السنوات الطويلة، 
وأعربت عن سعادتها 
لتعرفها على والدتها 
البيولوجية، حيث 
كانت يائسة في 
العثور على أسرتها 
األصلية يومًا ما.

يــدور جــدل عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعي في األيام األخيرة بشأن 
نظافــة باريس، مع نشــر صور كثيرة 
لمظاهــر غير حضارية فــي العاصمة 
الفرنســية، ما استدعى تعليقات من 
رئيســة بلديــة المدينــة، االشــتراكية 

آن إيدالغو، والمعارضة اليمينية.
وباســتخدام وســم “ســاكاج باريس” 
)تشــويه باريس(، نشــر مستخدمون 
صــورا  االجتماعيــة  للشــبكات  كثــر 
تظهر رسوم غرافيتي على الجدران 
وعبــوات  الشــوارع  فــي  ونفايــات 
األقنيــة  فــي  مرميــة  ومخلفــات 
المائيــة. ونــدد هــؤالء بمــا وصفــوه 
إزاء  المدينــة  ســلطات  “إهمــال” 

حــّول  مــا  بهــا،  الالحــق  “التخريــب” 
باريــس إلــى مــا يشــبه “المكــب” بمــا 

يذّكر بمدن الصفيح.
كذلك انتقد كثر إدارة رئيسة البلدية 
آن إيدالغو التي قد يرشــحها اليسار 

لالنتخابات الرئاسية في 2022.
وبعــد انتشــار الوســم، نــددت بلديــة 
باريــس بمــا اعتبرته “حملة لتشــويه 
الســمعة”، مؤكــدة عبر حســابها على 
كل  غــرار  علــى  “باريــس  أن  تويتــر 
غيــر  مظاهــر  تواجــه  فرنســا  مــدن 
إدارة  فــي  ومشــكالت  حضاريــة 
المســاحات العامــة”، كمــا أن “بعــض 
الصــور المنشــورة قديمة أو ملتقطة 

قبل مرور فرق النظافة”.

نظافة باريس تشعل جداًل محتدًما على شبكات التواصل

حققــت مراهقــة بريطانيــة تعانــي مــن الصمــم 
والصلــع، حلــم طفولتهــا، بعــد توقيعهــا، مؤخرا، 

على عقد مع وكالة لعرض األزياء.
وتعانــي هانــا هاربيــن منذ والدتها مــن متالزمة 
“هي ويلس” أو “خلل التنســج األديمي الظاهر”، 
وهــي حالة نادرة، أصابت 30 شــخصا فقط في 
جميع أنحاء العالم، وتؤدي إلى نمو غير طبيعي 
للجلــد والشــعر واألظافــر واألســنان والعينيــن. 
ونقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة عــن 

هانــا قولهــا: “تعرضــت للتنمر طــوال حياتي، وكثيــرون كانوا يعتقــدون بأني مصابة 
بالســرطان بســبب صلعــي. فكــرت فــي االنتحــار مــرات كثيــرة”. وعــن قبولهــا للعمل 
بمجــال عــرض األزيــاء، قالــت هانا: “أشــعر باألمــل والقوة، إذ ســأمثل مــن يعاني من 
إعاقة في هذا الميدان، وآمل أن أحطم الصورة النمطية في أذهان كثيرين عن ذوي 

اإلعاقة، إذ أعتقد أن الجميع يتمتع بحقوق متساوية”.

صماء تعاني مرًضا نادًرا “تقتحم” عالم األزياء

والهيروغليفية هي خطوط ورموز تعبيرية شهيرة في اللغة التي 
استخدمها المصريون القدماء في عصور ما قبل الميالد.
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7 أبريل 2021 

24 شعبان 1442

األربعاء 21 ابريل
مجلس محافظة المحرق – 
السيد سلمان بن عيسى بن 

هندي المناعي
شواغل أهل المحرق.. الهوية والفرجان والتمدد

االثنين 19 ابريل

مجلس عائلة البحارنة
التعايش والتسامح

االثنين 26 ابريل

مجلس أبناء الوجيه المرحوم 
يوسف بن عبدالوهاب الحواج

قضايا تعليمية وأكاديمية

ترقبوا موضوعات شيقة 
أيضا مع مجالس أخرى


