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(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

التطعيم حماية..
لك ولمجتمعك

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة برقيـــة شـــكر وامتنان مـــن الفريق 
أول ركـــن وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة، رفع فيها إلى جاللة الملك أســـمى عبارات 
الشـــكر وبالغ االمتنان على ما أواله جاللته من رعاية 

كريمة للصيادين ومساعدتهم في حل قضاياهم.
ونقـــل وزيـــر الداخليـــة فـــي برقيتـــه خالـــص امتنـــان 
وشـــكر الصيادين على الدعم والمســـاعدات التي قام 
بتقديمها لهم الشـــيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
محافـــظ العاصمـــة، والـــذي كان لـــه الـــدور المميز في 

اإلعداد والتوزيع، تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة فـــي برقيتـــه إن هبـــات جاللة 
الملـــك ألبناء شـــعبه المخلص في مختلـــف الظروف، 
ســـتظل نبراســـا للعمل الوطني الداعم لنهضة جاللته 

المباركة.
وأضاف وزير الداخلية في برقيته أن شعب البحرين 
الوفي الملتف حول قيادة جاللة الملك ســـيظل قادرا 
بوعيـــه وانتمائـــه الوطنـــي علـــى التمســـك بالمبـــادئ 
والقيـــم والمثـــل العليـــا، ســـائال هللا تعالـــى أن يمتـــع 

جاللتـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة، وأن يديم على 
البحريـــن نعمة األمن واالزدهار، في ظل قيادة جاللة 
الملـــك. كمـــا تلقى ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة برقية شكر وامتنان من وزير الداخلية الفريق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، رفع 

فيها إلى سموه أسمى عبارات الشكر وعظيم العرفان 
لمـــا تفضل به ســـموه من حـــرٍص ومتابعة فـــي تنفيذ 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بصرف 
المســـاعدات والدعم للصيادين ومساعدتهم في حل 

قضاياهم.

رعاية ملكية كريمة للصيادين
جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر وزير الداخلية
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األربعاء 21 ابريل
مجلس عائلة كانو

موضوعات اقتصادية ومساهمات العائالت 

التجارية بمبادرات المسؤولية االجتماعية

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

0713

مسيوب: رسالتي خدمة أطفال التوحداإلذاعة والتلفزيون يعلنان البرامج الرمضانية
أعلنت إذاعة وتلفزيون البحرين  «

أمس عن الدورة البرامجية 
لشهر رمضان الكريم 1442 هـ.  

وتتضمن البرامج مجموعة 
كبيرة من البرامج المباشرة 

والمسجلة والدراما والسهرات 
والفواصل.

قالت مريم مسيوب الفائزة  «
بلقب ملكة جمال اإلعالميات 

الرياضيات العرب لـ “البالد 
سبورت”: رسالتي ستكون لدعم 
أطفال التوحد الذين هم بحاجة 

إلى دعم وتعليم مباشر وحب 
وعطاء من الجميع.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتعداًدا لقبول المســـتجدين الذين 
ســـيلتحقون بالصـــف األول االبتدائي 
 ،2022  -  2021 الدراســـي  للعـــام 
أفادت إدارة االتصـــال بوزارة التربية 
والتعليم، بأن عملية التســـجيل ستتم 
األولـــى:  المرحلـــة  مرحلتيـــن:  عبـــر 
ستشـــمل األطفال مـــن مواليد أكتوبر 
ونوفمبـــر وديســـمبر من العـــام 2014، 
وســـتتم في الفترة من )8 - 12( أبريل 
الجـــاري، مـــن خـــالل مـــلء اســـتمارة 
الرابـــط  فـــي  الموجـــودة  التســـجيل 
تســـجيل_    /bit.ly  /  /:https:التالـــي
الثانيـــة،  المرحلـــة  أمـــا  المســـتجدين 
والتـــي ســـيتم اإلعـــالن عـــن موعدها 
الحًقـــا بعـــد انتهـــاء المرحلـــة األولـــى، 
فســـيتم فيهـــا فتـــح بـــاب التســـجيل 
 31 حتـــى   2015 ينايـــر  لمواليـــد 
أغســـطس 2015 باآللية نفســـها وعبر 

الرابط ذاته. 

البدء يتسجيل 
المستجدين 

للمرحلة االبتدائية

16

مليونا دينار كلفة طلبات الشراء الحكومية
بحثت لجنة حوكمة تقنية  «

المعلومات واالتصاالت عددا 
من المشاريع وطلبات الشراء 

االستراتيجية المقدمة من قبل 
الجهات الحكومية، والتي بلغت 

تكلفتها التقديرية نحو مليوني 
دينار.

أكثــر من 60 شــخصية عربية مشــاركة مــن بينهــم قيــادات برلمانية ورؤســاء تحرير ودبلوماســيون

منتدى “^” مع األمير تركي الفيصل اليوم

يعقـــد منتـــدى صحيفة البـــالد البحرينية مـــع صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر تركـــي الفيصل بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود رئيـــس مجلـــس إدارة مركـــز الملـــك فيصل 
الســـابق  )الرئيـــس  اإلســـالمية  والدراســـات  للبحـــوث 
لالســـتخبارات العامـــة الســـعودية( من الســـاعة 1 بعد 

ظهر إلى 3 بعد الظهر اليوم.
ويشـــارك في المنتدى الذي يعقد عبر االتصال المرئي 
أكثـــر مـــن 60 شـــخصية عربيـــة قياديـــة، مـــن بينهـــم 
قيـــادات برلمانيـــة خليجيـــة، ورؤســـاء تحرير صحف 
بمنظمـــات  وقيـــادات  وعربيـــة،  خليجيـــة  ومجـــالت 

مهنيـــة، ودبلوماســـيين عـــرب، وأكاديمييـــن، وكتـــاب 
وإعالمييـــن وصحافييـــن عـــرب، وعـــدد مـــن أعضـــاء 
الهيئة االستشـــارية للمجلـــس األعلى لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة إلـــى جانـــب عدد مـــن أعضاء 

مجلسي الشورى والنواب.
ومـــن المقرر أن يواكب انعقـــاد المنتدى صحف عربية 
وقنـــوات فضائيـــة ووكاالت األنبـــاء المختلفـــة، وذلك 

للحضور الوازن بالمنتدى.
وســـتبث وقائـــع المنتدى عبـــر منصـــات الصحيفة عبر 
“اليوتيـــوب” أو “زووم” أو “االنســـتغرام اليـــف” أو مـــن 
خـــالل شـــركاء التغطيـــة من صحـــف عربيـــة وقنوات 

فضائية.

عبدالرحمن الراشدعمرو موسىمحمد الرميحياألمير تركي الفيصل

)٠٣(

محرر الشؤون المحلية

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن أعمال المؤتمر 
السنوي الثاني للجان في نسخته الثانية، عكست توافق وتناغم الرؤى 
بيـــن مختلف المشـــاركين من أجل تعزيز مشـــاركة القطـــاع الخاص في 
دعم االقتصاد الوطني، آمال في التعرف على التحديات والمســـتجدات 
التي طرأت على أصحاب األعمال بهدف المشـــاركة في صياغة األفكار 

)17(التي تساهم في التغلب عليها.

أمل الحامد من السنابس

ناس في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

)٠٢(
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صدر عـــن عاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )45( لسنة 
2021 بتســـمية الجهـــة اإلدارية 
الخطابـــات  بقانـــون  المختصـــة 
والمعامات اإللكترونية الصادر 
 )54( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 

لسنة 2018 جاء فيه:
المادة األولى: تكون هيئة تنظيم 
االتصـــاالت هي الجهـــة اإلدارية 

الخطابـــات  بقانـــون  المختصـــة 
والمعامات اإللكترونية الصادر 
 )54( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 

لسنة 2018.
رئيـــس  علـــى  الثانيـــة:  المـــادة 
 - والـــوزراء  الـــوزراء  مجلـــس 
كٌل فيمـــا يخصـــه - تنفيـــذ هـــذا 
المرســـوم، وُيعمل بـــه من تاريخ 
صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، ســـفير المملكة المتحدة األسبق لدى مملكة البحرين 
إيـــان ليندســـي؛ بمناســـبة تعيينـــه مستشـــارا لمجلـــس التنميـــة 

االقتصادية.
جرى ذلك عبر لقاء سموه بليندسي عبر االتصال المرئي، متمنيا 

له التوفيق في عمله الجديد في مملكة البحرين.

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  راشـــد 
صباح أمس، يان راينهولد سفير 
جمهورية استونيا المعتمد لدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي 
أبوظبي، وذلك بحضور الرئيس 
التنفيـــذي للمركز الوطني لألمن 
الســـيبراني الشـــيخ ســـلمان بـــن 

محمد آل خليفة.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين 
وبحـــث  الصديقيـــن،  البلديـــن 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت 
األمنـــي، إضافـــة إلـــى عـــدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

شهد رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، صباح 
أمس األربعاء، حفل تخريج إحدى الدورات التأسيســـية المتخصصة 

للضباط، بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي.
وبـــدأ الحفـــل بإلقاء كلمة ُقدم من خالها إيجاز عن المراحل والبرامج 

والمواد النظرية والتطبيقات العملية التي اشتملت عليها الدورة.
بعدها تفضل رئيس هيئة األركان بتســـليم الشـــهادات على الخريجين 
والجوائـــز التقديريـــة علـــى المتفوقيـــن، وهنأهم على اجتيـــاز الدورة 

بنجاح.
حضـــر حفـــل التخريج مســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان للقوى البشـــرية 
اللواء الركن الشـــيخ علي بن راشـــد آل خليفة، وآمر مركز تدريب قوة 
الدفـــاع الملكـــي اللواء الركـــن جابر عبدهللا بن حويـــل، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

“االتصاالت” الجهة المختصة بقانون 
الخطابات والمعامالت اإللكترونية

محمد بن مبارك يهنئ إيان ليندسي

تعاون وتنسيق أمني مع إستونيا

تخريج دورة تأسيسية متخصصة للضباط
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بتكليف من جاللة الملك... ناصر بن حمد يترأس وفد البحرين إلى صربيا
حرص ملكي على تأطير العالقات مع مختلف دول العالم

بتكليـــف مـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، تـــرأس 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل 
وشـــئون الشباب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وفد مملكة البحرين الى جمهورية 
صربيـــا الصديقة حيـــث التقى ســـموه خال 
الزيارة مع رئيس جمهورية صربيا  ألكســـندر 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  فوتشـــيتش 

الجمهورية الصديقة.
وشـــهدت زيارة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة واللقـــاءات اســـتعراض العاقـــات 
المتميزة التي تربط بيـــن البلدين الصديقين 
والتنســـيق  التعـــاون  جوانـــب  ومختلـــف 
المشترك وسبل تعزيزيها في كافة المجاالت 
فـــي ظـــل حـــرص مـــن عاهـــل البـــاد صاحب 

الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين، واهتمام ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة. وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل خليفة بمناســـبة ختام 
الزيارة الرســـمية إلى صربيا: “لقد تشـــرفنا بتكليف ســـيدي حضرة صاحب الجالة 

الملك المفدى حفظه هللا ورعاه بقيادة الوفد 
رفيع المســـتوى كمبعوث وممثاً لجالته في 
زيـــارة صربيـــًا”. وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة “إن العاقـــات الثنائيـــة 
المترابطـــة بين مملكـــة البحريـــن وجمهورية 
صربيا الصديقة تعطي الداللة الواضحة على 
حـــرص جالة الملك وصاحب الســـمو الملكي 
الـــوزراء علـــى  العهـــد رئيـــس مجلـــس  ولـــي 
تأطيـــر العاقات الثنائية بين مملكة البحرين 
ومختلف دول العالم”. وأعرب ســـمو الشـــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عن شـــكره وتقديره 
إلى الرئيس ألكســـندر فوتشيتش على حسن 
االســـتقبال والضيافـــة طـــوال الزيـــارة. وكان 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة قد 
غـــادر جمهورية صربيا حيث كان في مقدمة 
مودعي سموه رئيس جمهورية صربيا وعدد 
من المســـؤولين حيث أعرب ســـموه عن تقديره الى الرئيس الصربي على حســـن 
االســـتقبال وكرم الضيافة مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة بهدف تقوية العاقات 
وتأطيرها بشـــكل متميز بما يعود بالنفع والفائدة على كا البلدين، متمنيا ســـموه 

لجمهورية صربيا المزيد من التقدم واالزدهار والرخاء.

بلغراد - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان شكر خادم الحرمين
تلقـــى عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتي شـــكر جوابيتين من عاهـــل المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة لخـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، وذلك ردا على برقيتي التعزية والمواساة التي 
بعث بها جالته وســـموه ألخيهم خادم الحرمين الشـــريفين في وفاة 
صاحـــب الســـمو األمير بدر بن فهد بن ســـعود الكبير آل ســـعود رحمه 

هللا.
كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقية شكر جوابية مماثلة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه صاحب السمو 

الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

إرشادات للقضاة بشأن أتعاب المحاماة
“األعلـــى للقضـــاء” يبحـــث الموضوعـــات المدرجـــة بجـــدول أعمالـــه

برئاســـة نائب رئيس المجلس األعلـــى للقضاء رئيس 
محكمـــة التمييز المستشـــار عبـــدهللا البوعينين، عقد 
المجلـــس األعلـــى للقضـــاء صبـــاح أمـــس االجتمـــاع 
الـــدوري للمجلس المنعقد عبـــر االتصال المرئي. وفي 
بدايـــة االجتمـــاع رفع المستشـــار عبـــدهللا البوعينين 
إلـــى مقـــام عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلى مقام ولـــي العهد رئيس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، وإلـــى أعضـــاء المجلـــس األعلـــى للقضاء، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول 
شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل 
صيامهم وقيامهم، وأن يعيد الشهر المبارك بمزيد من 

التقدم واالزدهار على مملكة البحرين.
وخال االجتماع، نوقش عدد من المواضيع المدرجة 
في جـــدول األعمال منهـــا تقارير التفتيـــش القضائي 

الدوريـــة والتصديـــق على محضر االجتماع الســـابق، 
كمـــا أحيـــط المجلـــس علًمـــا بـــأن المستشـــار عبـــدهللا 
البوعينين ســـيصدر إرشـــادات قضائية للقضاة بشأن 
أتعـــاب  أوالهمـــا:  مســـألتين:  فـــي  المحامـــاة  أتعـــاب 
المحاماة التي يلزم الموكل بأدائها لوكيله )المحامي(، 
وثانيتهمـــا: أتعاب المحاماة باعتبارها من مصروفات 
الدعـــوى، وإرشـــادات قضائيـــة أخـــرى بشـــأن أعمـــال 

الخبرة وتقدير أتعابها.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

تخريج إحدى دورات االختصاص للضباط
العسكرية ــب  ــي ــال واألس الــنــظــم  ــدث  ــ أح ــق  وفـ ــارات  ــه ــم ال تــعــزيــز 

أقيـــم تحت رعايـــة مديـــر أركان الحرس 
الوطنـــي اللواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز 
بن سعود آل خليفة، حفل تخريج إحدى 
دورات االختصاص للضباط التي عقدت 
تحت إشراف مدرسة التدريب بمشاركة 
ضبـــاط من قـــوة دفـــاع البحريـــن، وذلك 
صبـــاح أمـــس، بحضـــور عـــدد مـــن كبـــار 

ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني.
وبـــدأت فعاليـــات الحفـــل بتـــاوة عطرة 
مـــن آيـــات الذكـــر الحكيـــم، تاهـــا كلمـــة 
ألقاهـــا آمـــر مدرســـة التدريـــب رحب من 
خالهـــا بمديـــر أركان الحـــرس الوطنـــي 
والحضـــور، ثـــم ألقـــى مســـؤول الـــدورة 
إيجاًزا عن مجريات الدورة وما تضمنته 

مـــن محاضرات نظرية وتدريباٍت عملية، 
مبيًنا عناية رئاسة الحرس الوطني برفع 
مستويات التدريب لتتوافق مع المناهج 
العســـكرية الحديثة، الفًتا إلى أن الدورة 
أتاحـــت لمنتســـبيها اكتســـاب عـــدد مـــن 
المهـــارات ذات االختصاص التي تمكنهم 

من تنفيـــذ واجباتهم وفـــق أحدث النظم 
واألساليب العسكرية.

بتوزيـــع  األركان  مديـــر  تفضـــل  بعدهـــا 
الشـــهادات على الخريجين وتقديم درع 
ناقـــًا  األول،  للمركـــز  الوطنـــي  الحـــرس 
تحيـــات وتهاني رئيـــس الحرس الوطني 

الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفة للخريجيـــن. وأكد في 
كلمـــة ألقاهـــا أمـــام الخريجين، مـــا يوليه 
أول  الفريـــق  الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس 
الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيسى آل 
خليفـــة مـــن اهتمام ودعم كامـــل لتطوير 
الكفـــاءة  ورفـــع  التدريبيـــة  المنظومـــة 
اإلداريـــة والعملياتية للضبـــاط لتمكينهم 
مـــن أداء مهامهـــم وواجباتهـــم الوطنية، 
مختلـــف  فـــي  إخوانهـــم  مـــع  واإلســـهام 
لحفـــظ  والعســـكرية  األمنيـــة  األجهـــزة 
أمـــن الوطن وحماية مكتســـباته في ظل 
النهضـــة التنموية التي تشـــهدها المملكة 
فـــي العهـــد الزاهـــر لعاهل البـــاد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الصخير - الحرس الوطني

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج إحدى دورات االختصاص للضباط

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر من وزير الداخلية
تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
مـــن وزيـــر  برقيـــة شـــكر وامتنـــان 
الداخليـــة الفريق أول ركن الشـــيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، رفع 
فيهـــا إلـــى ســـموه أســـمى عبـــارات 
الشـــكر وعظيم العرفـــان لما تفضل 
به ســـموه من حـــرٍص ومتابعة في 

تنفيذ التوجيهات الملكية الســـامية 
لعاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة بصرف 
للصياديـــن  والدعـــم  المســـاعدات 

ومساعدتهم في حل قضاياهم.
وأكـــد في برقيتـــه أن دعم صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء الدائـــم للمواطنين 
فـــي مختلـــف الظـــروف لهـــو محل 
فخٍر واعتزاز، وسيظل على الدوام 

نبراًسا للعمل الوطني الجاد الداعم 
لنهضـــة الوطـــن المباركـــة، ومنهًجا 
للـــوالء واإلخـــاص لجالـــة الملك. 
ســـائًا هللا تعالـــى أن يديـــم علـــى 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء تمام الصحة 
يبقيـــه  وأن  الســـعادة،  وموفـــور 
للوطن سنًدا وذخًرا لتظل البحرين 
فـــي ظل قيـــادة جالة الملـــك آمنًة 

عزيزًة مزدهرة.

المنامة - بنا

وزير الداخلية



يعقـــد منتـــدى صحيفـــة البـــاد البحرينية 
مـــع صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر تركي 
الفيصـــل بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود رئيس 
مجلـــس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات االســـامية )الرئيس الســـابق 
مـــن  الســـعودية(  العامـــة  لاســـتخبارات 
الســـاعة 1 بعد ظهر إلى 3 بعد الظهر اليوم 
الخميـــس 8 ابريـــل 2021. ويشـــارك فـــي 
المنتدى الـــذي يعقد عبر االتصـــال المرئي 
أكثر من 60 شـــخصية عربيـــة قيادية، من 
بينهم قيادات برلمانية خليجية، ورؤساء 
تحرير صحف ومجات خليجية وعربية، 
وقيادات بمنظمات مهنية، ودبلوماســـيين 
عـــرب، وأكاديمييـــن، وكتـــاب واعامييـــن 
وصحافييـــن عـــرب، وعـــدد مـــن أعضـــاء 
األعلـــى  للمجلـــس  االستشـــارية  الهيئـــة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
إلـــى جانـــب عـــدد مـــن أعضـــاء مجلســـي 
الشـــورى والنواب. ومـــن المقرر أن يواكب 
انعقـــاد المنتـــدى صحـــف عربيـــة وقنوات 
فضائيـــة ووكاالت األنباء المختلفة، وذلك 

للحضور الوازن بالمنتدى.

وصلة المتابعة

منصـــات  عبـــر  المنتـــدى  وقائـــع  وســـتبث 
أو  زووم  أو  اليوتيـــوب  عبـــر  الصحيفـــة 
االنســـتغرام اليـــف أو مـــن خـــال شـــركاء 
وقنـــوات  عربيـــة  صحـــف  مـــن  التغطيـــة 
فضائيـــة. ويمكـــن متابعـــة المنتـــدى عبـــر 

منصة “زووم” من خال الرابط اآلتي:
Webinar ID: 927 7257 6754

Passcode: 844255

محاور المنتدى

مـــن  عـــدًدا  “البـــاد”  منتـــدى  وســـيبحث 
الموضوعـــات المهمـــة المرتبطـــة بالمشـــهد 
اإلقليمـــي، خصوصـــا ما يتعلـــق بالعاقات 
الخليجيـــة األميركيـــة وضرورة مشـــاركة 
دول الخليـــج العربية فـــي أي اتفاق نووي 
تطويـــر  لبرامـــج  والتصـــدي  إيـــران،  مـــع 
ونبـــذ  اإليرانيـــة،  الباليســـتية  الصواريـــخ 
تدخل طهران في الشؤون الداخلية لدول 
المنطقـــة وخططهـــا التوســـعية بالمنطقـــة 

وغيرها من الموضوعات المهمة.

وشـــرعت “البـــاد” فـــي توجيـــه الدعـــوات 
لعديد من الشخصيات القيادية من داخل 
البحرين وخارجها للمشـــاركة في المنتدى 

المهم.

أجندة المنتدى

- 1 بعـــد الظهـــر بتوقيت المنامـــة: افتتاح 
رئيـــس مجلـــس إدارة “البـــاد” عبدالنبـــي 
الشـــعلة للمنتدى، ثم كلمة ترحيبية يلقيها 

رئيس التحرير مؤنس المردي.
- 15 دقيقـــة: كلمـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
مركـــز الملـــك فيصل للبحوث والدراســـات 
اإلســـامية صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
- 5 دقائـــق: مداخلـــة تعقيبية مـــن األمين 
العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو 

موسى.
- 5 دقائـــق: مداخلـــة تعقيبيـــة مـــن رئيس 
مجلس إدارة تحرير قناة “العربية” الكاتب 

عبدالرحمن الراشد.
- 5 دقائـــق: مداخلـــة تعقيبيـــة من أســـتاذ 
علـــم االجتمـــاع بجامعـــة الكويـــت المفكر 

محمد الرميحي.
- عرض مدير المنتدى الستفسارات واردة 

كتابيا إلدارة المنتدى.
- 3 بعد الظهر: ختام المنتدى.

تواصل واستفسار

ولمزيد من االستفســـار يمكن التواصل مع 
رئيس قســـم الشـــؤون المحلية والمحتوى 
اإللكتروني منســـق المنتدى الزميل راشـــد 
الغائـــب )33443463( أو عبـــر )الواتســـاب( 

بالرقم )38400407(.

المشاركون

قائمـــة  عـــن  المنتـــدى  منظمـــو  وأعلـــن 
المنتـــدى  طاولـــة  علـــى  المشـــاركين 
االفتراضيـــة من مختلف البلـــدان العربية، 

وهم:

قيادات برلمانية خليجية

- رئيـــس مجلس الشـــورى البحريني علي 
بن صالح الصالح

- النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس الوطني 
االتحادي بدولة االمارات العربية المتحدة 
حمـــد أحمـــد الرحومي باإلنابـــة عن رئيس 

المجلس صقر قباش.
- رئيـــس لجنـــة حقـــوق االنســـان العربيـــة 
عضـــو  العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة  التابعـــة 

مجلس الشورى السعودي هادي اليامي.
- عضـــو مجلـــس الدولـــة العمانـــي عضـــو 
األعلـــى  للمجلـــس  االستشـــارية  الهيئـــة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 

علي بن أحمد العيسائي.

رؤساء تحرير صحف ومجالت

الريـــاض  صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس   -
السعودية هاني وفا

- رئيس تحرير صحيفـــة األنباء الكويتية 
يوسف المرزوق

ُعمـــان عاصـــم  رئيـــس تحريـــر جريـــدة   -
الشيدي.

- رئيـــس تحريـــر صحيفة مكة الســـعودية 
موفق النويصر

- نائـــب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية 
المصرية د. محمد طلعت

النهـــار  تحريـــر صحيفـــة  رئيـــس  نائـــب   -
اللبنانية سامي النصف

- رئيس تحرير مجلة درع الوطن الصادرة 
المســـلحة  للقـــوات  العامـــة  القيـــادة  عـــن 

اإلماراتية العقيد ركن يوسف الحداد

مسؤولون إعالميون وقنوات فضائية

االذاعـــة  لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل   -
والتلفزيون بوزارة شؤون اإلعام عبدهللا 

خالد الدوسري.
“ســـكوب”  قنـــاة  ادارة  مجلـــس  رئيـــس   -

الكويتية فجر السعيد
- مديـــر عـــام البرامـــج السياســـية بقطـــاع 
لاعـــام  الوطنيـــة  الهيئـــة  فـــي  األخبـــار 
بجمهوريـــة مصـــر العربية أيمـــن العوضي 

غانم
- اإلعامي والمذيع في قناة ســـعودي 24 
سليمان العيدي باإلنابة عن رئيس القناة.

أكاديميان

- مدير عام جامعة الكويت فايز الظفيري
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية 
أســـماء  الجامعيـــة  األســـتاذة  اإلعاميـــة 

الكتبي

منظمات مهنية

- نائـــب رئيـــس جمعية الصحفييـــن بدولة 
الكويت عدنان الراشد.

- رئيـــس جمعيـــة الصحفييـــن البحرينيـــة 
عهدية أحمد

العـــرب  االعامييـــن  اتحـــاد  رئيـــس   -
والمبدعين العرب أحمد نور

العمانيـــة  الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيـــس   -
محمد بن مبارك العريمي.

- رئيس جمعيـــة رجال األعمال البحرينية 
أحمد بن هندي

الهيئة االستشارية للمجلس  
األعلى لمجلس التعاون لدول   

الخليج العربية

- عضـــو مجلـــس الشـــورى البحريني علي 
العرادي.

- عضو مجلس النـــواب البحريني عبدهللا 
الذوادي.

- عضـــو مجلس النـــواب البحرينـــي أحمد 
السلوم.

االمـــارات  مركـــز  ورئيـــس  مؤســـس   -
للسياسات ابتسام الكتبي

تجـــارة  غرفـــة  لرئيـــس  األول  النائـــب   -
محمـــود  ابراهيـــم  أبوظبـــي  وصناعـــة 

المحمود
بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذة   -

الكويت هيلة المكيمي

دبلوماسيون

لـــدى مملكـــة  - ســـفير المملكـــة المغربيـــة 
البحرين مصطفى بنخيي

- سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة 
البحرين ياسر محمد شعبان

- سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين 
طه محمد عبدالقادر

- القائـــم باألعمـــال العراقـــي لـــدى مملكـــة 
البحرين د. محمد عدنان محمود

اليمنيـــة  بالســـفارة  الثانـــي  الســـكرتير   -
بمملكة البحرين رؤوف محمد عاتق

كتاب واعالميون وصحافيون

- الكاتـــب فـــي صحيفـــة الشـــرق األوســـط 
وصحيفـــة الديلـــي ميـــل البريطانية عادل 

درويش.
- الكاتب القدير عبدالوهاب بدرخان.

- وزير االعام األســـبق بدولـــة الكويت د. 
سعد بن طفلة العجمي.

- الكاتـــب فـــي قنـــاة ســـكاي نيـــوز عربيـــة 
محمد قواص.

- وكيـــل وزارة االعام لإلعـــام الخارجي 
د.  الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة  ســـابقا 

شهاب جمجوم.
- محـــرر الشـــؤون الخليجيـــة في الشـــرق 

لألخبار خلف الدواي
والدبلوماســـي  السياســـي  المحـــرر   -

بصحيفة الراي الكويتية غانم السليماني
- الكاتب الكويتي د. عيسى العميري.

- الكاتب اللبناني انطوان سعد.

برلمانيون بحرينيون

- النائـــب الثانـــي لرئيس مجلس الشـــورى 
جميلة سلمان

- عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل
- النائب محمد السيسي البوعينين

- النائب محمد بوحمود
- عضو مجلس الشورى فيصل النعيمي

- النائب بدر الدوسري
- عضو مجلس الشورى رضا فرج

- عضو مجلس الشوى عادل المعاودة
- النائب باسم المالكي

- عضو مجلس الشورى رضا منفردي
- عضو مجلس الشورى جواد الخياط

- عضو مجلس الشورى صباح الدوسري
- النائب خالد بوعنق

- النائب غازي آل رحمة
- النائب أحمد الدمستاني

- النائب د. سوسن كمال
- النائب د. علي النعيمي

- النائب د. هشام العشيري
- النائب فاطمة القطري

منتدى “^” مع األمير تركي الفيصل اليوم... وأكثر من 60 شخصية عربية مشاركة
مـــن بينهـــم قيـــادات برلمانيـــة خليجية ورؤســـاء تحريـــر ودبلوماســـيون وأكاديميـــون وإعالميون
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محرر الشؤون المحلية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

نظمـــت الســـفارة الفرنســـية فـــي مملكـــة البحريـــن 
حلقة نقاشـــية عن دور المرأة “كقـــوة دافعة للتغيير 
فـــي دول الخليـــج” بمناســـبة اليوم العالمـــي للمرأة، 
بمشـــاركة المجلـــس األعلى للمـــرأة، وبحضور وكيل 
وزارة الخارجيـــة عضـــو المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 

الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة.
وألقـــى ســـفير جمهورية فرنســـا الكلمـــة االفتتاحية 
جيـــروم كوشـــار، مشـــيدا بالتجربـــة البحرينيـــة في 
تقـــدم المـــرأة من خال مؤسســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، ومرحبا بوكيل وزارة الخارجية منوهًا بأنها 
أول ســـيدة بحرينيـــة تتولى هـــذا المنصـــب الرفيع 
واســـتذكر أن يـــوم المـــرأة البحرينيـــة للعـــام 2020 
احتفى بالمرأة البحرينية في المجال الدبلوماسي. 
فرنســـا  أن  إلـــى  كلمتـــه  فـــي  الســـفير  أشـــار  كمـــا 
اهتمت بشـــكل خاص بالشـــأن النســـوي فـــي نهجها 
الدبلوماسي في السنوات األخيرة في إطار برنامج 
عمل الرئاســـة الفرنســـية لمجموعة السبع منذ العام 

.2019
وفي كلمة مســـجلة لها جرى بثها في الندوة، أكدت 
األميـــن العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري 
أهميـــة هـــذه الندوة للحديـــث عن الجهـــود العالمية 
لتقـــدم المـــرأة وأثـــر ذلـــك علـــى تنميـــة المجتمعات 
أن  اســـتطاعت  مـــا  علـــى  والتركيـــز  واســـتقراراها، 
تحققـــه المـــرأة فـــي الخليـــج العربي لتكـــون مؤهلة 
وقـــادرة علـــى مشـــاركة الرجـــل في قيـــادة التطوير 

المنشود لمستقبل يتسع للجميع دون تمييز.
وقالـــت األنصـــاري “بحســـب ما توضحـــه لنا دروس 
التاريـــخ فإنه لم يكن باإلمكان تحقيق ما نراه ماثا 
أمامنا لوال تمســـك المرأة الخليجية بإرثها اإلنساني 
وثوابتهـــا الوطنية التي لم تكن فـــي يوم من األيام 
حجـــر عثرة في طريق تقدمهـــا بل على العكس من 

ذلك”.
فرضـــت  الخليجيـــة  المـــرأة  أن  “نجـــد  وأضافـــت 
حضورهـــا واســـتمدت قوتها من تلـــك الخصوصية 

وحمايـــة  الفكـــري  التنـــوع  احتـــرام  علـــى  القائمـــة 
الحريات في إطار ما شـــهدته مجتمعاتنا الخليجية 
مـــن نهضـــة حداثيـــة رعتهـــا قيـــادات دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي، لكـــن دون أن تكون سياســـاتها 
انعـــكاس لنمـــوذج مســـتوردة، بـــل صنعـــت لنفســـها 
نموذجهـــا الخـــاص فـــي تحقيـــق العدالـــة وتكافـــؤ 
الفـــرص والتوازن بين الجنســـين الذي أصبح محط 
اهتمـــام المجتمع الدولـــي وتجربة نتمنى أن تدرس 
بموضوعية وإنصاف في ســـياق تلـــك الخصوصية 

التي نعتز بها”.
وأشـــارت إلـــى أنه للبحريـــن تجربتهـــا الخاصة فيما 
يتعلق بتقدم نســـائها التي تمتـــد جذورها في عمق 
تاريخها المعاصـــر والذي تعرفنا على أولى مامحه 
في تأســـيس مدارسها ومشـــاركتها كناخبة في أول 
انتخابـــات بلديـــة عرفتهـــا البحرين وقيامهـــا بإدارة 
شـــؤون مجتمعهـــا الـــذي يتبلـــور اليوم فـــي حراكها 
المدنـــي المنظم، وكل ذلـــك عرفناه في الثلث األول 
مـــن القـــرن الماضـــي، وبتوجههـــا المتـــدرج والمتزن 

أصبحت المرأة شريكا فاعا في بناء وطنها.
وقالت األنصاري “بالنســـبة لنا فـــي المجلس األعلى 
للمـــرأة كان هـــذا الثـــراء الحضاري والوعـــي المدني 
األســـاس الصلب الذي استندت إليها أعمالنا، والتي 

اســـتندت إلى قرار حاســـم لإلرادة السياسية ممثلة 
فـــي صاحب الجالة ملـــك الباد بأن الوقت قد كان 
حان لتكون مســـألة تقدم المرأة في قلب المشـــروع 
الوطنـــي اإلصاحـــي وفي صلـــب التنمية الشـــاملة، 
اإليفـــاء  مســـؤولية  الســـلطات  كل  تتحمـــل  وأن 
بالتزاماتهـــا الدســـتورية والقانونيـــة لتأمين حقوق 
المـــرأة البحرينية نصا ممارســـة، وليكـــون المجلس 
العيـــن المراقبـــة والمتابعة ألية فجـــوات قد تحدث 

بين النصوص وتطبيقاتها”.
وفيما يتعلق بالدور البارز الذي تنهض به المرأة في 
البحريـــن والعالم فـــي مواجهة جائحـــة كوفيد 19، 
قالـــت األنصـــاري إن ما يمـــر به العالم اليوم يشـــكل 
نقطـــة تحول مفصلية في تاريخ البشـــرية، ويطلب 
إعـــادة نظر شـــاملة وواقعيـــة لألوليـــات العالمية إن 
أردنـــا الصمود ومواصلة البنـــاء، ولقد أثبت الظرف 
الصحي الطـــارئ ضرورة وجود المـــرأة على طاولة 
صانع القرار وفي الصفوف األمامية في كل شؤون 
الحياة، وإال ستكون كلفة تخلفها عن تلك المشاركة 
عاليـــا جـــدا، وهو ما تحـــرص عليه مملكـــة البحرين 
عبـــر الحفـــاظ على نهجهـــا الثابت باســـتدامة عجلة 

التنميـــة دون تمييـــز بيـــن جنس أو لـــون أو عقدية، 
ومـــن ذلـــك ننطلـــق نحـــو المســـتقبل بعـــزم وإصرار 
الســـتدامة اإلنجـــاز والمحافظـــة علـــى خصوصيـــة 
التجربـــة البحرينية التي كتب لها النجاح بعون من 

هللا وبعزيمة أهلها قادة وشعبا.
كما تحدثت وكيل وزارة الخارجية الشيخة رنا بنت 
عيســـى آل خليفـــة في اللقـــاء، معربة عن ســـرورها 
بالمشـــاركة فـــي مثـــل هـــذه الفعاليات التي تجســـد 
الحرص المشـــترك على مواصلة تعزيز التعاون بين 

البلدين الصديقين.
وقالت الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إن المرأة 
الخليجيـــة حظيـــت باهتمام كبير وخـــاص من قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس إيمانهم 
بأهميـــة المـــرأة كقـــوة بـــارزة وفاعلـــة فـــي تحقيـــق 

اإلنجاز.
وأضافـــت “نشـــهد اليـــوم حضـــورًا قويـــًا ومتميـــزًا 
للمـــرأة الخليجية فـــي الخليج العربـــي في مختلف 
المجـــاالت السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والثقافيـــة والدبلوماســـية، إضافة إلى مســـاهماتها 
الجوهرية والملموسة في مختلف المحافل الدولية 

والمنظمات اإلقليمية والعالمية”.
وأكـــدت أن المرأة البحرينية بلغت مســـتوى متميزا 
من التقدم واالزدهار، وهي تسجل إنجازات نوعية 
المحليـــة  المســـتويات  مختلـــف  علـــى  وملحوظـــة 
واإلقليميـــة والدولية، وتســـاهم كشـــريك فاعل إلى 
جانـــب الرجل البحريني في تشـــكيل حاضر مزدهر 
ومســـتقبل مشـــرق للبحريـــن. وأعربـــت عـــن أملهـــا 
فـــي أن تشـــكل النـــدوة بداية للعديد من النقاشـــات 

المثمرة في مختلف قضايا المرأة.
وذكـــرت الســـفارة الفرنســـية في بيان لهـــا أن نجاح 
هذه الحلقة النقاشية وما شهدته من تفاعل حيوي 
يؤكـــد األهميـــة الكبيـــر للمواضيع المتعلقـــة بتمكين 
المـــرأة وتقدمهـــا لمملكـــة البحريـــن وفرنســـا وأيضًا 

للعالم أجمع.
وأشـــار بيان الســـفارة إلى أن فرنســـا، بقيادة رئيس 
الجمهورية الفرنســـية إيمانويل ماكرون، ستشـــارك 
في رئاســـة منتدى جيل المساواة في يونيو المقبل 
الـــذي تنظمـــه هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأة، وهـــو 
أكبـــر مؤتمـــر يعنـــى بالمســـاواة بين الرجـــل والمرأة 
منـــذ مؤتمـــر بكيـــن العـــام 1995، إذ ســـيضم الدول 
والمنظمات الدوليـــة والجهات الفاعلة في المجتمع 
المدنـــي والقطاع الخاص من أجل النهوض بحقوق 

المرأة والفتاة. 
مـــن  مجموعـــة  الدولـــي  االجتمـــاع  وسيدشـــن 
اإلجراءات الملموســـة والطموحـــة والتحويلية، من 
أجـــل تحقيـــق أهـــداف فوريـــة ومســـتدامة لصالـــح 

المساواة بين المرأة والرجل.

الحريــات التنــوع وحمايــة  احتــرام  مــن  اســتمدت قوتهــا  الخليجيــة  المــرأة  األنصــاري: 

السفير الفرنسي يشيد بالتجربة البحرينية في تقدم المرأة بجهود المجلس األعلى

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة

اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلس األعلى للمرأة والسلطة التشريعية

رنا بنت عيسى: 
المرأة البحرينية بلغت 

مستوى متميزا من 
التقدم واالزدهار

عبدالرحمن الراشدعمرو موسىمحمد الرميحياألمير تركي الفيصل



أشاد فيها بمبادرة األمير الراحل في تعزيز السالم والتسامح
وّجــه نائــب المديــر العامــة لليونيســكو كــو شــينغ كلمة مســجلة بمناســبة اليوم 
العالمــي للضميــر، الــذي أقرته منظمة األمم المتحدة ليــوم 5 أبريل من كل عام 
بنــاء علــى مبــادرة المغفــور لــه بــإذن هللا صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، إذ أكــد فيهــا أن العالم اليوم بأمّس الحاجة إلى الســام 
واالحتــرام والتســامح التــي يحييهــا اليــوم العالمي للضمير، فــي ظل الظروف 

التي تسببت بها جائحة كورونا )كوفيد 19(.

وقـــال إنـــه لشـــرف أن تحتفـــل منظمة 
اليونيســـكو ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة 
باليوم العالمـــي للضمير الذي اقترحته 

مملكة البحرين، 
واستشهد شـــينغ بكلمات لألمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
أن العالم واجه “تسونامي من المعاناة” 

فقـــد  إذ   ،19 كوفيـــد  جائحـــة  بســـبب 
العديـــد أرواحهـــم وتأثـــرت اقتصادات 
كبيرة وتضرر خاللها نسيج المجتمع. 

وأوضـــح أن الوبـــاء أثر علـــى قطاعات 
التعليـــم والثقافـــة وتســـبب فـــي بروز 
الفروقـــات بيـــن فئات المجتمـــع، وهي 
فروقات تسببت بها ممارسات التمييز 

على أســـاس الجنس والدين والمكانة، 
مشيرًا إلى أن خطر التمييز والعنصرية 
مـــا زال يكبر وتكبر معها فجوة تفاوت 
الفـــرص بيـــن األشـــخاص، وهـــذه كلها 
ظـــروف اختبـــرت قـــدرة البشـــر علـــى 

العيش معًا في سالم.
وأضاف أن الوباء أظهر هشاشة العالم 

وأبـــرز قدرة الدول على العمل المنفرد، 
إال أن ذلـــك ذّكر الجميع بحاجة الجميع 
إلـــى ثقافة الســـالم، وهـــي ثقافة تعني 

أكثـــر من مجرد غياب الحرب، قائالً إن 
السالم طريقة عيش تؤكد على أهمية 
العالقـــة مـــا بيـــن البشـــر والتكنولوجيا 

والكوكب، وما بين من يملكون مصادر 
العيش وبين من ال يملكونها.

محاربـــة  إلـــى  الجميـــع  شـــينغ  ودعـــا 
التمييـــز والعنصرية وخطاب الكراهية 
والتضليل، وإلى تعزيز التعدد الثقافي 

والحوار الحضاري.
وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اليـــوم العالمـــي للضميـــر العـــام 2019، 
مـــن  ظـــروف  تهيئـــة  بضـــرورة  إدراكًا 
االســـتقرار والرفـــاه وإقامـــة عالقـــات 
ســـلمية ووديـــة علـــى أســـاس احتـــرام 
حقوق اإلنســـان والحريات األساســـية 
للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق 

أو الجنس أو اللغة أو الدين.
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الفريق الفرنسي يعثر على 10 قبور جديدة بأبوصيبع
تحتــــــوي علـــــى هيــاكــــــل عظميـــــة وأغـــــراض تستخــــــدم للدفــــــن

أعلنــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثار عــن نتائج تنقيــب عمل فريق البعثة الفرنســية 
لآلثــار فــي موقــع أبوصيبــع لهذا العــام 2021 وذلك منذ منتصف شــهر مــارس الفائت، 

برئاسة الدكتور بيير لومبارد.

وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــاِن لهـــا إنـــه: بعـــد 
سنوات عديدة من البحث في موقع قلعة 
البحرين، أطلقت البعثة األثرية الفرنسية 
في البحرين مشروًعا ميدانًيا جديًدا في 
عـــام 2017 مخصًصـــا لمقابر تايلوس في 
البحرين ) 200 ق.م - 300 م(، مضيفة أن 
تنفيذ هذا المشروع يتم بالتعاون الوثيق 

مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
تـــم  الـــذي  الموقـــع  أّن  الهيئـــة  وبينـــت 
اختيـــاره لهـــذا البرنامج البحثـــي الجديد 
هو بالتحديد أحد مقابر تايلوس المهددة 
نتيجـــة  باإلزالـــة  القصيـــر  المـــدى  علـــى 
التوســـع العمرانـــي وهـــو أمـــر لطالما كان 
مقلقـــا بالنســـبة للهيئـــة، ويعـــرف الموقـــع 
باســـم موقع أبو صيبـــع، يقع التل )رقم 1( 
فـــي منطقـــة أبوصيبـــع، على بعـــد نحو 8 
كـــم غرب المنامـــة و 500 م جنـــوب دوار 
جنوسان على شارع البديع. اليوم، يظهر 
على شـــكل تل دائـــري صغيـــر يبلغ قطره 
الحالـــي  وارتفاعـــه  متـــًرا،   70 األقصـــى 

يتراوح بين 4 أمتار و 4.5 متًرا.
وســـبق أن تم تنقيب هـــذا التل في وقت 
قبـــل فريـــق  مـــن  لفتـــرة وجيـــزة  ســـابق 
بحرينـــي فـــي عـــام 1983 والـــذي أثبـــت 
أهميـــة وثراء هذا التل. فقد تم حفر نحو 
35 قبـــًرا فـــي ذلك الوقت، وتم اكتشـــاف 
العديـــد من األوانـــي الفخاريـــة المزججة 
وبعـــض  والمجوهـــرات  والزجاجيـــات 
شـــواهد القبور، معروضـــة اآلن في قاعة 
تايلـــوس بمتحف البحريـــن الوطني. منذ 
الـــذي  الجديـــد  البحثـــي  البرنامـــج  بـــدء 
أطلقـــه الفريق الفرنســـي في عـــام 2017، 
تـــم تنظيم 5 مواســـم مـــن التنقيبات، مع 
فريـــق يضـــم 5 آثارييـــن ومختـــص فـــي 
األنثروبولوجيا الحيوية )لدراسة الرفات 

البشرية( ومهندسين معماريين ورسام.
ولفتت الهيئة إلى أّنه لغاية هذا الموســـم 
2021، تـــم التنقيب عن أكثـــر من ربع تل 
أبوصيبع. فقد ســـلط العمـــُل الضوء َعلى 
مـــا يقرب من 70 قبـــرًا مبنيًا، بما في ذلك 

ثـــالث جـــرار دفـــن. حوالـــي 40 مـــن هذه 
القبور تم تنقيبها ودراستها بشكل كامل، 
وتبلغ المســـاحة اإلجمالية للموقع الحالي 

اآلن حوالي 1000 متر مربع.
الموســـم  لهـــذا  العمـــل  فتـــرة  أن  يذكـــر 
تســـتمر لمـــدة شـــهر واحد مـــن 15 مارس 
إلـــى 15 أبريـــل. وبســـبب قيـــود جائحـــة 
COVID، فقـــد تـــم تقليص موســـم 2021 
قليـــالً وتنظيمـــه بفريـــق صغيـــر يضـــم )4 
آثارييـــن(. علـــى الرغم من هـــذه الظروف 
االستثنائية، تم تحقيق عدة نتائج مهمة 
)حتى تاريخ نشـــر هـــذا الخبر( - حيث تم 
الكشف عن 10 قبور جديدة، ثمانية قبور 
ُنقبت بشـــكل كامل )تم تحديدها بشـــكل 
رئيســـي في العـــام 2020، بعضها ال يزال 
مغلًقـــا وغير مســـروقة(. وهذا تفصيل لما 
عثـــر عليه إلـــى اآلن في 4 قبـــور من هذا 

التل:
قبر 43: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيكل عظمـــي لطفل، لم 
يتـــم تحديد نوع الجنس، يتـــراوح عمره 

بين 2 إلى 4 سنوات.
- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
قـــارورة عطـــر زجاجيـــة ملونـــة، وملعقـــة 
مـــن  مصنوعـــة  ذراع  وحلقـــة  برونزيـــة، 
الخـــرز الصغيـــر، وقالدة مـــن 6 حبات من 

األحجار شبه الكريمة.
قبر 44: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيـــكل عظمـــي لســـيدة 
مســـنة عمرهـــا أكثـــر مـــن 50 ســـنة بحالة 

جيدة.
- عـــدد قليـــل مـــن أغـــراض الدفـــن: وعاء 
خـــرزة  القبـــر(،  )خـــارج  واحـــد  طقوســـي 
واحدة حول الرقبة، خاتم إصبع برونزي. 

يمكن أن يكون هذا القبر لخادم )؟(
قبر 45: - مغلق، غير مسروق.

- يحتـــوي علـــى هيـــكل عظمـــي لطفـــل، 
الجنس غير محـــدد، يتراوح عمره بين 4 

إلى 6 سنوات.
- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
حلقتان للـــذراع مصنوعتـــان من خرزات 
حجريـــة صغيـــرة جًدا، وخاتـــم إصبع من 
البرونـــز، وقالدة واحدة مصنوعة من 20 

حبة من األحجار شبه الكريمة.
قبر 46: - مغلق، غير مسروق.

لشـــابة  هيـــكل عظمـــي  علـــى  يحتـــوي   -
تتراوح أعمارها بين 17 و 23 سنة.

- العديد مـــن أغراض الدفن، بما في ذلك 
إناء مـــن المرمـــر بغطاء، ووعـــاء فخاري 
صغير بمقبـــض، وحلقة أذن مـــن البرونز، 
وخاتم من البرونـــز. إلى جانب ذلك، عثر 
علـــى صدفتـــي محـــار بالقرب مـــن كاحل 
المتوفى، تحتويان علـــى 20 فلكة مغزل 

وعقد مكون من 10 خرزات من العقيق.
جميـــع هـــذه المعثورات ســـاعدت بشـــكل 
كبيـــر فـــي تأريخ هـــذه القبور إلـــى القرن 

األول الميالدي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الداخلية

من منطلق حـــــــــرص اإلدارة العامة للدفاع المدني على ســـالمة المواطنين 
والمقيمـــــــين من حوادث حــــــرائق المركبات أثناء التـــزود بالوقود ، أطلقت 
اإلدارة العامة للدفاع المدني حملة لتوعية مرتادي محطات الوقود بأهمية 

االلتزام باشتراطات السالمة حفاظًا على سالمة الجميع .
وقـــد قام ممثلـــو مكتب العالقات العامة والتوعية بـــاإلدارة بزيارات لبعض 
محطـــات التزود بالوقود حيث تم خاللها توزيع المطويات التوعوية حول 
“السالمة في محطة الوقود” على السواق، وإرشادهم بأهمية إيقاف محرك 
الســـيارة أثنـــاء التـــزود بالوقود وعـــدم التدخين داخل المحطـــة ، باإلضافة 
إلى عدم استخدام الهاتف ، وضرورة اقتناء طفاية حريق مناسبة للمركبة 

وعمل الصيانة الدورية لها الستخدامها عند الحاجة إلى ذلك.

حملة توعوية لمرتادي محطات الوقود

أم الحصم - معهد التنمية السياسية

أطلـــق معهـــد البحريـــن للتنمية السياســـية، يومـــي الثالثـــاء واألربعاء 6-7 
أبريل الجاري، أولى فعاليات برنامج مهارات سياســـية في نســـخته الثانية 
بورشـــة تحت عنوان “ النظام السياســـي البحريني”؛ قدمها أســـتاذ القانون 
العام المســـاعد، محمد الكواري. وتضمنت الورشة، والتي ُقّدمت على مدى 
يوميـــن وبمشـــاركة أكثر مـــن 100 موظف مـــن مختلف مؤسســـات الدولة، 
عـــدًدا مـــن المحاور الرئيســـة وهـــي؛ ماهية النظـــام السياســـي وخصائصه، 
إطاللة على النظام السياسي في مرحلة ما قبل إعالن الدولة، تطور النظام 

السياسي في مرحلة ما بعد إعالن الدولة من 1971 إلى 1999.
كما تضمنت الورشة أيًضا محوًرا عن النظام السياسي في عهد عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، في الفتـــرة من 1999 
إلى 2020، ومبدأ الفصل بين الســـلطات، ومبدأ نظام المجلســـين وأثره في 

تحقيق الديمقراطية.

100 موظف بورشة “النظام السياسي”

بحث تبادل الخبرات بين “الطاقة المتجددة” و“علوم الفضاء”
2021 فـــي  تنفيذهـــا  المزمـــع  المشـــروعات  علـــى  الضـــوء  تســـليط 

عقد رئيس هيئة الطاقة المســـتدامة عبد الحســـين ميرزا 
اجتماًعـــا مرئًيـــا عن بعد مع وفد رفيع المســـتوى برئاســـة 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء محمد 
العســـيري وبمشـــاركة عـــدد مـــن المختصيـــن لـــدى الهيئة 

الوطنية.
وخـــالل اللقاء، أشـــاد ميـــرزا بالجهود واإلنجـــازات المهمة 
التـــي تمكنـــت الهيئـــة مـــن تحقيقهـــا منـــذ إنشـــائها، والتي 
تعتبر موقع فخر واعتزاز للمملكة، إذ تمكنت من منافســـة 
نظائرها في المنطقة ومشـــاركتهم في تحقيق اإلنجازات 
التاريخية باســـم مملكة البحريـــن واألمة العربية، مضيفًة 
بذلـــك لرصيـــد إنجـــازات المملكـــة علـــى الصعيـــد الوطني 
واإلقليمـــي والدولي، ودفًعا بمملكـــة البحرين في مصاف 
الـــدول الســـباقة لتطويـــر علـــوم الفضـــاء وتوســـعة آفـــاق 
إمكانـــات االســـتفادة منهـــا فـــي تحقيـــق التنمية الشـــاملة 

والمستدامة. 
واستعرض ميرزا خالل االجتماع اإلنجازات التي تحققت 
في قطـــاع الطاقة المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة في مملكة 

البحريـــن خالل الفتـــرة الماضية بفضـــل توجيهات ودعم 
القيـــادة الرشـــيدة، مبيًنـــا أن التحركات األخيـــرة واإلقبال 
علـــى مشـــروعات توليـــد الطاقـــة مـــن المـــوارد المتجددة 
والنظيفـــة يكشـــف مـــدى اســـتعداد ووعـــي االقتصاد في 
مملكـــة البحريـــن بأهميـــة تبني قطـــاع الطاقـــة المتجددة 
كإحـــدى الركائـــز االقتصاديـــة المهمـــة والرئيســـة لتحقيق 

الشمولية واالستدامة في الخطط التنموية.
واســـتعرض كذلك الدور المهم للطاقة المتجددة وتقنيات 
والـــذكاء االصطناعي فـــي دعم التوجهـــات لتطوير علوم 

الفضاء، وســـلط الضوء على أبرز المشروعات والمبادرات 
ذات األولويـــة التي تعتـــزم الهيئة العمل عليها خالل العام 
2021، وناقـــش إمـــكان االســـتفادة مـــن تبـــادل الخبـــرات 
والتعـــاون مع الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء خصوصا في 

مجال تقنيات وحلول الطاقة وحلول تخزين الطاقة.
مـــن جانبهـــم، اســـتعرض الوفـــد إســـتراتيجيات وخطـــط 
الهيئـــة الوطنية لعلـــوم الفضاء وأبرز إنجازات الهيئة ذات 
الصلـــة والعالقـــة، والخطط واإلســـتراتيجيات التوســـعية 

في مجاالت الذكاء االصطناعي خصوصا.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

نائب مديرة 
“اليونيسكو” يوجه 

كلمة بمناسبة اليوم 
العالمي للضمير

محرر الشؤون المحلية

كو شينغ

فـــي يوم الصحـــة العالمي، احتفى مشـــروع بذرة خير بالكـــوادر الطبية من 
العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة ضمن فريـــق البحرين الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كرونـــا، ويأتي االحتفاء البســـيط تقديـــرا وعرفانا لجهـــود الكادر 
الطبي وتزامنا مع يومهم العالمي، في لفتة شكر وتقدير لجهودهم الكبيرة 
والمخلصـــة. وتأتي االحتفالية التي أقامها مشـــروع بذرة خير بالتعاون مع 
مخابز المنار صباح اليوم االربعاء في المستشفى الشامل الميداني بمنطقة 
عالـــي بمناســـبة يوم الصحة العالمي 7 أبريل دعمـــا وتقديرا لفريق البحرين 
والكـــوادر الطبيـــة فـــي جهودهـــم الكبيـــرة والمبذولـــة في مواجهـــة جائحة 

كورونا.
وقـــال المشـــرف العام لمشـــروع بذرة خير يوســـف البوري: كعادة مشـــروع 
بـــذرة خيـــر يحتفـــل بيـــوم الصحة العالمـــي، وكان مـــن المفتـــرض أن تكون 
هناك احتفالية موســـعة يشارك فيها مســـؤولون وزارة الصحة وشخصيات 
مجتمعيـــة احتفاء وتقديـــرا للكوادر الطبيـــة، ولكن نظرا للظـــروف الحالية 
ومن اجل سالمة الجميع ومراعاة للوضع الصحي ارتأينا إلغاء االحتفالية، 

واالكتفاء بإهداء العاملين في المستشفى الشامل )كعكة( بهذه المناسبة.

“بذرة خير” يحتفي بالكوادر الطبية

محرر الشؤون المحلية



ُعقـــد االجتمـــاع الـــوزاري الثالـــث للجنـــة 
العليـــا المشـــتركة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
امـــس  الصديقـــة،  الهنـــد  وجمهوريـــة 
األربعـــاء، في العاصمة نيودلهي برئاســـة 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  مـــن  كل 
الخارجيـــة  الشـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي،  
ســـوبراهامنيام  الهنـــد  جمهوريـــة  فـــي 

جايشانكار.
وزيـــر  ألقـــى  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الشؤون الخارجية الهندي كلمة عبر فيها 
عـــن ســـعادته بانعقـــاد االجتمـــاع الثالـــث 
للجنة العليا المشـــتركة بيـــن البلدين، لما 
لهـــا مـــن دور بـــارز فـــي تـــدارس مجاالت 
التعـــاون الثنائي بيـــن البلدين الصديقين 
وســـبل توســـيع العمـــل المشـــترك لزيادة 
فـــرص تطويـــر التعـــاون فـــي المجـــاالت 

االقتصادية والتجارية واالستثمارية.
كمـــا اســـتذكر زيارتـــه األخيـــرة لمملكـــة 
البحرين في نوفمبر 2020م، وما حققته 
من نتائج طيبة، مؤكًدا اهتمام جمهورية 
الهنـــد وحرصهـــا علـــى تقويـــة عالقـــات 

الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الزيانـــي فـــي كلمتـــه 
عن جزيل الشـــكر لعقـــد االجتماع الثالث 
مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة  العليـــا  للجنـــة 
البحريـــن وجمهوريـــة الهنـــد، وذلك على 
الرغـــم مـــن تداعيـــات جائحـــة فيـــروس 
كورونا، مشيًدا بما يربط بين البلدين من 
عالقات وثيقة وعميقـــة الجذور امتدت 
على زمن طويل بين البلدين والشـــعبين 
فـــي  المشـــتركة  بالرغبـــة  منوًهـــا  مًعـــا، 
توطيـــد هـــذه العالقـــات الثنائية وضمان 
اســـتمرارها نحـــو مزيـــد من التطـــور في 

السنوات المقبلة.
وأشـــاد وزير الخارجية بالزيارة الناجحة 

التي قام بهاعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، إلى 
 ،2014 فبرايـــر  فـــي  الهنـــد  جمهوريـــة 
والزيارة التي قام بها  رئيس وزراء الهند 
نارينـــدرا مـــودي، إلـــى مملكـــة البحريـــن 
فـــي أغســـطس 2019، حيـــث تمثـــل كال 
الزيارتيـــن معالـــم حقيقية فـــي العالقات 

البحرينية الهندية.
وقـــال إن مملكـــة البحريـــن تقدر بشـــكل 
كبيـــر مســـاهمات الجاليـــة الهنديـــة فـــي 
مســـيرة التنميـــة فـــي المملكـــة، ودورهـــا 
فـــي تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة، مشـــيًدا 
بجهود وتعاون البلدين لمواجهة جائحة 
مؤكـــًدا   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
أن قيـــادة المملكـــة حرصـــت علـــى تعزيز 
العالقـــات التاريخية مـــع جمهورية الهند 
وشـــعبها الصديق، وتوسيع وتطوير هذه 
العالقات الودية المتميزة، حتى يستفيد 
الجانبـــان مـــن توثيـــق التعـــاون وتبـــادل 

الخبرات.  

وقـــد بحـــث اجتمـــاع اللجنـــة عـــدًدا مـــن 
جـــدول  علـــى  المدرجـــة  الموضوعـــات 
العالقـــات  مراجعـــة  شـــملت  األعمـــال 
السياســـية،  والعالقـــات  الثنائيـــة، 
والزيـــارات رفيعـــة المســـتوى، واآلليـــات 
المؤسسية الثنائية، والعالقات التجارية 
واالقتصاديـــة واالتجاهات فـــي التجارة 
الثنائية واالستثمار، ومتابعة االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم.  
االســـتراتيجية  الجانبـــان  بحـــث  كمـــا 
المشـــتركة والتعـــاون في مرحلـــة ما بعد 
كوفيـــد 19 واللقاحـــات والمســـتحضرات 
الصيدالنية، والتعاون في مجاالت األمن 
القنصلية/العماليـــة  والقضايـــا  والدفـــاع، 
ودمـــج بوابـــات التوظيـــف، إضافـــة إلـــى 
الثقافـــة والســـياحة والتعليـــم والشـــباب 
والرياضـــة. كما تم تبـــادل وجهات النظر 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  القضايـــا  حـــول 
ذات  والقضايـــا  األطـــراف  والمتعـــددة 

االهتمام المشترك.  

بيان مشترك

وقـــد صـــدر عـــن اجتمـــاع اللجنـــة بيـــان 
مشترك أعرب فيه الجانبان عن االرتياح 
الوثيقـــة  الصداقـــة  عالقـــات  لمســـار 
والمشـــاورات الدوريـــة رفيعة المســـتوى 
بيـــن البلدين الصديقيـــن والتي أدت إلى 

زيادة تعزيز وتنويع تعاونهما الثنائي.  
وأعرب الجانب الهندي عن شكره لقيادة  
صاحب الجاللة الملـــك  وحكومة مملكة 
البحرين على ما توفره من سالمة وأمن 
ورفاهيـــة الجاليـــة الهنديـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن، الســـيما خالل جائحـــة كوفيد 
19، وتقديـــم التطعيـــم المجانـــي للجميع 
بمـــا في ذلـــك أفراد الجاليـــة الهندية، كما 
اتفـــق الجانبـــان علـــى مواصلـــة تعاونهما 

في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
الهنديـــة  الجاليـــة  دور  الجانبـــان  وثمـــن 
فـــي مملكة البحريـــن كحلقة وصل مهمة 
بيـــن البلديـــن ومســـاهمتها الحيويـــة في 
مسيرة التنمية بالبحرين، وأثنى الجانب 

الهندي على سياســـات المملكة المنفتحة 
والمتســـامحة ومجتمعهـــا الترحيبي مما 
جعلها وجهـــة مفضلة للمهنييـــن والعمال 

الهنود.
تقديرهمـــا  عـــن  الجانبـــان  أعـــرب  كمـــا 
للحاجة إلى توثيـــق التعاون االقتصادي 
والتجـــاري بيـــن البلدين بمجرد انحســـار 
جائحـــة كوفيـــد 19. كمـــا ناقشـــا طـــرق 
مـــن  مجموعـــة  فـــي  التعـــاون  توســـيع 
المجـــاالت بمـــا فـــي ذلـــك النفـــط والغـــاز 
والبنية التحتية واالســـتثمارات والطاقة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  المتجـــددة 

وغيرها من المجاالت العلمية.  
وأكد الجانبان على أهمية قطاع األعمال 
والصناعـــة في دفع التعـــاون االقتصادي 
األمـــام،  إلـــى  البلديـــن  بيـــن  والتجـــاري 
معربين عـــن تطلعهما لعقـــد اجتماع بين 
اتحـــاد غرف التجـــارة والصناعة الهندية 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
واتفـــق الجانبـــان على تعميق المشـــاركة 

في بناء القدرات والتعاون المركزي بين 
الـــوكاالت الحكوميـــة المعنيـــة والقطـــاع 
مجـــاالت  فـــي  البلديـــن  فـــي  الخـــاص 
الطاقة الشمســـية وطاقـــة الرياح وكذلك 

الهيدروجين النظيف.  
العالميـــة  التطـــورات  الجانبـــان  وناقـــش 
الرئيســـية والقضايا االقليمية والمتعددة 
األطراف ذات االهتمام المشـــترك، وأكدا 
أهميـــة تأميـــن الســـالم واالســـتقرار فـــي 

آسيا والشرق األوسط.
الجانـــب  مـــن  االجتمـــاع  فـــي  شـــارك 
البحرينـــي، الســـفير عبدالرحمـــن محمـــد 
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  القعـــود، 
جمهوريـــة الهنـــد، والســـفير منـــى عباس 
الشـــؤون  إدارة  مديـــر  رضـــي،  محمـــود 
الخارجيـــة،  بـــوزارة  األفروأســـيوية 
وعلي عـــارف المديفع، المديـــر التنفيذي 
فـــي  االســـتثمارات  اســـتقطاب  إلدارة 
مجلـــس التنمية االقتصاديـــة، وعدد من 

المسؤولين في الوزارة.  
وشـــارك من الجانب الهندي، شـــري فيبل 
وكيـــل الوزارة لشـــؤون الخليج، وديبتي 
تشـــاوال، وكيـــل مســـاعد بـــوزارة الدفاع، 
والدكتور ســـريكار ريدي، وكيل مســـاعد 
والســـفير  والصناعـــة،  التجـــارة  بـــوزارة 
بيوش شريفستاف سفير جمهورية الهند 
لدى مملكـــة البحرين، وكبار المســـؤولين 

في وزارة الشؤون الخارجية.

انعقاد االجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند

نيودلهي - بنا

“وزاري اللجنة المشتركة”: توثيق التعاون األمني واالقتصادي بين البحرين والهند
ــا ــددة والتكنولوجيـ ــة المتجـ ــاز والطاقـ ــط والغـ ــاالت النفـ ــترك بمجـ ــل المشـ ــادة العمـ زيـ

local@albiladpress.com

الخميس 8 أبريل 2021 - 25 شعبان 1442 - العدد 4559
05

وكيل الخارجية: البحرين نموذج يحتذى في مكافحة االتجار باألشخاص
ـــب ـــتويات أرح ـــى مس ـــدة إل ـــات المتح ـــع الوالي ـــاون م ـــات التع ـــاء بعالق االرتق

فـــي إطـــار التواصل المســـتمر بيـــن وزارة 
الخارجيـــة وممّثلـــي الســـفارات والبعثات 
الدبلوماســـية بمملكة البحرين، اســـتقبلت 
رئيـــس  نائـــب  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 
االتجـــار  لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة 
باألشـــخاص الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، أمـــس، القائـــم بأعمال 
ســـفارة الواليات المتحدة األميركية لدى 

مملكة البحرين مارغريت ناردي.
عمـــق  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــدت 
عالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة والتحالف 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  االســـتراتيجي 
والواليات المتحـــدة األميركية الصديقة، 
مشيدة بما تحّقق خالل السنوات الماضية 
وحتـــى اليوم من تعـــاون َبنَّاء نتجت عنه 
منجزات سياســـية واقتصاديـــة وثقافية، 
مســـتعرضة ســـبل تعزيـــز العالقـــات فـــي 

شتى المجاالت بما يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكـــدت أن مملكة البحريـــن بقيادة عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
العهـــد  ولـــي  ودعـــم  خليفـــة،  آل  عيســـى 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، أضحت 
نموذًجـــا رائـــًدا يحتـــذى بـــه فـــي مجـــال 

منوهـــة  باألشـــخاص،  االتجـــار  مكافحـــة 
بحفـــاظ مملكـــة البحريـــن علـــى موقعهـــا 
ضمن الفئة األولى بتقرير وزارة الخارجية 
األميركيـــة المعنـــي بتصنيـــف الـــدول في 
مجال مكافحة االتجار باألشـــخاص للعام 
الثالث علـــى التوالي، مشـــيرة إلى حرص 
المملكـــة على تعزيز التعـــاون مع المجتمع 
باألشـــخاص  االتجـــار  لمكافحـــة  الدولـــي 

وتحقيـــق العديـــد من اإلنجـــازات في هذا 
اإلطار.

كمـــا نوهت بالـــدور المحـــوري المهم الذي 
تضطلع بـــه الواليات المتحـــدة األميركية 
وجهودهـــا المبذولـــة مـــن أجـــل ترســـيخ 
دعائـــم األمـــن واالســـتقرار فـــي المنطقة، 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص  مؤكـــدة 
مـــع  الثنائـــي  التعـــاون  عالقـــات  توطيـــد 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة واالرتقاء 
بهـــا إلـــى مســـتويات أرحـــب بمـــا يحقـــق 
التطلعات المشتركة واألهداف المنشودة.
دور  إلـــى  نـــاردي  مارغريـــت  ولفتـــت 
مملكـــة البحريـــن المهـــم في تعزيـــز األمن 
واالســـتقرار في المنطقـــة، متمنية لمملكة 

البحرين دوام الرفعة واالزدهار.
كمـــا جـــرى بحـــث عـــدد مـــن الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

استقبل وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايـــد الزياني صباح 
القائـــم بأعمـــال ســـفارة  أمـــس، 
المتحـــدة األميركيـــة  الواليـــات 
المعتمـــدة لدى مملكـــة البحرين 
يرافقهـــا  نـــاردي  مارغريـــت 
المســـئول  االقتصادي بالســـفارة 
فلوري.وأكـــد  ريـــان  األميركيـــة 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
أهميـــة العالقـــات المشـــتركة التـــي 
تربـــط مملكـــة البحريـــن والواليات 
خصوصـــًا   ، األمريكيـــة  المتحـــدة 
علـــى الصعيـــد االقتصـــادي، والتـــي 

يتـــم تعزيزهـــا بشـــكل مســـتمر عبر 
االتفاقيـــات المشـــتركة والزيـــارات 
البرامـــج  إلـــى  إضافـــة   ، المتبادلـــة 
بالجانـــب  الصلـــة  ذات  المختلفـــة 
إشـــادة  إلـــى  منوهـــًا  االقتصـــادي، 
تبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود  الحكومـــة 
بالبحريـــن  األميركيـــة  الســـفارة 
فـــي ســـبيل دعـــم جهـــود الحكومة 
اتفاقيـــة  مـــن  االســـتفادة  لتعظيـــم 
البلديـــن  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة 
الصديقين والتي ســـاهمت في رفع 
معـــدالت التبـــادل التجـــاري بينهما 

إلى مستويات متقدمة.

الزياني يشيد بالعالقات االقتصادية مع أميركا

عبداهلل بن راشد يناقش التهديدات اإليرانية  مع “النواب األميركي”
قام ســـفير مملكة البحرين في واشنطن 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن راشـــد آل خليفـــة، 
يرافقـــه العميـــد الركـــن مهنـــدس بحـــري 
الملحـــق  الجـــودر،  عبـــدهللا  جاســـم 
الركـــن  والعميـــد  بواشـــنطن،  العســـكري 
طيـــار فيصـــل الكعبـــي مـــن ســـالح الجو 
الملكي البحريني، بزيارة إلى شركة بيل 
للمروحيات األميركية الرائدة في مجال 
التجهيزات والمعدات العســـكرية، حيث 
AH- تفقد خـــط إنتاج الشـــركة لطائرات

1Z الـــذي يجـــري العمل فيه علـــى إنتاج 
أول طائـــرات Lot-16 AH-1Z - لســـالح 
الجـــو الملكي البحريني.وأشـــار الســـفير 
إلـــى أن تحقيق هذا اإلنجـــاز جاء بفضل 
التوجيهـــات الســـديدة والنظـــرة الثاقبة 
لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، والذي استطاع أن 

يفتح آفاق أوسع لعالقة مملكة البحرين 
مـــع الواليات المتحـــدة األميركية، حيث 
شـــهدت هذه العالقة اســـتمراًرا واطراًدا 
فـــي كافـــة المجـــاالت الحيويـــة، مضيًفـــا 
بـــأن اســـتضافة مملكـــة البحريـــن لقيادة 
األسطول الخامس األميركي منذ 1971 
هـــو خيـــر شـــاهد علـــى متانـــة عالقـــات 
الصداقة بيـــن البلدين، وهـــو تأكيد على 
التحالـــف الدولـــي ألمـــن وحمايـــة حرية 
بمســـتوى  منوًهـــا  البحريـــة،  المالحـــة 
التدريبـــات المشـــتركة واتفاقية التعاون 
الدفاعي بيـــن البلدين الصديقين خاصة 
فـــي مجال مكافحـــة القرصنة والتطرف 
واإلرهـــاب وتعزيـــز األمـــن والســـلم فـــي 
المنطقة، ويجسدها هذا التعاون الناجح 

.AH-1Zِ من خالل بناء أسطول
وأشـــار الســـفير إلـــى أن مملكـــة البحرين 
التعـــاون  مـــن  المثمـــر  بالتاريـــخ  تفخـــر 

مـــع شـــركة بيـــل للمروحيـــات األميركية، 
مشـــيًدا بحرص شـــركة بيـــل الدائم على 
المشـــاركة في معـــرض ومؤتمر البحرين 

الدولي للدفاع.
 AH-1Z ويأتي إنتاج الشـــركة لطائـــرات
الـــذي يجـــري العمل فيه علـــى إنتاج أول 
طائـــرات Lot 16 AH-1Z - لســـالح الجو 
الملكـــي البحرينـــي فـــي إطـــار اتفاقيـــة 

شراء الطائرات والتي تم توقيعها خالل 
زيارة ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، لمدينة واشـــنطن في نوفمبر 
2017 ضمن برنامج التحديث والتطوير 

المستمرة لقوة دفاع البحرين.
مـــن جانبـــه، قـــال نائـــب الرئيـــس ومدير 
المشاريع لشـــركة بيل للمروحيات مايك 

ديســـالت: “يشـــرفنا اســـتضافة وفـــد من 
مملكة البحرين لمشـــاركتنا هـــذا اإلنجاز 
يمثـــل  إذ   ،AH-1Z طائـــرة  إنتـــاج  فـــي 
احتفـــال اليـــوم إنجاز جديد فـــي تطوير 
القـــدرات الجويـــة فـــي مملكـــة الحرين”، 
مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين ســـتكون 
أول دولـــة بالعالـــم تحصل هذا النوع من 
الطائرات. وفي زيارة الشيخ عبدهللا بن 
راشـــد آل خليفة، لمدينـــة داالس، اجتمع 
مع رئيس مجلـــس اإلدارة جون واالس، 
ديجوليـــر  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
آنـــد ماكنوتـــون لالستشـــارات النفطيـــة، 
ومـــع الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة هانـــت 
كونســـوليديتد راي هانت، إذ اســـتعرض 
آخـــر استكشـــافات ومســـتجدات حقـــل 
خليج البحرين. كما اجتمع مع مسؤولين 
من الغرفة التجاريـــة الثنائية األميركية، 
إذ أعـــرب عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن 

بالشـــراكة االســـتراتيجية التاريخيـــة مع 
الواليـــات المتحدة األميركية في العديد 
مـــن المجـــاالت ومـــن ضمنهـــا المجـــاالت 
االقتصاديـــة والتجاريـــة وفـــي مقدمتها 
اتفاقيـــة التجارة الحرة وإنشـــاء منطقة 
التجـــارة الحـــرة األميركيـــة فـــي مملكـــة 
البحرين. وفي االجتماع مناقشـــة فرص 
التعـــاون التجـــاري للشـــركات األميركيـــة 

في مختلف القطاعات االقتصادية.
واجتمـــع أيضـــا مـــع مـــارك فيســـي عضو 
مجلـــس النـــواب األميركـــي مـــن واليـــة 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  وتمـــت  تكســـاس، 
المواضيـــع ومن ضمنهـــا تقدم دور المرأة 
في البحرين، والـــدور اإليراني والتهديد 
الذي تشـــكله على أمن واســـتقرار مملكة 
البحريـــن والمنطقـــة. كما تمت مناقشـــة 
مـــن  الناتجـــة  التاريخيـــة  التطـــورات 

االتفاقية اإلبراهيمية.

المنامة - وزارة الخارجية

الهند شكرت جاللة 
الملك لتوفير الرعاية 
والتطعيم المجاني 

للجالية الهندية



أكــد عــدد مــن النــواب والفعاليــات الوطنيــة المختلفة أهميــة توجيهات عاهــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بتقديم المســاعدة والدعم المادي 
القطريــة  واإلجــراءات  التجــاوزات  مــن  المتضرريــن  الصياديــن  مــن  للمتضرريــن 
المتعســفة بحقهــم، واعتبــروا هــذا الدعــم دليــالً علــى اإلنســانية وعمق العالقــة التي 

تربط القائد بشعبه.

وقالـــوا فـــي تصريحـــات خاصـــة لوكالـــة 
أنباء البحريـــن )بنا( أن توجيهات صاحب 
الجاللـــة نابعـــة مـــن االهتمـــام وااللتـــزام 
بالفئـــات التـــي تحتاج الدعـــم، ولفتوا إلى 
أن توفيـــر الدعم المالي والمســـاعدة لهذه 
الفئـــة من المواطنين والمقيمين يأتي في 
وقـــت مهـــم لتغطيـــة وتأميـــن احتياجات 
مـــن  الصياديـــن وللتخفيـــف ممـــا عانـــوه 

مشاكل أثرت على مصدر رزقهم.
وأكـــد عضـــو مجلس النواب أحمـــد العامر 
أن توجيهـــات جاللـــة الملـــك تهـــدف إلـــى 
علـــى  والمحافظـــة  الصياديـــن  حمايـــة 
رزقهـــم، والدعـــم والمســـاعدة التي حظي 
بهـــا الصيـــادون توفـــر حياة كريمـــة لكافة 
االســـتقرار  فـــي  وتســـاهم  المواطنيـــن 
األسري واألمن المعيشي نظير ما تعرضوا 
لـــه من خســـائر كبيـــرة نتيجـــة محاربتهم 
فـــي رزقهـــم نتيجـــة الممارســـات القطرية 
تجـــاه الصياديـــن البحرينييـــن ومـــا رافق 
ذلك من خســـائر في القـــوارب والبوانيش 
ومصادرتهـــا وخســـائر ماديـــة نتيجة دفع 
غرامـــات كبيـــرة وتعطيل لعملهـــم لفترات 

تمتد ألشهر.
وأوضح العامر أن تقديم الدعم من خالل 
محافـــظ محافظـــة العاصمة وما شـــهدناه 
من إشـــادة وفرحة مـــن الصياديـــن تعتبر 
مســـألة تثلـــج الصـــدر وتؤكـــد أن مملكـــة 
البحرين بقيادة جاللة الملك تحافظ على 
الحيـــاة الكريمة للمواطـــن والوقوف معه 
فـــي كافة الظـــروف وتتلمـــس احتياجاته 

والعمل على تلبيتها.
كما تقدم العامر بالشكر الجزيل للحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، على كل ما يتـــم تقديمه من دعم 
ومســـاندة للصياديـــن ومتابعة شـــؤونهم، 
وكذلـــك متابعـــة وزير الداخليـــة عن كثب 

ألوضاع الصيادين.
إبراهيـــم  النـــواب  وثمـــن عضـــو مجلـــس 
النفيعي الدعـــم الملكي الكريم للصيادين، 
دروســـَا  يقـــدم  جاللتـــه  بـــأن  موضحـــَا 
مســـتفادة في االهتمام بأبناء شعبه وفي 
النظر باحتياجاتهم، خصوصًا لهذا القطاع 
والـــذي تضـــرر كثيـــرًا بســـبب التجـــاوزات 

القطرية المؤثمة.
وبيـــن النفيعـــي أن مـــا تقوم بـــه الحكومة 
القطريـــة مـــن تعديـــات مهينـــة للصيادين 
البحرينيين يجســـد االنفصال عن الهوية، 
والخروج عن الصف العربي وعن احترام 
عالقـــات حســـن الجـــوار، والســـعي الدائم 
والمســـتمر لإلضرار بالمجتمـــع البحريني، 
بما في ذلك قطع أرزاق الصيادين، وخنق 

عوائلهم اقتصاديَا.
بـــدوره، أكد الصحافي إبراهيـــم النهام أن 
احتضان جاللة الملك للصيادين، ودعمهم 
ليـــس باألمر الجديد علـــى جاللته، وقال:  
“عودنـــا العاهـــل علـــى القـــرب مـــن الناس، 
واالنصـــات لهـــم، واالهتمام بهـــم، وعودنا 

على أهمية التكافل االجتماعي “.
وأوضـــح النهـــام أن الممارســـات القطرية 

العدائية تجاه قطاع الصيادين البحريني، 
القومـــي  لألمـــن  مباشـــر  اســـتهداف  هـــو 
البحرينـــي، وتعٍد فج وصـــارخ على اتفاق 
الُعـــال، ولكنـــه -وفـــي المقابـــل- ســـيناريو 
متكـــرر مـــن نظـــام اعتـــاد خـــرق العهـــود 

واالتفاقيات. “.
مـــن جانبـــه قال رئيـــس جمعيـــة الخالدية 
الشـــبابية ابراهيم راشد النايم إن الشباب 
البحرينـــي يلتف حول قيادتـــه في جميع 
المواقـــف، وأكد أن توجيهات جاللة المل، 
ملـــك االنســـانية، ليســـت ســـوى مواقـــف 
مقـــدرة تصـــب فـــي تجـــاه دعـــم الفئـــات 

المستحقة للدعم.
وبيـــن النايـــم أن الدعم المـــادي للصيادين 
يأتـــي فـــي وقـــت مواجهـــة هـــذا القطـــاع 
إضافـــة   ،19 كوفيـــد  جائحـــة  لتحديـــات 
إلـــى أن هذه المبادرة حســـنت من أوضاع 

الصياديـــن وســـاهمت فـــي ارجـــاع األمن 
أمورهـــم  وتصحيـــح  لهـــم  واالســـتقرار 
وتغطيـــة مديونيتهـــم التـــي تمت بســـبب 
تغريم دولة قطر لهـــم بمبالغ مالية كبيرة، 
وتأخيـــر   ، المحاكـــم  أمـــام  ومســـاءلتهم 

تسليم سفنهم.
وأكد النايم أن البحر هو مصدر رزق لهذه 
الشـــريحة الهامـــة من المجتمع، والشـــارع 
بعـــد  مـــن  الخيـــر  يتأمـــل  البحرينـــي كان 
اتفاقية العال، ولكن العالقات بين البلدين 
ال تـــزال متوترة، متمنيا وقـــف دولة قطر 

للمضايقات على كافة األصعدة.
وفي الســـياق ذاتـــه قال عبـــدهللا العثمان 
صاحـــب مجلس العثمان بعـــراد إن جاللة 
عاهـــل البـــالد دائمًا ما يكون مســـاندًا لكل 
مـــا من شـــأنه دعـــم ومـــؤازرة ومســـاعدة 
المحتاجيـــن فـــي أي موقـــف يتعرضـــون 

إليه.
وأوضـــح العثمـــان أن دعـــم جاللـــة الملك 
لموضـــوع البحـــارة والصيادين مـــن أبناء 
الوطـــن الغالـــي، لهـــو دليـــل علـــى مواقفه 
اإلنســـانية وجهوده المشرفة في الوقوف 
مـــع أبنـــاء البلد، وهـــذا ليـــس بغريب على 
جاللـــة الملـــك، مـــن هنا وجب رفع الشـــكر 
والثنـــاء إلـــى القيـــادة الرشـــيدة علـــى مـــا 
يقومـــون به جهـــود جبارة، آمـــال أن يديم 
هللا الخير والبركة على مملكتنا البحرين.

وأوضح جاسم بن عريك صاحب مجلس 
جاســـم بـــن عريـــك فـــي الرفـــاع الشـــرقي 
أن دعـــم حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
للصيادين أمر ليـــس بغريب على جاللته، 
فهـــو قريـــب مـــن المواطنيـــن ويستشـــعر 
معاناتهـــم دائمـــا، فالصيـــادون مواطنـــون 
كادحون لـــم تغرهم المحـــاوالت القطرية 

لجلبهم واغرائهم، وبالتالي هم مواطنون 
التكريـــم  كل  يســـتحقون  مخلصـــون 

واالحترام لوطنيتهم.
وقـــال بـــن عريـــك: إن هـــذه ليســـت المرة 
األولى وال األخيرة التي تبرز فيها مواقف 
قائـــد النهضة وملك اإلنســـانية، فمبادراته 
متأصلـــة ومتواصلـــة في المجتمـــع، وهذا 
دليـــل علـــى قربه من شـــعبه ومن شـــرائح 
المجتمـــع كافـــة، وراعيـــا أمينـــا لمواطنيه 
فـــي أي أمـــر يصيبهـــم داخـــل البحرين أو 
خارجها، وأشـــار بن عريك إلى أن سياسة 
قطر ال تزال سياســـة غير واضحة متأمال 
قبلهـــم وأن  مـــن  المضايقـــات  تنتهـــي  أن 
ترجع األمـــور إلى نصابهـــا فهناك عالقات 
ممتدة بين الشـــعبين وهي عالقات نسب 

وأخوة.
االجتماعـــي  الناشـــط  أوضـــح  ذلـــك  إلـــى 
صالح بـــن علي أن ملـــف الصيادين يعتبر 
حديـــث الشـــارع البحرينـــي هـــذه األيـــام، 
ومـــا توجيهـــات صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
ســـوى دليل علـــى تلمـــس القائد لمشـــاكل 
شـــعبه، ومتابعتـــه، فهـــذه التوجيهات هي 
توجيهات حكيمة وذات أهمية عالية ألنها 
تصب في مصلحة الصيادين وتحسن من 
أحوالهـــم، وكل مواطـــن بحرينـــي يفتخر 
اليوم بالملك العظيم الذي يتابع كل كبيرة 

وصغيرة في هذا البلد.
وبين بن علي أن الشـــارع البحريني اليوم 
يقـــف مثمنا ومقـــدرا وشـــاكرا للتوجيهات 
اإلنســـانية، فالمشـــاكل التـــي تعـــرض لهـــا 
الصيـــادون من دولة شـــقيقة أمر ال يجب 
أن يتـــم من األســـاس، فالبلـــدان يجمعهما 
قلـــب واحد، وال يجوز مضايقة أبناء البلد 
الواحد بأي شـــكل من األشكال ، فاحتجاز 
الصياديـــن والبحـــارة فـــي الســـجون أمـــر 
غيـــر مقبول، ونتمنى أن تعـــود المياه إلى 

مجاريها بين البلدين الشقيقين.

المنامة- بنا

نواب وفعاليات وطنية: جاللة الملك الراعي األمين لمواطنيه
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فعاليات وطنية: جاللة الملك “أبو المكارم” وذخر وسند للجميع
صـــرح عـــدد مـــن الفعاليـــات االجتماعية 
والسياســـية بـــأن المكرمـــة التـــي أمر بها 
عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ألبنائـــه الصيادين 
أثلجـــت صدورهم وأدخلـــت الفرحة إلى 
قلـــوب عوائلهم، مشـــيرين إلى ان جاللة 
الرحيـــم  بمثابـــة األب  هـــو  البـــالد  ملـــك 
لشـــعبه، بخاصة لذوي الدخـــل المحدود، 
بظـــل ما تمـــر به مملكة البحريـــن والعالم 
بســـبب جائحـــة كورونـــا، داعيـــن هللا عز 
وجـــل أن يبلغـــه رمضـــان ويعينـــه علـــى 
صالـــح األعمـــال ويجعلـــه ذخـــرا للوطـــن 
والمواطـــن وأن يطيـــل فـــي عمـــره علـــى 
عمـــل صالـــح. وعبـــر أحمـــد جواهري عن 
بالغ الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الجاللة 
مواطنيـــه  بـــه  أحـــاط  مـــا  علـــى  الملـــك 
الصياديـــن مـــن رعايـــة ســـخية ومكرمة 
وجبـــر  وتعويضهـــم  بلقائهـــم  ســـامية 
خواطرهم لما لما مسهم من أضرار نالت 
مـــن أرزاقهم نتيجـــة احتجاز الســـلطات 

القطرية قوارب صيدهم.
وجـــدد ميرزا شـــكره لجاللته على تكبده 
المشاق للقاء المتضررين من الصيادين، 
قائال، ونســـجل الشـــكر هذا باســـم أعيان 
ووجهـــاء المحافظـــة الشـــمالية ، ســـائالً 
هللا العلـــي القدير أن يبقـــي جاللة الملك 
تاجًا على رؤوســـنا وأن يحفظه ويحفظ 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
وأن يحفظ بالدنا وسائر بالد المسلمين.

بـــدوره، أكـــد الشـــيخ عيســـى بـــن صالح 
الحســـن خطيب جامع خليفة بن موسى 
بحالـــة بوماهـــر أن هذه لفتـــة كريمة من 
جاللـــة الملـــك، فهـــذه المكرمة لهـــا طعم 
ولـــون ورائحـــة زكيـــة ، واألمـــور تطيـــب 
بالمصـــدر وكيـــف إذا كان جاللـــة الملـــك 
الرجل األول فـــي المملكة هو صاحبها و 
كما قيل: الطيب من معدنه والشيء من 
أصلـــه، فجاللتـــه ليس بغريـــب عليه فهو 
أبو المكارم وكلما رأيته باســـمًا علمت أن 

الدنيا ولله الحمد بخير .
المشـــروع اإلصالحـــي  مـــن رأى  وتابـــع: 
وصحـــة  النوايـــا  صـــدق  علـــم  لجاللتـــه 

القصـــد فهو جاللته كبير بأفعاله ورؤيته 
المســـتقبلية منهجهـــا ومعناهـــا ومبناهـــا 
خيـــر للبالد والعبد بإذن هللا تعالى ، وكما 
ُيقـــال “مالي بمل مشـــيك المدلل تمشـــي 
رويـــدا وتأتـــي فـــي األول .. “ واذا قابلته 
تجـــد الهيبـــة و الشـــموخ واقـــف كالجبل 
كاألب  هـــو  والملـــك  العظيـــم،  الراســـخ 
لهذا الشـــعب في رعايتـــه وعنايته وحبه 
ورحمته ورأفته لهذا الشـــعب المحب له 
وتواضعـــه وحلمه من طيـــب النفس ألن 
شمائله الخليفية الوائلية االصيلة تحتم 
عليـــه تلـــك الشـــيم الكبيـــرة وهـــذا نهـــج 

الكرام في العطايا والهبات.
إلـــى ذلـــك، ثمـــن محمـــد الدخيـــل رئيس 
جمعيـــة قاللي للصيادين الدعم الســـخي 
الـــذي قدمه صاحب الجاللـــة الملك، إلى 
ابنـــاءه الصياديـــن مردفـــا، و هـــذا ليـــس 
بغريـــب على جاللة الملك و وقوفه دائمًا 
مع مواطنيه و اخـــص بالذكر الصيادين، 
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذا الدعم ســـوف يعود 
بالنفـــع علـــى الصياديـــن وعوائلهـــم ومـــا 
الفرحة التي رأيتها في وجوه الصيادين 
و دعواتهـــم لجاللـــة الملـــك بـــأن يطيـــل 
بعمـــره و يمـــده بالصحـــة و العافيـــة اال 
دليـــل علـــى رضـــا الصياديـــن التـــام على 
التعويض السخي الذي حصلوا عليه وال 
ننســـى و نحن في هـــذه االيـــام المباركة 
و قرب حلول شـــهر رمضـــان المبارك بأن 
التعويضات جاءت في الوقت المناسب 
ألســـر الصياديـــن المســـتفيدين مـــن هذه 
التعويضـــات . وأكد أن التعويضات التي 
أنســـت المســـتفيدين منها همومهم التي 
كانـــت تراودهـــم جـــراء التصرفـــات غير 
المقبولـــة مـــن الجانـــب القطـــري ، معربـــًا 
عـــن جزيـــل الشـــكر و العرفـــان والـــوالء 
لصاحب الجاللة واعتزازنا للدور الفاعل 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي االمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة و توجيهاته 

بتســـهيل امور الصيادين جراء تعرضهم 
 ، التعســـفية  القطريـــة  لالعتـــداءات 
الشـــكر  نقـــدم  ان  يفوتنـــا  وال  مختتمـــا، 
الجزيل لوزير الداخلية الشـــيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة  لدوره فـــي الوقوف 
مـــع الصيادين. وعلـــى ذات الصعيد، أكد 
بالجامعـــة  المحاضـــر  الـــدرازي  عبـــدهللا 
األهليـــة أن مكرمـــة جاللته أثلجت صدر 
الصياديـــن وعوائلهـــم حيـــث أن جاللتـــه 
المواطنيـــن  حاجـــات  يتحســـس  دائمـــا 
ويلبيهـــا وخاصـــة ذوي الدخـــل المحدود 
في هذه الظروف االســـتثنائية الذي تمر 
بهـــا جميـــع الدول بســـبب جائحـــة كرونا 
وقرب شـــهر رمضان المبـــارك ، معربًا عن 
شـــكره وتقديره لجاللة الملك على دعمه 
الدائـــم وحبـــه الكبيـــر ألبنـــاء شـــعبه مما 
يـــدل على الرؤية الحضارية واإلنســـانية 

لجاللته.
حســـن  الســـابق  النائـــب  أكـــد  بـــدوره، 
الملـــك  جاللـــة  دعـــم  أن  بوخمـــاس 

ومســـاعدته للصياديـــن البحرينييـــن في 
مواجهـــة السياســـات العدائية من جانب 
دولة قطـــر، والذيـــن يالحقـــون صيادينا 
ممـــا  الجائـــرة،  والمحاكمـــات  بالقبـــض 
يتناقـــض مـــع مبـــادئ العروبـــة وحســـن 
الجـــوار، يعكـــس موقف جاللتـــه الصلب 
فـــي الدفاع عن مصالح شـــعبه وتحقيق 
الحياة الكريمة لكل مواطنيه، وسياســـة 
جاللته الخارجية التي تســـعى لترســـيخ 
وصورتهـــا  ومكانتهـــا  البحريـــن  أمـــن 

الحضارية في المنطقة والعالم .
وأضاف أن هذه الخطوة ليست بجديدة 
يرتكـــز  الـــذي  اإلنســـانية(،  )ملـــك  علـــى 
مشروعه اإلصالحي على تحقيق الحياة 
الكريمة والمزدهـــرة للمواطن البحريني، 
ســـواًء مـــن خـــالل االرتقـــاء بالمســـتوى 
المعيشـــي له وتعزيز اإلنجازات التنموية 
مـــن جهـــة، أو التدخـــل والتوجيـــه نحـــو 
حـــل أيـــة مشـــكالت أو صعوبـــات تواجه 
التجاريـــة  القطاعـــات  أو  المواطنيـــن 

واالقتصاديـــة كافة من جهة أخرى، وهو 
ما يزيد محبة واحترام وتقدير الشـــعب 

البحريني لجاللته .
جاللتـــه  دعـــم  أن  بوخمـــاس  واعتبـــر 
أنـــه  األولـــى  للوهلـــة  يظهـــر  للصياديـــن 
مـــن  شـــريحة  همـــوم  بمعالجـــة  يتعلـــق 
المواطنين أو أحـــد القطاعات التجارية، 
إال أنـــه فـــي الحقيقـــة يعالـــج ارتـــدادات 
داخليـــة تخلقهـــا توترات سياســـية لتلك 
السياسات الخشنة لألشقاء، والتي تؤثر 
بالســـلب في األمـــن المجتمعي والوطني 

والسياسي لمملكة البحرين .
وقـــال إنـــه بالرغـــم مـــن تلـــك العدائيـــة 
والخشونة التي تتسم بها سياسات قطر 
فـــي هـــذا الملف، فإن هـــذا الدعم الملكي 
يجـــدد التأكيـــد علـــى ثوابـــت السياســـة 
الخارجيـــة البحرينيـــة التـــي ترتكز على 
العقالنية والواقعية والشجاعة واإليمان 

بأهمية العمل الخليجي المشترك .
وتابـــع بوخماس إن السياســـة الخارجية 

البحرينيـــة ما زالـــت تفتح البـــاب مواربًا 
أمـــام األشـــقاء لكي يراجعوا سياســـاتهم 
تجـــاه البحريـــن، خصوصـــًا وأن المملكة 
لطالمـــا كانـــت ســـباقة ورائـــدة فـــي بناء 
الجـــوار  حســـن  علـــى  مبنيـــة  عالقـــات 
والتعايـــش والحـــوار والعمـــل الجماعي، 
والعربيـــة  الخليجيـــة  الدوائـــر  فـــي 
والدولية، بما يعزز المكاســـب السياسية 
واالقتصاديـــة والتنمويـــة، ويعالج أيضًا 
التهديـــدات المختلفة لألمن واالســـتقرار 

اإلقليمي لجميع األطراف واألشقاء .
وعبـــر عـــن تمنياتـــه أن يتلقـــى الطـــرف 
اآلخـــر طـــرف لخيـــط ويســـهم فـــي بناء 
مرحلـــة جديـــدة مـــن االحتـــرام المتبادل 
الـــدول  شـــئون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 
الـــذي  العميـــق  الشـــرخ  بعـــد  الداخليـــة، 
شـــهده الخليج العربي والمنطقة العربية 
وما ترســـب في النفوس من شـــحن غير 
مســـبوق داخل نســـيج اجتماعـــي واحد 
بفعل )األزمـــة الخليجية(. وختاما، تقدم 
جاســـم بوطبنيه بجزيل الشكر والتقدير 
لجاللتـــه علـــى هـــذه المكرمـــة التـــي أمر 
منعـــوا  أن  بعـــد  الصياديـــن  ألبنائـــه  بهـــا 
مـــن مزاولـــة عملهـــم مـــن قبل الســـلطات 
القطريـــة وقـــد تســـبب هـــذا فـــي قطـــع 
رزقهـــم ورزق عوائلهـــم، وقـــد كان لهـــذه 
لمكرمـــة الفرحـــة الكبيـــرة علـــى الجميـــع 
خاصة في هذه األيام القريبة من حلول 
شـــهر رمضان المبارك وما يحتاجون من 
تكاليف معيشيه ، مشيرًا أن جاللة الملك 
ذخرا وســـندا للجميع دائما يحرص على 

الوقوف مع ابنائه في كل الظروف .
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عبدالله الدرازيحسن بوخماسجاسم بوطبنيه

الدعم السخي 
ة للصيادين  مسَرّ
وجبر لخواطرهم



أعلنــت إذاعة وتلفزيون البحرين عن الدورة البرامجية لشــهر رمضان 
الكريم 1442 هـ، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من البرامج المباشــرة 

والمسجلة والدراما والسهرات والفواصل.

أن  عـــن  وكشـــف يونـــس ســـلمان، 
ضمـــن المسلســـات اإلذاعية التي 
تـــم إعدادها لهذه الدورة مسلســـل 
مسلســـل  وهـــو  ســـحنون”،  “أم 
كوميـــدي شـــعبي مكـــون مـــن 22 
حلقـــة يناقـــش القضايـــا المحليـــة 
قالـــب  فـــي  المواطـــن  تهـــم  التـــي 
كوميدي، وفـــي كل حلقة تتعرض 
الحجيـــة “أم ســـحنون” إلى موقف 
جديد يســـلط الضـــوء على إحدى 
القضايـــا فـــي المجتمع، المسلســـل 
مـــن تمثيـــل الفنانـــة هدى ســـلطان 
والفنـــان أحمد مبـــارك، ومن إعداد 
الكاتب والصحافي أسامة الماجد 
وإخراج عبدهللا الشـــوملي، ويبث 
وبحريـــن  العـــام  البرنامـــج  علـــى 

إف.إم.
وأضاف مدير اإلذاعة أن المستمع 
إلذاعـــة البحريـــن علـــى موعـــد مع 
المسلســـات التاريخيـــة من خال 
مسلســـل “قناديل الحكايـــات” في 
نســـخته الثانية، ويقدم المسلســـل 
التاريـــخ  فـــي  أثـــرت  شـــخصيات 
علـــى  ويركـــز  العربيـــة،  والنهضـــة 
تعزيز القيم العربية األصيلة، وهو 
مـــن تمثيـــل كوكبـــة مـــن الفنانيـــن 
البحرينيين وإخراج راشـــد ســـند، 
ويبث على البرنامج العام وبحرين 

إف.إم.
وفيمـــا يتصـــل بالمســـابقات أشـــار 
البحريـــن  إذاعـــة  أن  إلـــى  ســـلمان 
ســـتقدم خال الـــدورة الرمضانية 
وهـــي  رئيســـية  مســـابقات  ثـــاث 
“حليـــة الماهر”؛ وهي مســـابقة في 
تـــاوة القـــرآن الكريم تبـــث يوميًا 
على الهواء من الساعة الثانية إلى 
الثالثـــة مســـاًء على موجـــة القرآن 
معاييـــر  علـــى  ومقســـمة  الكريـــم، 
والتجويـــد  والمقامـــات  الصـــوت 
والوقـــف واالبتـــداء، ومـــن تقديم 

الشيخ فريد التوني.
أما المســـابقة الثانية فهي مسابقة 
“بابا فايز” وهي مسابقة مخصصة 
لألطفال من عمر 5 حتى 17 سنة، 
وتهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية 
عبر فقرات متنوعة متعلقة بمملكة 
البحريـــن، وتاريخهـــا، وإنجازاتها، 
ومدنهـــا،  الوطنيـــة،  وشـــخصياتها 
وقراهـــا، وحرفها التقليدية، وتبث 
المســـابقة علـــى موجـــة البرنامـــج 
العام، والمســـابقة مـــن تقديم فايز 

السادة.
وأضـــاف بـــأن مســـابقة “الاتـــري”، 
تعـــرف  شـــعبية  مســـابقة  وهـــي 
البحرينـــي  بالتـــراث  األجيـــال 
األصيـــل، وجميـــع فقراتهـــا تراثية 
والشـــخصيات  المناطـــق  تتنـــاول 
التراثيـــة  واألغـــراض  واألدوات 
والمواقـــف  والمواويـــل  واألشـــعار 
والحكايـــات القديمـــة، وهـــي مـــن 
وســـيما  عبـــدهللا  عمـــاد  تقديـــم 
موجـــة  علـــى  وتبـــث  العريفـــي، 
بحرين إف.إم من التاســـعة وحتى 

الحادية عشر مساء.
وأوضـــح مدير اإلذاعـــة أن الدورة 
البرامجيـــة اإلذاعيـــة خـــال شـــهر 
أيضـــًا  تتضمـــن  المبـــارك  رمضـــان 
التـــي  البرامـــج  مـــن  مجموعـــة 
تتناســـب مـــع روح الشـــهر الفضيل 
والجوانـــب الترفيهيـــة والثقافيـــة 
والتوعويـــة ومنهـــا برنامج “بقيمنا 

كل  يســـتعرض  حيـــث  نرتقـــي”؛ 
يـــوم قيمة مـــن القيـــم المجتمعية 
مشـــوقة  بطريقـــة  واإلنســـانية 
وبســـيطة، والبرنامـــج مـــن تقديم 
نسرين معروف إخراج عبدالناصر 
النعـــار، ويبث علـــى البرنامج العام 

وبحرين إف.إم.
ومن البرامج الرمضانية لهذا العام 
نســـخته  فـــي  “برادايـــم”  برنامـــج 
الثانيـــة، وهـــو برنامـــج اجتماعـــي 
خفيـــف  جدلـــي  بقالـــب  شـــبابي 
يتناول في هذه النســـخة مواضيع 
الشـــباب المراهق وكيفية عاجها، 
مثل التخصص الجامعي، االدخار، 
المخاطـــرة فـــي تحقيـــق األهداف 
وغيرها من الموضوعات التي تهم 
اســـتطاعات  ويتضمـــن  الشـــباب، 
لرأي الجمهـــور وتتراوح مدته بين 
10 إلـــى 15 دقيقـــة ويضـــم فريـــق 
البنـــاء  آالء  مـــن  كل  فيـــه  العمـــل 
وناصر جبر وصابر السعيد، ويبث 
وبحريـــن  العـــام  البرنامـــج  علـــى 

إف.إم.
برنامـــج “فـــي خلقه شـــؤون”؛ وهو 
برنامـــج يتحـــدث عـــن حكمـــة هللا 
فـــي مخلوقاتـــه )طيور، حشـــرات، 
طبيعيـــة(  وعوامـــل  حيوانـــات 
الربانيـــة  الحكـــم  علـــى  والتركيـــز 
والعظـــات والعبـــر المتعلقـــة بهـــذه 
المخلوقـــات فـــي القـــرآن الكريـــم، 
آالء  فيـــه  العمـــل  فريـــق  ويضـــم 
البناء حســـن كريم وإخراج محمد 
البرنامـــج  التميمـــي، ويبـــث علـــى 

العام وبحرين إف.إم.
واشـــربوا”  “كلـــوا  برنامـــج  أمـــا 
دقائـــق  عشـــر  خـــال  فيتنـــاول 
المواضيـــع المتعلقة بالغـــذاء التي 
ذكـــرت في القـــرآن الكريم، إضافة 
إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى مواضيع 
قرآنيـــة متعلقـــة بســـامة األغذية 
واألمـــن الغذائـــي، والبرنامـــج مـــن 
خنجـــي  زكريـــا  الدكتـــور  تقديـــم 
وإخراج إبراهيم تلفت، ويبث على 

البرنامج العام وبحرين إف.إم.
أمـــا برنامـــج “فتـــاوى رمضانيـــة”؛ 
وهـــو برنامج يومي مباشـــر يتلقى 
الجمهـــور،  واستفســـارات  أســـئلة 
يقدمه الشـــيخ علـــي مطر وإخراج 
فهـــد الجـــزاف، ويبـــث فـــي الفترة 

الدينية على جميع الموجات.
برنامـــج “أنـــا معـــك” وهـــو برنامج 
برمجـــة  إلعـــادة  يهـــدف  مســـجل 
عبـــر  وتفـــاؤل  بإيجابيـــة  الوعـــي 
توجيه رســـائل تحفيزية للمستمع، 
من تقديم نورة أبوالشوك وإخراج 
حمد بوقيس، ويبث على البرنامج 

العام وبحرين إف.إم.
امـــا برنامج “صحتـــك حياتك” في 
نســـخته الثانيـــة فســـيقدم نصائح 
رياضيـــة وعـــادات صحية وأفضل 
الرياضـــة  لممارســـة  األوقـــات 
وتجنـــب المحاذيـــر، ويضـــم فريق 
العمـــل كل من مريم فقيهي وخالد 
إبراهيـــم وهانـــي اللولـــو وعبدهللا 
محسن، ويبث على البرنامج العام 

وبحرين إف.إم.
الحســـنى”  هللا  “أســـماء  برنامـــج 
فســـيعرف في كل حلقة باسم من 
وأفضليـــة  الحســـنى  هللا  أســـماء 
منيـــرة  تقديـــم  مـــن  بـــه،  الدعـــاء 
سلمان وإخراج أحمد قمبر، ويبث 

عبر إذاعة القران الكريم.
رمضانيـــة”  “صفحـــات  برنامـــج 
ويتناول شهر رمضان في التاريخ 
واألدب العربـــي واإلســـامي وأبرز 
مظاهـــره ونـــوادره، ويضـــم فريـــق 
وحســـن  محمـــد  فاطمـــة  العمـــل 
الســـاعاتي ومحمـــد نعمـــة، ويبـــث 
وبحريـــن  العـــام  البرنامـــج  علـــى 

إف.إم.
النوويـــة  “األربعـــون  برنامـــج  أمـــا 
مـــن كام خيـــر البريـــة” فيتنـــاول 
مجموعـــة مـــن األحاديـــث النبوية 
جوامـــع  المتضمنـــة  الصحيحـــة 
كام النبي صلى هللا عليه وســـلم، 
جوانـــب  علـــى  الضـــوء  ويســـلط 
الشـــرعية  األحـــكام  مـــن  متعـــددة 
المهمـــة التي بينها النبـــي والتي ال 
يســـتغني عنها المســـلم في حياته، 
وهـــو مـــن تقديـــم الدكتـــور راشـــد 
عبدالناصـــر  وإخـــراج  العســـيري 
النعـــار، ويبث علـــى البرنامج العام 
و بحريـــن إف.إم. وإذاعـــة القـــرآن 

الكريم.
برنامـــج  نبويـــة”؛  “آداب  برنامـــج 
مـــن  أدبـــًا   30 يســـتعرض  تربـــوي 
اآلداب النبويـــة وكيفيـــة توظيفها 
فـــي حياتنا اليومية خـــال تعامل 
المســـلم مع كافة أطياف المجتمع، 
الشـــؤون  مـــع  بالتعـــاون  وُيقـــدم 
الشـــيخ  ويقدمـــه  اإلســـامية، 
وإخـــراج  المعـــاودة  عبدالعزيـــز 
آمنـــه راشـــد، ويبث علـــى موجات 
البرنامـــج العـــام وبحريـــن إف.إم، 

والقرآن الكريم.
النبـــي”  “قصـــص  برنامـــج  أمـــا 
فيســـتعرض 30 قصـــة مختصـــرة 
مـــن قصص النبي صلـــى هللا عليه 
وســـلم مـــع أصحابـــه، ثـــم يعـــرض 
أهم ما يســـتفاد من القصة، وُيقدم 
بالتعاون مع الشـــؤون اإلســـامية، 
يوســـف  بـــال  الشـــيخ  ويقدمـــه 
وإخـــراج فهد الجزاف، ويبث على 
موجات البرنامـــج العام، و بحرين 

إف.إم، والقرآن الكريم.
برنامـــج “القـــرآن والبيئـــة”؛ يهدف 
إلـــى التعريـــف بالـــدالالت البيئيـــة 
وعاقـــه  الكريـــم  القـــرآن  فـــي 
المســـلم بالبيئة والمحافظة عليها، 
وتحديد مفاهيم الخطأ والصواب 
مـــن الناحية األخاقيـــة بما يتعلق 
بالبيئـــة ويبيـــن الموقف اإلنســـاني 
للفـــرد ومســـؤوليته تجـــاه البيئـــة، 
ويضم فريـــق العمل فاطمة محمد 
وحســـن الســـاعاتي وراشـــد ســـند، 

و  العـــام،  البرنامـــج  علـــى  ويبـــث 
بحرين إف.إم، والقرآن الكريم.

أما برنامـــج “اإليمان باليوم اآلخر” 
فيتناول معنى اليوم اآلخر وأهمية 
اإليمان به وتفصيل المباحث التي 
تتعلـــق بـــه فيمـــا أخبـــر عنـــه النبي 
ويقـــدم  عليـــه وســـلم،  صلـــي هللا 
البرنامـــج الشـــيخ محمـــد الكواري 
ويخرجه أحمد بوريان ويبث على 
موجات البرنامـــج العام، و بحرين 

إف.إم، والقرآن الكريم.
برنامـــج “أول تجربـــة” فيســـترجع 
أول  فـــي  األشـــخاص  ذكريـــات 
لهـــا مـــن خـــال  تجربـــة تعرضـــوا 
اســـتعراض المواقـــف والصعوبات 
وتقدمـــه  والعبـــرة،  واألحاســـيس 
محمـــد  ويخرجـــه  زمـــان  فاطمـــة 
الحسن، ويبث على موجة اإلذاعة 

الشبابية.
أما برنامـــج “وجودك حياة” فيركز 
علـــى شـــخصيات نصادفهـــم فـــي 
فـــي  تأثيـــر  لهـــم  ويكـــون  الحيـــاة 
حياتنا بشكل كبير، رغم أن طبيعة 
عاقتنا بهم غير مباشـــرة فهم جزأ 
منا وإن كنا ال نـــدرك، البرنامج من 
تقديـــم ســـبيكة الشـــحي وإخـــرج 
علـــى  ويبـــث  الدوســـري،  محمـــد 

موجة اإلذاعة الشبابية.
الرمضانيـــة  الســـهرات  وحـــول 
قـــال يونـــس ســـلمان إن اإلذاعـــة 
اســـتعدت بمجموعة من السهرات 
اإلذاعيـــة منها؛ “ســـهرة إف.إم ليغ” 
وتتنـــاول آخر األخبـــار وتحليات 
ودوري  األوروبيـــة  الدوريـــات 
أبطال أوروبـــا، تقديم هاني اللولو 
وإخراج عبدهللا الشـــوملي، وتبث 
يـــوم الجمعة علـــى البرنامج العام، 
ويعاد بث السهرة يوم السبت على 

بحرين إف.إم.
ســـهرة “مـــا خفي أجمـــل”؛ وتبحث 
فـــي الزوايـــا األخـــرى المضيئة من 
حياة شـــخصيات نسائية بحرينية 
يقدمـــن عطـــاءات مختلفـــة ولهـــن 
عـــن  بعيـــدة  خفيـــة  اهتمامـــات 
الوظيفة أو المهنة التي يعرفن بها، 
يضـــم فريق العمل كل من شـــيخة 
الشعان وزينب القحطاني، وتبث 
يوم الســـبت على البرنامـــج العام، 
ويعاد بثها على بحرين إف.إم يوم 

األحد.
الشـــعر”  ضـــي  “علـــى  ســـهرة  أمـــا 
فتســـتضيف شـــعراء من البحرين 
والخليـــج وتتحدث عـــن تجاربهم 
الشـــعرية وحياتهـــم فـــي رمضان، 

ويضـــم فريق العمل كل من يونس 
العيـــد ومحســـن الحمـــري وأحمـــد 
صالـــح، وتبـــث يـــوم األحـــد علـــى 
البرنامـــج العـــام، ويعـــاد بثهـــا على 

بحرين إف.إم، يوم األثنين.
ســـهرة “رمضانيات” وهـــي برنامج 
الطبـــخ  مجـــات  يتنـــاول  منـــوع 
واألزيـــاء  التراثيـــة  والقصـــص 
الشعبية عبر استضافة المختصين 
والهاوين، ويضم فريق العمل نيلة 
الرويعي و آمنه راشـــد، وتبث يوم 
األثنين على البرنامج العام، ويعاد 
يـــوم  إف.إم  بحريـــن  علـــى  بثهـــا 

الثاثاء .
جليـــس”  “خيـــر  ســـهرة  أمـــا 
فتســـتضيف مجموعـــة مـــن كبـــار 
فـــي  وتحاورهـــم  الكتـــب  مؤلفـــي 
مضامين مؤلفاتهـــم، ويضم فريق 
ومـــروة  محمـــد  يوســـف  العمـــل 
العريفـــي، وتبث يوم الثاثاء على 
البرنامـــج العـــام، ويعـــاد بثهـــا على 

بحرين إف.إم يوم األربعاء.
ســـهرة “غبقة مع ملهم” تلتقي أحد 
المجـــاالت  إحـــدى  فـــي  الملهميـــن 
وتحاوره في تجربته منذ البداية، 
ويضم فريق العمل سبيكة الشحي 
وراشـــد ســـند، وتبث يوم األربعاء 
علـــى البرنامـــج العـــام، ويعـــاد بثها 
يوم الخميس على بحرين إف.إم.

أما سهرة “تاوين رمضان” فتسلط 
الضـــوء على أهـــم فنـــون وعادات 
وتقاليد شهر رمضان، ويضم فريق 
العمـــل يوســـف الحمـــدان ومحمد 
الحســـن، وتبث يوم الخميس على 
البرنامـــج العـــام ويعـــاد بثهـــا يـــوم 

الجمعة على بحرين إف.إم.
وأشـــار ســـلمان أن اإلذاعة أنتجت 
التـــي  الفواصـــل  مـــن  مجموعـــة 
الفضيـــل  الشـــهر  وروح  تتناســـب 
للبـــث على البرنامج العام وبحرين 
الهويـــة  وهـــي؛  والشـــبابية  إف.إم 
الرمضانية وهي الثيمة الرمضانية 
التـــي تتفرع منها جميـــع الفواصل 
الموجـــات  بـــث  فـــي  والفقـــرات 

اإلذاعية.
التاريـــخ”  حدائـــق  مـــن  “مدينـــة 
التاريـــخ  مـــن  قصصـــا  وتحكـــي 
اإلسامي، “ماخط القلم” وتحتوي 
كالشـــعر  متنوعـــة  فقـــرات  علـــى 
وأقـــوال  العامـــة  والمعلومـــات 
واألمثـــال،  والحكـــم  الحكمـــاء 
وتطـــرح  لصحتـــك”  “دقائـــق 
مجموعـــة مـــن النصائـــح الغذائية 
والتوعية بأهميـــة تطبيق األنماط 
شـــهر  خـــال  الســـليمة  الصحيـــة 
رمضان المبـــارك، “خـــذوا الحكمة” 
فواصـــل دينية لإلجابـــة عن بعض 
تســـاؤالت الشـــباب واإلجابـــة عنها 
من قبل عدد من أصحاب الفضيلة 
وهـــي  القصيـــد”  “ريـــان  العلمـــاء، 
فواصل شعرية دينية تتحدث عن 
الشـــهر الفضيل وشعائره وفضائله 
دقيقـــة  بيـــن  مـــا  مدتهـــا  تتـــراوح 
اآلذان”  “مواقيـــت  دقيقيـــن،  إلـــى 
اآلذان  رفـــع  بمواقيـــت  للتعريـــف 
وبثها قبـــل مواعيد اآلذان بفترات 

مناسبة.
مـــن جانبـــه أوضـــح  مديـــر إدارة 
التلفزيـــون، قيـــس الدوســـري،  أنه 
مـــن  مميـــزة  باقـــة  طـــرح  ســـيتم 
والمسلســـات  المحليـــة  البرامـــج 
الهادفة خال شهر رمضان، والتي 
الفضيـــل،  الشـــهر  طبيعـــة  تائـــم 
التـــي  البرامـــج  أبـــرز  إن  وقـــال 
تحمـــل فـــي طياتها فكـــرة جديدة 

وتعـــزز مـــن الشـــراكة المجتمعيـــة 
برنامـــج )تكريـــم الكـــوادر الطبية(، 
والذي ســـيعرض بعـــد اإلفطار من 
اليـــوم األول حتـــى اليـــوم الرابـــع 
عشـــر من رمضان، ثـــم يتم تغطية 
الفتـــرة من 15 رمضان حتى نهاية 
الشـــهر الفضيل بالبرنامج الدرامي 

)هاشتاق شو(.
واضـــاف أن باقـــة البرامـــج التـــي 
الشـــهر  خـــال  يوميـــًا  ســـتعرض 
الفضيـــل تتضمـــن برامـــج الطبـــخ؛ 
إذ تعـــود الســـيدة أفنـــان الزيانـــي 
للتلفزيـــون بتقديـــم فقراتهـــا حول 
الطبـــخ واألطباق المنوعة، وكذلك 
برنامـــج الطبخ )الســـفرة( وهو من 
تقديم الشـــيف شـــوقي المسعدي، 
كمـــا يعـــرض التلفزيـــون البرنامـــج 
الصحـــي )الليوان( وهـــو من إنتاج 

وزارة الصحة.
الرمضانيـــة  المســـابقات  وحـــول 
التـــي تميـــز الشـــهر الفضيل أشـــار 
إلـــى أن  الســـيد قيـــس الدوســـري 
تلفزيـــون البحريـــن ســـينقل علـــى 
الهواء مباشرة المسابقة الرئيسية 
)الســـارية( فـــي نســـختها الثانيـــة، 
وذلك بعد النجاح الكبير والتفاعل 
العـــام  البرنامـــج  شـــهده  الـــذي 
الماضـــي، وتقـــدم المســـابقة نيلـــة 
جناحي واإلعامي حســـن محمد، 
بمشـــاركة الفنانـــة القديرة ســـلوى 
بخيت، وقال إن المشاركة ستكون 
مجانية من خال تســـجيل أسماء 
رابـــط  عبـــر  باالشـــتراك  الراغبيـــن 
إلكتروني ومن ثم يتم سحب عدد 
مـــن أســـماء المشـــتركين كل ليلـــة 
للمشـــاركة فـــي المســـابقة والفـــوز 
إضافـــة  قيمـــة،  نقديـــة  بجوائـــز 
التـــي  الرياضـــة  القنـــاة  لمســـابقة 
تقدمهـــا اإلعامية مريـــم بو كمال 

على تلفزيون البحرين يوميًا.
وحول حصيلـــة تلفزيون البحرين 
الـــدورة  لهـــذه  المسلســـات  مـــن 
قـــال الدوســـري إنـــه ســـيتم عرض 
المسلســـل الخليجـــي )بيـــت الذل( 
وهـــو مـــن إخـــراج أحمـــد الفـــردان 
العقـــل،  الرحمـــن  عبـــد  وبطولـــة 
وأحام حسن، ونخبة من الفنانين، 
كمـــا يعـــرض المسلســـل الخليجـــي 
)يجيـــب هللا مطر( وهو من إخراج 
شـــائد بشـــير الهـــواري، مـــن بطولة 
الفنانـــة البحرينيـــة زهـــرة عرفات، 
وأحمـــد الســـلمان، ويعقـــوب عبـــد 
هللا، ومـــرام البلوشـــي والمرحـــوم 
الياســـين  وشـــهد  البـــام  مشـــاري 

وميس قمر.
لألطفـــال  إن  الدوســـري  وأردف 
أيضـــا نصيبهـــم من برامـــج الدورة 
خصـــص  حيـــث  الرمضانيـــة؛ 
تلفزيـــون البحريـــن بالتعـــاون مـــع 
الخيرية الملكية لألعمال اإلنسانية 
برنامج )تاويـــن( لألطفال، والذي 
يستهدف الجيل الناشئ كما تضم 
قائمة البرامج التي ســـوف تعرض 
على شاشـــة تلفزيون البحرين في 
رمضـــان مجموعـــة مـــن الفواصـــل 
المرتبطـــة بشـــهر رمضـــان خاصـــة 
ومدفـــع  الصـــاة  مواعيـــد  قبيـــل 
البرامـــج  جانـــب  إلـــى  اإلفطـــار 
الدينية مـــن ضمنها برنامج )وذكر( 
الـــذي يعرضه التلفزيـــون بالتعاون 

مع الحرس الوطني.

المنامة - بنا

إذاعة وتلفزيون البحرين يعلنان الدورة البرامجية لشهر رمضان
ــيـــدي كـــومـ بـــقـــالـــب  الـــمـــحـــلـــيـــة  الـــقـــضـــايـــا  يـــنـــاقـــش  ــون”  ــ ــن ــ ــح ــ س “أم 

مجموعة كبيرة من 
البرامج المباشرة 

والمسجلة 
والدراما

باقة البرامج التي 
ستعرض يوميًا خالل 

الشهر الفضيل 
تتضمن برامج الطبخ

local@albiladpress.com

الخميس 8 أبريل 2021 - 25 شعبان 1442 - العدد 4559
07

قيس الدوسرييونس سلمان



أكد إعالميون وصحفيون وفنانون أهمية أخذ التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونــا )كوفيــد 19(، وبينــوا تجاربهــم الخاصــة فــي أخــذ التطعيمــات التــي 
اعتبروها ضرورة للحد من انتشار الفيروس، كما قدموا تجاربهم الشخصية 
كشــواهد حيــة لحــث المجتمــع علــى أخذ التطعيم في أســرع وقــت للحصول 

على المناعة المجتمعية بالدرجة الكافية والمطلوبة.

الفنـــان خليـــل الرميثـــي أوضـــح أنه من 
أوائـــل األشـــخاص الذيـــن أقدمـــوا علـــى 
أخذ تطعيم “ســـينوفارم” الصيني، وقام 
بتســـجيل تجربته ونشـــرها علـــى مواقع 
نموذًجـــا  ليقـــدم  االجتماعـــي  التواصـــل 
للناس وليشـــجعهم على أخـــذ التطعيم، 
وقد تفاعل معه عدد كبير من األشخاص 
الذين أرســـلوا له األســـئلة حـــول مراحل 

وتفاصيل أخذ التطعيم.
الرميثـــي أن حكومـــة  الفنـــان  وأوضـــح 
التطعيمـــات  وفـــرت  البحريـــن  مملكـــة 
بشـــكل اختياري، ولكن بعد مرور أشـــهر 
على تدشـــين الحملة الوطنيـــة للتطعيم 
وارتفاع نسبة المناعة عند الناس، أصبح 
من المهم التعامـــل مع الموضوع بجدية 
أكبـــر، فالتطعيـــم آمـــن، والبـــد مـــن تـــرك 
المخـــاوف جانًبـــا، واإلقدام علـــى أخذه، 

فهو الطريق للعودة للحياة الطبيعية.
تاريـــخ  أن  بتوضيـــح  الرميثـــي  وختـــم 
التطعيمات يبين أهميتها، وهناك الكثير 
مـــن األمـــراض التـــي ال يمكـــن وضع حد 
لهـــا إال بالتطعيم، وعليـــه وجب التعامل 
مـــع موضوع أخذ التطعيم بشـــكل جدي 
أكثـــر، وعلـــى الجميع ســـرعة التســـجيل 
لوضـــع نهايـــة لهـــذا الفيروس الـــذي غير 
فينـــا الكثيـــر، فالدولـــة مشـــكورة تقـــدم 
التطعيـــم مجاًنـــا للجميـــع، فـــي حين أن 
دول أخـــرى وفرتـــه للكـــوادر العاملة في 
الصفـــوف األولـــى فقـــط، وهنـــاك قوائم 
انتظـــار فـــي دول أخـــرى، إال أن مملكـــة 
البحرين تقدم فرصـــة ذهبية لمواطنيها 

ومقيميها لحماية أنفسهم من الفيروس.
من جهته أوضح اإلعالمي والمتخصص 
في السوشل ميديا علي سبكار، أنه أخذ 
تطعيـــم “ســـبوتنك” الروســـي مـــن أجـــل 
ضمان الحماية له وألســـرته وزمالئه في 
العمل، وبين أهمية التفكير باألشـــخاص 
وبمصلحتهـــم  باإلنســـان،  المحيطيـــن 
وتوفير الحمايـــة الالزمة لهم، فالتطعيم 
هـــو ما ســـيحدد نهاية فيـــروس كورونا، 
خاصة وأن كل األمراض تنتهي بالتطعيم 

وهذه حقيقة علمية وتاريخية.
الجميـــع  تحمـــل  أهميـــة  ســـبكار  وبيـــن 
لمســـئولياتهم فـــي وضـــع حـــد النتشـــار 
إلـــى  الفيـــروس والقضـــاء عليـــه، الفًتـــا 
أهميـــة التعامـــل مـــع “السوشـــل ميديـــا” 
بذكاء ووعي، وقال إنه سالح ذو حدين، 
لذا وجب عدم تصديق اإلشاعات وعدم 
ذات  الكبيـــرة  المواضيـــع  فـــي  التهـــاون 
التأثيـــر االجتماعـــي، وهـــذا مـــا ينعكس 
أيضـــا على األمـــور الصحيـــة، فالجائحة 
تعتبـــر درســـا كبيـــرا للـــكل، والمعلومـــات 
مصدرهـــا  مـــن  إال  تؤخـــذ  ال  الطبيـــة 

الموثوق.
وختـــم ســـبكار حديثه بتوضيـــح أهمية 
أن يقترن الســـلوك العام بالوعي والفعل 
اإليجابـــي، فالطاقـــم الطبي بـــذل الكثير 
مـــن الجهـــود الكبيـــرة بإخـــالص وتفاني 
وحـــان الوقـــت للتعبيـــر عـــن شـــكرنا لهم 
المطلـــوب،  بدورنـــا  القيـــام  خـــالل  مـــن 
وقـــال نتطلع إلى تحقيق نســـبة حصانة 
عاليـــة وهذا لـــن يتم إال بأخـــذ التطعيم، 

فالفيروس له أبعاد خطرة كثيرة، وعلى 
اإلعـــالم االســـتمرار في طـــرح وتوضيح 
خطورتـــه وتبيـــان إيجابيـــات التطعيـــم، 
فمـــن المالحـــظ أن الكثيـــر مـــن النـــاس 
قد بـــدأت تتغير قناعاتهم عـــن التطعيم 

وهذه حقيقة مشاهدة وملموسة.
اإلعالمي والمذيع علي حسين كان أحد 
المشـــاركين في التجارب السريرية منذ 
البدايـــات، وقـــد أخـــذ التطعيـــم الصيني 
وقـــال  فـــي وقـــت الحـــق،  )ســـينوفارم( 
عـــن تجربتـــه بـــأن األعـــراض الجانبيـــة 
كانـــت محـــدودة ولـــم تتجـــاوز اإلعيـــاء 
البســـيط الـــذي امتـــد لعـــدة أيـــام فقـــط، 
ولـــم يمنعـــه ذلـــك عـــن مزاولـــة عملـــه أو 
القيام بالمســـئوليات الحياتيـــة اليومية، 
فالتطعيم كأي تطعيـــم عادي آخر يمكن 

أخذه.
وقـــال اإلعالمي علي حســـين إن مملكة 
المجتمـــع منـــذ  البحريـــن راهنـــت علـــى 
البدايـــة، ولـــم يكـــن هـــذا الرهـــان ســـوى 
يتصـــف  مســـبق  لتخطيـــط  نتيجـــة 
بالمرونـــة، وقـــد تميـــزت البحريـــن عـــن 
باقي دول العالم في اإلجراءات المتبعة 
وفـــي كيفيـــة متابعـــة الحـــاالت وتقديم 
الرعايـــة الصحيـــة، كمـــا إن البحريـــن لم 

تلجـــأ لإلغالق التام كما حدث في الدول 
األخرى.

وبين اإلعالمي علي حسين أهمية قيام 
الجميع بـــدوره، فأخـــذ التطعيم والتقيد 
باإلجـــراءات االحترازية أمر مهم للغاية، 
فـــردي ووطنـــي، فشـــعار  وهـــو واجـــب 
“مجتمـــع واعي” ليـــس شـــعاًرا اعتباطًيا 
بل هو شـــعار يبين أهميـــة دور المجتمع 
في الوقوف في صـــف إجراءات الدولة 

وإحداث األثر بالمشاركة اإليجابية.
وختـــم حديثه بتوضيـــح جهود الجيش 
األبيـــض الكبيرة، والتـــي يجب أن تقابل 
مـــن جهـــة، وبالتقيـــد  بســـلوك منضبـــط 
باإلجـــراءات االحترازية من جهة ثانية، 
التباعـــد  إلـــى جانـــب االلتـــزام بمعاييـــر 
االجتماعـــي، فســـرعة التطعيـــم يضمـــن 
التقليـــل مـــن نســـبة اإلصابـــة مـــع رفـــع 
المناعـــة والتقليـــل مـــن حـــدة األعـــراض 
حـــدوث  منـــع  واألهـــم  اإلصابـــة،  حـــال 
الطفـــرات الجديـــدة التـــي تنشـــأ نتيجة 

انتشار الفيروس.
مـــن جهتـــه أوضـــح الكاتـــب الصحافـــي 
عبدالمنعـــم إبراهيم أنه لم يتردد للحظة 
منـــذ إعـــالن وزارة الصحـــة فتـــح بـــاب 
التســـجيل للتجـــارب الســـريرية لتطعيم 

فيـــروس كورونـــا، وبين أن ثقتـــه كبيرة 
فـــي توجهات مملكة البحرين للمحافظة 
علـــى صحـــة المجتمـــع، فهـــو يؤمـــن بأن 
التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا جزء 
مـــن خطة البلد، وبين أن مـــا دفعه أيضا 
لإلســـراع فـــي خـــوض تجربـــة التطعيم 
هو خوفه وحرصـــه على عائلته وأقاربه 
ومعارفـــه، فبقـــاء أي فـــرد دون تحصين 
يشـــكل فرصة لمضاعفة ونقل الفيروس 
بيـــن دائـــرة أفـــرد المجتمع والتـــي قد ال 

تنتهي أبًدا.
وبيـــن الكاتـــب عبدالمنعـــم أن التشـــكيك 
وفـــرض نظريـــة المؤامرات ينـــم عن قلة 
الوعـــي واالنســـياق خلـــف كالم ال دليـــل 
لـــه، فمجتمعنـــا ومنـــذ عشـــرات الســـنين 
يأخذ أطفاله للتطعيمات الموســـمية دون 
تشكيك وتخوف، فليس األمر بجديد وال 
بالغريب علينا، فقط هناك أصوات تنشـــر 
السلبية وهناك من يلتفت لها مع األسف.

ومـــن جانبها أوضحـــت الصحافية فاطمة 
علـــي أنهـــا أقدمـــت علـــى أخـــذ التطعيـــم 
بعـــد مراجعـــة طبيبهـــا والتــــأكد مـــن عدم 
تعـــارض التطعيـــم مـــع أدويتهـــا إذ تعانـــي 
من الحساســـية وتتنـــاول األدوية بشـــكل 
المختـــص  الطبيـــب  أن  وبينـــت  منتظـــم، 

أوضـــح لها كيفيـــة الموازنة بيـــن التطعيم 
واألدوية التي تأخذها.

وبينـــت فاطمـــة أنـــه مـــن خـــالل طبيعـــة 
عملها اتضح لهـــا أهمية توضيح المعلومة 
الصحيحـــة بالطريقـــة الصحيحـــة، وعـــدم 
تـــرك المجال لتداول المعلومات المغلوطة 
مـــن  الكثيـــر  فهنـــاك  كان،  أمـــر  أي  حـــول 
المواقع فـــي التواصل االجتماعي ال تقدم 
أن  وأوضحـــت  الصحيحـــة،  المعلومـــات 
النـــاس أصبحوا اليوم أكثـــر إدراكا ألهمية 
التطعيـــم في ظل زيادة الحاالت وتصاعد 

األرقام بشكل غير معتاد.
وختمـــت الصحافية فاطمـــة علي حديثها 
بـــدوره  الجميـــع  قيـــام  أهميـــة  بتوضيـــح 
الصحيـــح، فـــال نريـــد خســـارة األرواح وال 
إصابـــة أهلنا وزمالئنا بالفيـــروس، من هنا 
تأتـــي أهميـــة اإليمـــان بخيـــارات الطاقـــم 
ممـــن  الكثيـــر  فهنـــاك  المختـــص،  الطبـــي 
أقدمـــوا على أخذ التطعيـــم وهم يزاولون 
حياتهـــم بالشـــكل الطبيعـــي دون خـــوف، 
لـــذا فإن قيـــام النـــاس بالســـلوك الصحيح 
الـــذي يعكس صحة القرار أمُر واجب وهو 
مســـئولية وأمانـــة، فالتطعيـــم هـــو ضمان 
الســـالمة، والبـــد مـــن الخـــروج مـــن بـــؤرة 

الخوف والقلق منه.

عبدالمنعم إبراهيمعلي سبكار خليل الرميثي علي حسين
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فنانون وإعالميون وصحافيون: أخذ التطعيمات ضرورة للحد من انتشار “كورونا”
أكبر بجدية  الــمــوضــوع  مــع  التعامل  المهم  مــن  لكن  ــا  اخــتــيــارًيّ وفرتها  الحكومة 
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“الصحة”: ال قوائم انتظار للقاح “سبوتنيك”
ً ــا ــد الـــتـــســـجـــيـــل إلـــكـــتـــرونـــيـ ــعـ ــد تـــلـــقـــي الـــتـــطـــعـــيـــم ســـريـــًعـــا بـ ــ ــوع ــ ــد م ــيـ ــأكـ تـ

أكــدت وزارة الصحــة عــدم وجــود قوائم انتظــار لتطعيم )ســبوتنيك( 
الروســي، داعيــة الراغبيــن فــي أخــذ تطعيم )ســبوتنيك( إلــى المبادرة 
healthalert.gov. بالتســجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة

bh أو من خالل تطبيق “مجتمع واعي”.

وحثـــت الـــوزارة علـــى التســـجيل 
ســـيتم  الـــذي  التطعيـــم  ألخـــذ 
الحصول على موعد لتلقيه بشكل 

ســـريع، بعد إتمام عملية التسجيل 
إلكترونًيـــا، حيث ســـيتم التواصل 
مع المســـجلين عبر إرســـال رسالة 

نصية على رقم االتصال المســـجل 
بالموقع اإللكتروني لتحديد موعد 
ومـــكان تلقـــي الجرعـــة األولى من 

التطعيم.
وثمنت الـــوزارة مبادرات المجتمع 
البحرينـــي ومـــا يبديـــه مـــن حـــس 
بالتجـــاوب مـــع الحملـــة  مســـؤول 
الوطنيـــة للتطعيـــم، ووعـــي عـــاٍل 

بأهميتهـــا في حفظ ســـالمة الفرد 
واألسرة والمجتمع.

التأكيـــد  الصحـــة  وشـــددت وزارة 
علـــى كفـــاءة ومأمونيـــة التطعيم، 
البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى  الفتـــة 
قـــد أجـــازت االســـتخدام الطـــارئ 
لتطعيـــم )ســـبوتنيك( فـــي فبرايـــر 
مركـــز  ينتجـــه  والـــذي  2021م 

غاماليـــا القومـــي لبحـــوث األوبئـــة 
واألحيـــاء الدقيقـــة التابع لـــوزارة 
الصحـــة باالتحاد الروســـي، حيث 
 91.6% فاعليتـــه  نســـبة  تبلـــغ 
وأصبح أحـــد التطعيمات المتاحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 

بشكل مجاني.
وتأتي مبادرات وزارة الصحة في 

تجديـــد دعوتهـــا لتلقـــي التطعيـــم 
ضمن الخطـــط االحترازية الهادفة 
للحصول علـــى المناعة الجماعية، 
وتكثيـــف  اســـتمرار  خـــالل  مـــن 
الحملـــة الوطنية للتطعيم للحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين من خـــالل رفع وتعزيز 

المناعة بواسطة التطعيمات.

المنامة - وزارة الصحة
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Grnata Contracting مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بحل وتصفية
شركة ام .اند.اي لإلنشاءات المحدودة

سجل تجاري رقم : ٥٦١٠-١
بنــاء علــى المحكمــة بشــأن شــركة ام .انــد.اي لإلنشــاءات المحدودة، 
إجباريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،٥٦١٠-١ رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة 
وتعييــن الســادة / أوائــل البحريــن لإلستشــارات ذ.م.م، مصفيا مؤقتا 

للشركة.  
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
بالمرســوم  الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   325
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
هاتف : 17104666   -    39459814

 فاكس: 17630666
miclaims@awael.bh :بريد إلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري الفرع رقم   2
لشركة إل كيه ناين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة 
بأنــه قــد تقدمــت إليها الشــيخه نور  بنت راشــد بــن خليفه ال 
خليفه  المالكة  لشركة: إل كيه ناين ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم:  104991-1
طالبة تغيير االسم التجاري للفرع الثاني،

والمسمى: إل كيه ناين ذ.م.م  

 من:  إل كيه ناين ذ.م.م
L K NINE W.L.L 

 الى:  بالم ديسيرت فيول ستيشن ذ.م.م
PALM DESERT FUEL STATION W.L.L 

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما من  تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

القيد  25359    -    التاريخ  2021-3-25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   50475   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذا ت مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا الســيدة ليلــى احمــد خليــل المريخــي  المالكــة ل  مطعم الوســمي مؤسســة 
العاشــر  الفــرع  تحويــل  طالبــا   25359 رقــم  القيــد  بموجــب  فرديةوالمســجلة 
معجناتيمــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة
من السادة التالية اسمائهم :

محمد عيسى عبد هللا محمد الذوادي
PADICHARAYEIL AMMAD 

التاريخ  : 2021/4/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -57313   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: حميــده ناجــي ثابــت غيــالن العمــاري بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي  إلى الســيد مســعد ســيف مســعد ناصر احمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل  خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 69131 - 5
 االسم التجاري : الزعيم المبدع لزينة السيارات

القيد   101778    -   التاريخ : 2021/4/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  نيروس بروجكتس

تضامن بحرينية ألصحابها قاسم فردان وفاطمة أل ضيف وفوزية فخر

  تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة/ فاطمه  
عبــدهللا جعفــر محمــد علــي ال ضيــف باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة نيــروس بروجكتــس  
تضامــن بحرينيــة ألصحابهــا قاســم فــردان وفاطمــة أل ضيــف وفوزيــة فخــر ، المســجلة كشــركة 
ذات  مســؤولية محدودة تحت رقم 101778 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية  
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر  

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد   115906 - 2   -   لتاريخ   5 \ 4 \ 2021
وزار ة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   47892   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم الفرع 2 من شركة هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

 DIPAK تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
المســجلة  ذ.م.م  المجوهــرات  لتصميــم  هــزرا  شــركة  مالــك   KUMAR ABANAMALI HAZAR

بموجب القيد رقم115906 ، طالبا تغيير اسم الفرع 2 من الشركة ليكون:
من: شركة هزارا فاشن ديزاين ذ.م. م

.LHAZRA FASHION DESIGN CO. W.L
إلى: هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

.LHAZRA JEWELLERY DESIGN W.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يوما من تاريخ  نشر هذا اإلعالن .

التاريخ : 2021/04/06
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
CR2021 -54642  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زيبا حبيب نادري محمد
االسم التجاري الحالي : بلس الينق للزهور والهدايا و الشوكالتة

االسم التجاري الجديد: بلس فلورال ديزان اند مور
رقم القيد : 1-125851

تاريخ : 31 / 03 / 2021
CR2021 -55145  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحوم السيدمحســن شــرف حســين الموســوي 
بطلب تحويل المحل

التجاري التالي إلى السيد / السيدة موسى السيدمحسن شرف الموسوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري : صالون عمار للحالقه الرجاليه
رقم القيد : ٠٢-8996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  34838  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حبيب القناص للتنظيفات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / حبيــب محمــد عبدهللا حســن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة حبيب 
القنــاص للتنظيفــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم 101440 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات . التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/06/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -58664 (  إعالن تنازل  طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة: حســنيه الســيد محمــد محســن مــرزوق  الرقــم الشــخصي  
540071650 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى السادة 

/ حليمه السيد حسين شرف هاشم أحمد الرقم الشخصي 721103804     
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 رقم السجل : 49886

الفرع: 5
االسم التجاري : ستوديو األلفيه الثالثه

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 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل 

 إعالن بحل وتصفية
 شركة ام .اند.اي لإلنشاءات المحدودة

 سجل تجاري رقم : )1-5610(

 بنــاء علــى قــرار المحكمــة بشــأن شــركة ام .اند.اي لإلنشــاءات 
المحــدودة، المســجلة بموجــب القيــد رقــم )5610-1( ،  بتصفية 
الشــركة إجباريا وتعيين الســادة / أوائل البحرين لإلستشارات 

ذ.م.م، مصفيا مؤقتا للشركة. 
  بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديريــن قد انتهت وفقا لنص 
المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر 
بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص المادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 

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

 أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
هاتف : 17104666 - 39459814  

فاكس: 17630666
miclaims@awael.bh :بريد إلكتروني
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Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بحل وتصفية
شركة ام .اند.اي لإلنشاءات المحدودة

سجل تجاري رقم : ٥٦١٠-١
بنــاء علــى المحكمــة بشــأن شــركة ام .انــد.اي لإلنشــاءات المحدودة، 
إجباريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،٥٦١٠-١ رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة 
وتعييــن الســادة / أوائــل البحريــن لإلستشــارات ذ.م.م، مصفيا مؤقتا 

للشركة.  
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
بالمرســوم  الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   325
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
هاتف : 17104666   -    39459814

 فاكس: 17630666
miclaims@awael.bh :بريد إلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري الفرع رقم   2
لشركة إل كيه ناين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة 
بأنــه قــد تقدمــت إليها الشــيخه نور  بنت راشــد بــن خليفه ال 
خليفه  المالكة  لشركة: إل كيه ناين ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم:  104991-1
طالبة تغيير االسم التجاري للفرع الثاني،

والمسمى: إل كيه ناين ذ.م.م  

 من:  إل كيه ناين ذ.م.م
L K NINE W.L.L 

 الى:  بالم ديسيرت فيول ستيشن ذ.م.م
PALM DESERT FUEL STATION W.L.L 

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما من  تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

القيد  25359    -    التاريخ  2021-3-25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   50475   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذا ت مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا الســيدة ليلــى احمــد خليــل المريخــي  المالكــة ل  مطعم الوســمي مؤسســة 
العاشــر  الفــرع  تحويــل  طالبــا   25359 رقــم  القيــد  بموجــب  فرديةوالمســجلة 
معجناتيمــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة
من السادة التالية اسمائهم :

محمد عيسى عبد هللا محمد الذوادي
PADICHARAYEIL AMMAD 

التاريخ  : 2021/4/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -57313   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: حميــده ناجــي ثابــت غيــالن العمــاري بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي  إلى الســيد مســعد ســيف مســعد ناصر احمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل  خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 69131 - 5
 االسم التجاري : الزعيم المبدع لزينة السيارات

القيد   101778    -   التاريخ : 2021/4/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  نيروس بروجكتس

تضامن بحرينية ألصحابها قاسم فردان وفاطمة أل ضيف وفوزية فخر

  تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة/ فاطمه  
عبــدهللا جعفــر محمــد علــي ال ضيــف باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة نيــروس بروجكتــس  
تضامــن بحرينيــة ألصحابهــا قاســم فــردان وفاطمــة أل ضيــف وفوزيــة فخــر ، المســجلة كشــركة 
ذات  مســؤولية محدودة تحت رقم 101778 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية  
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر  

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد   115906 - 2   -   لتاريخ   5 \ 4 \ 2021
وزار ة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   47892   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم الفرع 2 من شركة هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

 DIPAK تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
المســجلة  ذ.م.م  المجوهــرات  لتصميــم  هــزرا  شــركة  مالــك   KUMAR ABANAMALI HAZAR

بموجب القيد رقم115906 ، طالبا تغيير اسم الفرع 2 من الشركة ليكون:
من: شركة هزارا فاشن ديزاين ذ.م. م

.LHAZRA FASHION DESIGN CO. W.L
إلى: هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

.LHAZRA JEWELLERY DESIGN W.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يوما من تاريخ  نشر هذا اإلعالن .

التاريخ : 2021/04/06
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
CR2021 -54642  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زيبا حبيب نادري محمد
االسم التجاري الحالي : بلس الينق للزهور والهدايا و الشوكالتة

االسم التجاري الجديد: بلس فلورال ديزان اند مور
رقم القيد : 1-125851

تاريخ : 31 / 03 / 2021
CR2021 -55145  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحوم السيدمحســن شــرف حســين الموســوي 
بطلب تحويل المحل

التجاري التالي إلى السيد / السيدة موسى السيدمحسن شرف الموسوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري : صالون عمار للحالقه الرجاليه
رقم القيد : ٠٢-8996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  34838  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حبيب القناص للتنظيفات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / حبيــب محمــد عبدهللا حســن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة حبيب 
القنــاص للتنظيفــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم 101440 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات . التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/06/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -58664 (  إعالن تنازل  طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة: حســنيه الســيد محمــد محســن مــرزوق  الرقــم الشــخصي  
540071650 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى السادة 

/ حليمه السيد حسين شرف هاشم أحمد الرقم الشخصي 721103804     
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 رقم السجل : 49886

الفرع: 5
االسم التجاري : ستوديو األلفيه الثالثه

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 

38344464

تحـديـــث
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بناء وتنفيذ

Grnata Contracting مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بحل وتصفية
شركة ام .اند.اي لإلنشاءات المحدودة

سجل تجاري رقم : ٥٦١٠-١
بنــاء علــى المحكمــة بشــأن شــركة ام .انــد.اي لإلنشــاءات المحدودة، 
إجباريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،٥٦١٠-١ رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة 
وتعييــن الســادة / أوائــل البحريــن لإلستشــارات ذ.م.م، مصفيا مؤقتا 

للشركة.  
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
بالمرســوم  الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   325
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
هاتف : 17104666   -    39459814

 فاكس: 17630666
miclaims@awael.bh :بريد إلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري الفرع رقم   2
لشركة إل كيه ناين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة 
بأنــه قــد تقدمــت إليها الشــيخه نور  بنت راشــد بــن خليفه ال 
خليفه  المالكة  لشركة: إل كيه ناين ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم:  104991-1
طالبة تغيير االسم التجاري للفرع الثاني،

والمسمى: إل كيه ناين ذ.م.م  

 من:  إل كيه ناين ذ.م.م
L K NINE W.L.L 

 الى:  بالم ديسيرت فيول ستيشن ذ.م.م
PALM DESERT FUEL STATION W.L.L 

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما من  تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

القيد  25359    -    التاريخ  2021-3-25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   50475   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذا ت مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا الســيدة ليلــى احمــد خليــل المريخــي  المالكــة ل  مطعم الوســمي مؤسســة 
العاشــر  الفــرع  تحويــل  طالبــا   25359 رقــم  القيــد  بموجــب  فرديةوالمســجلة 
معجناتيمــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة
من السادة التالية اسمائهم :

محمد عيسى عبد هللا محمد الذوادي
PADICHARAYEIL AMMAD 

التاريخ  : 2021/4/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -57313   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: حميــده ناجــي ثابــت غيــالن العمــاري بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي  إلى الســيد مســعد ســيف مســعد ناصر احمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل  خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 69131 - 5
 االسم التجاري : الزعيم المبدع لزينة السيارات

القيد   101778    -   التاريخ : 2021/4/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  نيروس بروجكتس

تضامن بحرينية ألصحابها قاسم فردان وفاطمة أل ضيف وفوزية فخر

  تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة/ فاطمه  
عبــدهللا جعفــر محمــد علــي ال ضيــف باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة نيــروس بروجكتــس  
تضامــن بحرينيــة ألصحابهــا قاســم فــردان وفاطمــة أل ضيــف وفوزيــة فخــر ، المســجلة كشــركة 
ذات  مســؤولية محدودة تحت رقم 101778 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية  
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر  

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد   115906 - 2   -   لتاريخ   5 \ 4 \ 2021
وزار ة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   47892   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم الفرع 2 من شركة هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

 DIPAK تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
المســجلة  ذ.م.م  المجوهــرات  لتصميــم  هــزرا  شــركة  مالــك   KUMAR ABANAMALI HAZAR

بموجب القيد رقم115906 ، طالبا تغيير اسم الفرع 2 من الشركة ليكون:
من: شركة هزارا فاشن ديزاين ذ.م. م

.LHAZRA FASHION DESIGN CO. W.L
إلى: هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

.LHAZRA JEWELLERY DESIGN W.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يوما من تاريخ  نشر هذا اإلعالن .

التاريخ : 2021/04/06
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
CR2021 -54642  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زيبا حبيب نادري محمد
االسم التجاري الحالي : بلس الينق للزهور والهدايا و الشوكالتة

االسم التجاري الجديد: بلس فلورال ديزان اند مور
رقم القيد : 1-125851

تاريخ : 31 / 03 / 2021
CR2021 -55145  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحوم السيدمحســن شــرف حســين الموســوي 
بطلب تحويل المحل

التجاري التالي إلى السيد / السيدة موسى السيدمحسن شرف الموسوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري : صالون عمار للحالقه الرجاليه
رقم القيد : ٠٢-8996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  34838  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حبيب القناص للتنظيفات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / حبيــب محمــد عبدهللا حســن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة حبيب 
القنــاص للتنظيفــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم 101440 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات . التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/06/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -58664 (  إعالن تنازل  طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة: حســنيه الســيد محمــد محســن مــرزوق  الرقــم الشــخصي  
540071650 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى السادة 

/ حليمه السيد حسين شرف هاشم أحمد الرقم الشخصي 721103804     
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 رقم السجل : 49886

الفرع: 5
االسم التجاري : ستوديو األلفيه الثالثه

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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الحجوزات

AMAN VILLAS 13دوار

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting مساحات البناءمساحات الفلل
m2 334405245261m2

36779771
جعفر النكال

66622127
حسن محفوظ

36744700
أحمد سلمان

36026222
هاني إبراهيم

��������
36155800
حسن حمزة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن بحل وتصفية
شركة ام .اند.اي لإلنشاءات المحدودة

سجل تجاري رقم : ٥٦١٠-١
بنــاء علــى المحكمــة بشــأن شــركة ام .انــد.اي لإلنشــاءات المحدودة، 
إجباريــا  الشــركة  بتصفيــة   ،٥٦١٠-١ رقــم  القيــد  بموجــب  المســجلة 
وتعييــن الســادة / أوائــل البحريــن لإلستشــارات ذ.م.م، مصفيا مؤقتا 

للشركة.  
بهــذا يعلــن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقــا لنص المادة 
بالمرســوم  الصــادر  البحرينــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون  مــن   325
بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني الشــركة إلــى تقديم مطالباتهم 
إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

أوائل البحرين لإلستشارات ذ.م.م
هاتف : 17104666   -    39459814

 فاكس: 17630666
miclaims@awael.bh :بريد إلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

 بشأن تغيير االسم التجاري الفرع رقم   2
لشركة إل كيه ناين ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة 
بأنــه قــد تقدمــت إليها الشــيخه نور  بنت راشــد بــن خليفه ال 
خليفه  المالكة  لشركة: إل كيه ناين ذ.م.م، المسجلة بموجب 

القيد رقم:  104991-1
طالبة تغيير االسم التجاري للفرع الثاني،

والمسمى: إل كيه ناين ذ.م.م  

 من:  إل كيه ناين ذ.م.م
L K NINE W.L.L 

 الى:  بالم ديسيرت فيول ستيشن ذ.م.م
PALM DESERT FUEL STATION W.L.L 

 فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة 
المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما من  تاريخ نشــر هذا 

اإلعالن

القيد  25359    -    التاريخ  2021-3-25
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   50475   لسنة 2021
بشأن تحويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذا ت مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدمــت 
إليهــا الســيدة ليلــى احمــد خليــل المريخــي  المالكــة ل  مطعم الوســمي مؤسســة 
العاشــر  الفــرع  تحويــل  طالبــا   25359 رقــم  القيــد  بموجــب  فرديةوالمســجلة 
معجناتيمــن المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة برأســمال 

وقدره 1000 ، لتصبح الشركة مملوكة
من السادة التالية اسمائهم :

محمد عيسى عبد هللا محمد الذوادي
PADICHARAYEIL AMMAD 

التاريخ  : 2021/4/15
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
  CR2021 -57313   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدمــت إلينــا المعلــن ادنــاه: حميــده ناجــي ثابــت غيــالن العمــاري بطلــب تحويل 
المحل التجاري التالي  إلى الســيد مســعد ســيف مســعد ناصر احمد فعلى كل من 
لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل  خمســة عشــر يوما من تاريخ 

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم القيد : 69131 - 5
 االسم التجاري : الزعيم المبدع لزينة السيارات

القيد   101778    -   التاريخ : 2021/4/6
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية  نيروس بروجكتس

تضامن بحرينية ألصحابها قاسم فردان وفاطمة أل ضيف وفوزية فخر

  تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم إليها الســيدة/ فاطمه  
عبــدهللا جعفــر محمــد علــي ال ضيــف باعتبارهــا المصفــي القانونــي لشــركة نيــروس بروجكتــس  
تضامــن بحرينيــة ألصحابهــا قاســم فــردان وفاطمــة أل ضيــف وفوزيــة فخــر ، المســجلة كشــركة 
ذات  مســؤولية محدودة تحت رقم 101778 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية  
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر  

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد   115906 - 2   -   لتاريخ   5 \ 4 \ 2021
وزار ة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم   47892   لسنة 2021
بشأن تغيير اسم الفرع 2 من شركة هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

 DIPAK تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســيد
المســجلة  ذ.م.م  المجوهــرات  لتصميــم  هــزرا  شــركة  مالــك   KUMAR ABANAMALI HAZAR

بموجب القيد رقم115906 ، طالبا تغيير اسم الفرع 2 من الشركة ليكون:
من: شركة هزارا فاشن ديزاين ذ.م. م

.LHAZRA FASHION DESIGN CO. W.L
إلى: هزرا لتصميم المجوهرات ذ.م. م

.LHAZRA JEWELLERY DESIGN W.L
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوم 

يوما من تاريخ  نشر هذا اإلعالن .

التاريخ : 2021/04/06
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة ا لتسجيل
CR2021 -54642  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : زيبا حبيب نادري محمد
االسم التجاري الحالي : بلس الينق للزهور والهدايا و الشوكالتة

االسم التجاري الجديد: بلس فلورال ديزان اند مور
رقم القيد : 1-125851

تاريخ : 31 / 03 / 2021
CR2021 -55145  إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن ادنــاه ورثــة المرحوم السيدمحســن شــرف حســين الموســوي 
بطلب تحويل المحل

التجاري التالي إلى السيد / السيدة موسى السيدمحسن شرف الموسوي
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتر اض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خم ســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

االسم التجاري : صالون عمار للحالقه الرجاليه
رقم القيد : ٠٢-8996

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  34838  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة حبيب القناص للتنظيفات ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / حبيــب محمــد عبدهللا حســن باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة حبيب 
القنــاص للتنظيفــات ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب 
القيد رقم 101440 ، طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات . التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ: 2021/06/04
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
)CR2021 -58664 (  إعالن تنازل  طلب رقم

تقــدم إلينــا الســادة: حســنيه الســيد محمــد محســن مــرزوق  الرقــم الشــخصي  
540071650 طلب تنازل عن المحل التجاري الواردة معلوماته أدناه إلى السادة 

/ حليمه السيد حسين شرف هاشم أحمد الرقم الشخصي 721103804     
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 رقم السجل : 49886

الفرع: 5
االسم التجاري : ستوديو األلفيه الثالثه

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 



Vacancies Available
ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L 

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

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNER-MAINTENANCE(WORK SCHEDULING) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

DIRECT BUILDERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33864666  or  LAZURD.SERVICES@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Noor alkeram curtain tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND PROPERTEY MANGEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39434112  or  ceosalwagroup.butt1@gmail.com 

ALFOHOOD MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39881766  or  SHAHIRMALOL@GMAIL.COM 

6 pence Consulting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

HETERO CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38390207  or  TALIB_HETERO2005@HOTMAIL.COM 

SAZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33994476  or  khalid111@gmail.com 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

AMAZERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 33227706  or  BUFAJER17@GMAIL.COM 

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

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

GULF SURVEILLANCE SERVICES COMPANY G.S.S WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36513957  or  wycheb@yahoo.com 

BELADI SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66921770  or  SIM20122013@HOTMAIL.COM 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

BORAKAY RESTAURANT FILIPINO CHINESE CUISINE 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 36736725  or  RAMLA.JAWAD@HOTMAIL.COM 

EVERSHINE JEWELLERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39100232  or  SHINEJEWEL@HOTMAIL.COM 

TALKING PICTURES PRODUCTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CAMERAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17893889  or  admin@talking-pictures.net 

INTER MERCA AIR CONDITIONING CONTRACTING S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39335969  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

GALAXY ADVERTISING & EVENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

AUDIO ZONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39643189  or  INFO@AWTADI.COM 

HABITAT DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39451139  or  ABDUL@MBMGRP.COM 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

RADHWAN BAKARY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39432349  or  RADHWANBAKERY@GMAIL.COM 

Abou Elsag Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33065500  or  SPICYSAUSE@HOTMAIL.COM 

PANDA BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17332344  or  PANDA@BATELCO.COM.BH 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17171656  or  MEQDAD.GHAREEB@WIPRO.COM 

Mima auto spare parts centre 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36668599  or  HMAJED@AHLIA.EDU.BH 

Riffa Views International School W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 16565000  or  sscott@rvis.edu.bh 

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34342819  or  KHALID.RAHIMY23@YAHOO.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17822123  or  metee@meteebah.com 

Sambousa Hamed 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

DIVYA FASHION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17555999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Pebbles Gate Cleaning 1 
has a vacancy for the occupation of

  WIREMAN (BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

Nora Reliance Printing Group. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33066151  or  YASEEN.ALHEJAZI@GMAIL.COM 

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39697979  or  HASSAN800@GMAIL.COM 

Route 66 Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330454  or  MM@EDGEBASIS.COM 

National Industrialink Trading Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35357786  or  asharjamaal@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35357786  or  asharjamaal@gmail.com 

PERFECT FIT TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36905323  or  ABDUL_636@HOTMAIL.COM 

IKIGAI UNIFORMS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001259  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.COM 

DAN CONTARUCTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330048  or  DAN_CONTRACTING_3931@HOTMAIL.COM 

FAAZ GLOBAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

ALMUSARRAT ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66963769  or  MUSARRAT.NADIRA@HOTMAIL.COM 

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

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17783583  or  SAMERORTHO@GMAIL.COM 

LAVANDERIA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33169704  or  WAL-AL-B@HOTMAIL.COM 

ICE CREAM HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36202066  or  ICECREAMHOUSEBH@GMAIL.COM 

DEVJI AURUM GOLD AND DIAMOND FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(COMMERCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17162244  or  hr@devjiaurum.com 

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

MAQ Marine Services 
has a vacancy for the occupation of

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

Shouq almanama cold store 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33445513  or  BU.MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 77157777  or  tina@jasgroup.co 

Ali alsaeed commercial 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34065880  or  hibrains@yahoo.com 

CENTRAL INTERNATIONAL CATERING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39659325  or  INFO@CENTRALCAFES.COM 

Safety corner for parking & polishing cars 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17691630  or  BALAWY1995@GMAIL.COM 

Ghulam Mustafa Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33241980  or  GHULAM_MUSTAFA1965@HOTMAIL.COM 

Al Dimiyati Pastry and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 39806922  or  HAGAG.HAMAM@YAHOO.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77333362  or  MARIA@AKA-INTERIORS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

Gulf Sea Petroleum Products Marketing W.I.I 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  CHAIRMAN@GSTGULF.COM 

Star Lion Contracting Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36606011  or  STARLIONSERVICE@GMAIL.COM 

ADNAN PALACE VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35580819  or  ADNANGTR35@GMAIL.COM 

Oxygen pharmacy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36866586  or  OXYGENPHARMACY.BH@GMAIL.COM 

GULF COAST FABRICATORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 34692083  or  BABAR327@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404855  or  315257133@QQ.COM 

PIXEL MARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224970  or  BADREYA.ALSAYEGH@GMAIL.COM 

Wyndham Garden W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66316666  or  shafiq@wyndhamgardenmanama.com 

MANAF & HAMZA TRADING  company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 38387566  or  MANAF.THARAMAL@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

PARS INTERNITIONAL HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17814777  or  HAMAN74@GMAIL.COM 

TAKE AWAY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36201441  or  KFALKHAJA@HOTMAIL.COM 

URBAN QUARTERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17532201  or  info@urbanqt.com 

URBAN QUARTERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532201  or  info@urbanqt.com 

Hamad Showaiter Sweets Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39721292  or  GOLDEN.INTERNET786@GMAIL.COM 

Gold Radiator Repairing and Mechanical services Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33733381  or  CEO@381AGROUP.COM 

True man Services Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33511718  or  RASHADALI669@GMAIL.COM 

ELITE BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  MOFAZZAL888@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

GULF SEA GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST.GULF@BATELCO.COM.BH 

GULF EAGLE TRADING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300399  or  INFO@GULFEG.COM 

BAHRAIN RADIATERS & AUTO A/C SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

 17701006  or  hr@actbh.com 

ACTION BUILDERS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33778820  or  AL-SAHRE2010@HOTMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL RAHMANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39411622  or  sm_77s@hotmail.com 

Eram Floors Middle East S.P.C. owned by Mr. Sattam Abdulaziz A AlOmairy 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR FOR OPERATIONS 

 suitably qualified applicants can contact
 33628081  or  adminbahrain@eramarabia.com 

EVER FINE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17227206  or  haneefgeepas@gmail.com 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Chemco Plastic Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464159  or  BIMAL@CHEMCOGROUP.COM 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

ANWAR ALGALLAF MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33564990  or  ANWAR.ALGALLAF@GMAIL.COM 

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of
  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

SHOHIDUL INTERNATIONAL CO.  BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32304250  or  LSTARBH@GMAIL.COM 

EUMDAT ALMISRIIYN CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (COFFEE SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact
 33681618  or  BBH27424@GMAIL.COM 

ADEL JAMEEL SALEH ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ADEELJAMEELBH@GMAIL.COM 

EXPRESS DEVES AUTO SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

MOHAMED AHMED ALI / KHAIR ALSALAM 8093 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39457556  or  jasimmohammed448@gmail.com 

MAKI MAHDI MAKI SARHAN / FRSANI 6143 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ALHAMOORFISHES@GMAIL.COM 

ABDULAMIR EBRAHIM YOUSIF DAHNEEM(MAGNANI 6025 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17250905  or  ABDULAMEER5800@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36758776  or  ABUZARCARGO@GMAIL.COM 

ARMORALL CAR WASH AND POLISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39271222  or  MOZJZ@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED FAKHROO & BROTHERS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17253529  or  MAHMOOD@FAKHOO.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

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

CHATURBHUJ MULCHAND & SONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259570  or  CMS.BAH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

RED MACK INDUSTRIAL SERVICES (BAHRAIN) W 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17697800  or  F-D-MANNAI@HOTMAIL.COM 

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

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  BLACKSMITH 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALMANNAI TRADING & INVESTMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DAMANNAI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

ALHABBASH PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17644803  or  MAHALHABBASH@GMAIL.COM 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.COM 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

EAST ARAB CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17713731  or  EASTARABCON@GMAIL.COM 

DELMON POULTRY COMPANY B.S.C. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact
 17608282  or  AHADI.M@DAWAJEN.BH 

ALBOSTA REAL ESTATE AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17228105  or  FATIMAALBOSSTA@GMAIL.COM 

Kids gifts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17344840  or  YOUSIFALSHAIJI@HOTMAIL.COM 

ALRAHIAQ Super MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 36376922  or  ALRAHEEQ.CS@HOTMAIL.COM 

BODYLINE LADIES CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 790132  or  KECC07BN@BATELCO.COM.BH 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.COM 

RUFAIDA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330980  or  UUMAAREF79@GMAIL.COM 

ABDULRIDHA JAFFAR ALI ALMEABAD 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344801  or  Malmabad@gmail.com 

ALWESTI AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17400580  or  ZAHRAA-ALWASTI@HOTMAIL.COM 

MEGA STAR RENT A CAR 
has a vacancy for the occupation of

  RENT COLLECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36378787  or  ABDULLA3389.BH@GMAIL.COM 

RAMADA HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

MOJA Cleaning Contracting Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

Global condor Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17830010  or  MAJED.LMRA@GMAIL.COM 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

FATENAT ALKHALEEJ BEAUTY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39966051  or  beauty.gulf@hotmail.com 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

NOORA PHOTCOPY CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(PHOTOCOPY MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 39456250  or  md52525@hotmail.com 

ARIMA INSURANCE SOFTWARE WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17544111  or  ARIMA@ARIMA.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17464006  or  RQAMBER@AMJPROJECTS.COM 

Sunlight Coldstore 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33773065  or  RIZWANYOUNES@HOTMAIL.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

MIDDLE EAST FOUNDATIONS - BAHRAIN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17210471  or  BILL@MEFBAHRAIN.COM 

POSHAK FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33937884  or  nidhami.bh@gmail.com 

Fakhroo world mart 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39400804  or  bhrcare@gmail.com 

AL WAFER HAIRDRESSING SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38396868  or  WEABSHER4YOU@GMAIL.COM 

JALAL SCHINDLER LIFTS & ESCALATORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17536956  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

ALSAWAI ALUMINUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39957788  or  SUWAIEE@HOTMAIL.COM 

JASSIM MOHAMMED ALI ZAYER ABBAS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785199  or  jassimdocuments@gmail.com 

Allaheb for sale motorcyclesbicycles 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33348708  or  rafa.general.trading@gmail.com 

RIMSHI SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39729629  or  NAJEEAFMH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 33116174  or  ABBAS-86@HOTMAIL.COM 

PHOENIX ENGINEERING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17535115  or  muneer@phoenixbahrain.com 

SAROONA TAILORING& UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673683  or  CR.RONALDO7@HOTMAIL.COM 

Dubai Horizon International Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17664304  or  ADMIN@DHIWLL.COM 

SAHAR A C AND FREG REPAIRS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

B2B TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33404051  or  MSAEED212@GMAIL.COM 

Saniyah ladies beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39616126  or  AHMEDALGURAIR@HOTMAIL.COM 

FADI LEBANESE SNACK 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 39060996  or  FADI.ALBISSANI70@GMAIL.COM 

BIN FAQEEH REAL ESTATE INVESTMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR OF ACCOUNTING DIRECTORATE 
 suitably qualified applicants can contact

 17561407  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL MOAYYED LANDSCAPES AND SWIMMING POOLS 
has a vacancy for the occupation of

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

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36746666  or  HWBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CLEANING & MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33367000  or  A_1999_A@HOTMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

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

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

SHAKER AL SALOUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39434177  or  ALSALOUSCO@Gmail.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Comfort workshop for repair of refrigerators and air conditioners 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Leaders international contracting 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39699957  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

UNITER SAFETY AND SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39825444  or  ateyatr@hotmail.com 

EMIRGAN SUTIS 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact

 17178505  or  M.BARHAM@ARMADAGROUPCO.COM 

ARAB VAPE GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36667606  or  MORSLON@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

KIMSHEALTH Medical Center B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  GUEST ARRANGEMENT SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

ABU HAFEEDA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 34095029  or  NADEERAABDULLA@YMAIL.COM 

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

MOTOTECH CAR SERVICES CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17583359  or  MOTOTECH@LIVE.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610666  or  pro@ramadamanama-citycentre.com 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622082  or  info@BAHSTS.COM 

JALAL ALAALI & Sons BSC C 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER(FINANCIAL AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17581777  or  M_JAFFER9@HOTMAIL.COM 

Isa towers cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39810659  or  ykahmed@yahoo.com 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

RATAN 87 Sale of second-hand goods 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

JBF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33665979  or  JAM_ALAJLAN@HOTMAIL.COM 

MS ADVISORY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17200144  or  mshaji@msbahrain.com 

Dar alamearat beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

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

ZAINA MANPOWER 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17230599  or  YUSUF_2322@YAHOO.COM 

TERRACE GARDEN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17668367  or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM 

Salma Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  SALMASALOON@GMAIL.COM 

CAPITAL REEF CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM 

Dome Natural Stone 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17899000  or  DOMESTONE@GMAIL.COM 

Relay Engineering Limited 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM 

ENJERA BAKERY AND COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17673373  or  BUYARER123@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

GHULOOM MOHAMED ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39688875  or  GHULOOMMOHD53@GMAIL.COM 

Urban Tarka Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 33926361  or  JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM 

Arfan gate silvers 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39675509  or  AWAIS.BASHIR94@HOTMAIL.COM 

FAAZ GLOBAL BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM 

SUFRAT UM NOOR 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36333380  or  UMNOOR2030@GMAIL.COM 

Millerstone services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33850781  or  faisal4u2471@gmail.com 

ABU ALTAMEI FOR FALAFEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39036644  or  HUSSAIN.ABUABDULLA@GMAIL.COM 

GULF HOTEL LAUNDRY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

 MANAGER (LAUNDRY) 
suitably qualified applicants can contact

17746307  or  AMIT.PURI@GULFHOTELSGROUP.COM

ALMAEDA GROCERY
has a vacancy for the occupation of

WORKER
suitably qualified applicants can contact
39613737  or  ALDARAZI@YAHOO.COM
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الحقيقة دون زيادة أو نقصان
عقـــد تجمـــع الوحـــدة الوطنيـــة مؤتمـــره الخامس قبـــل أيام بـــكل حرية 
وشـــفافية وتطـــرق إلى مختلـــف التحديات التـــي يعاني منهـــا المجتمع 
كالدين العام وغيره، إضافة إلى جائحة كورونا وما أفرزته من تحديات 
اقتصاديـــة وصحية واجتماعية، وغيرها مـــن القضايا، ما يعكس عظمة 
المشـــروع لســـيدي جاللـــة الملـــك المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه ومزايـــاه 
وفضائلـــه في ممارســـة الحريـــات والديمقراطية التي ال نجـــد لها مثيال 
فـــي أي بلـــد آخـــر، فالتجمـــع أعطـــى األشـــياء واألحـــداث لـــدى تحليلهـــا 
أحجامهـــا الحقيقيـــة دون زيـــادة أو نقصـــان، لكـــي يمكـــن الوصـــول إلى 
االســـتنتاج الصحيح، بينما لو كانت الجمعيـــات العميلة المنحلة لوجدنا 
فـــي مؤتمراتهـــا جملة من األكاذيب واالفتراءات علـــى جبهات مختلفة، 
وستدير وتدبر المكائد تحت ستار الحرية، وستقدم صورة مشوهة عن 

البحرين على الصعيد السياسي واألمني واالجتماعي.
المجموعة العربية األفريقية لحقوق اإلنسان ذات العضوية االستشارية 
باألمـــم المتحـــدة، أشـــادت بحرية العمل السياســـي فـــي البحرين، فعقد 

جمعيـــة تجمع الوحدة الوطنية مؤتمرها الصحافي بعد انتهاء مؤتمرها 
الخامـــس ليؤكـــد ضمـــان حرية العمـــل السياســـي الشـــفاف والحر وقوة 
واســـتمرارية المشـــروع اإلصالحي لســـيدي جاللة الملك المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه، حتـــى أصبحـــت مملكـــة البحريـــن نموذجـــا يحتـــذى به في 

المنطقة.
تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية لها وعليها بكل مدلول الكلمة، تقوى  «

في هذا االتجاه وتضعف هناك، لكنها ملتزمة بخطها الوطني الثابت وهو 
تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة السلم األهلي، ليس دفاعا عنها ولكنني 

أقارنها بتلك الجمعيات صاحبة التاريخ األسود وانفضاح مخططاتها 
التخريبية وكيف يتم التالعب بالحقائق في مؤتمراتها، ومازال بعض فلولها 

المتخفين وراء األقنعة في مختلف المواقع يبثون السموم ونقل الشائعات 
المضرة بالوطن في حسابات التواصل االجتماعي، وحمالت مشبوهة ضد 

البحرين كقضية نزالء مركز اإلصالح وكورونا األخيرة، وليس هناك أي شك 
في استمرار هؤالء في نشاطهم الداخلي طالما عبير الخيانة يفوح من كل 

مسامات جلودهم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مصر عائدة بقوة
# موكب ملوك وملكات مصر الذي تابعته شعوب العالم عبر الشاشات الفضية 
بانبهار ودهشة، يؤكد أن مصر ذاهبة بقوة الستعادة مكانتها الطبيعية كدولة 
عظمـــى في المنطقة والعالم، كما في الســـابق وأكثر، ويؤكد أيضًا أن مســـيرة 
النماء واالزدهار التي يقودها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســـي آتت أكلها، 
بعد أن شرع منذ وصوله سدة الحكم في إطالق سلسلة ضخمة من المشاريع 
القوميـــة العمالقـــة التـــي طالـــت كل شـــيء، مـــن بنـــاء جســـور، وشـــق قنوات 
مائية، وفتح شـــوارع جديدة بين المحافظات، واســـتصالح ماليين الفدادين 
الزراعيـــة، وإنشـــاء المصانـــع ومشـــاريع االســـتزراع الســـمكي، واألهـــم تطوير 

قدرات الجيش المصري العظيم.
وتأخذنـــا السياســـات الخارجية المصريـــة الرزينة والداعمـــة للمواقف العربية 
واإلسالمية، للدور المصري الحاسم والمؤثر، منها مساندة البحرين قبالة المد 
اإليرانـــي المؤثـــم، وصد محـــاوالت التغلغل للجماعات المتطرفـــة واألصولية، 
وخمـــد العبـــث األردوغاني بالمنطقة وفي البحر المتوســـط تحديدا، وال أغفل 
اإلشـــارة إلى موقف الدولة المصرية الحاســـم من بناء ســـد النهضة المشؤوم، 
وما يمكن أن يحدث إذا تعرض األمن المائي لها ألي خطر، فالمصريون أذكى 
وأدهـــى من المؤامرات التي تحاك ضد بالدهم فـــي الغرف المظلمة والرطبة، 

والتاريخ يؤكد ذلك.
عرفانـــا وتقديـــرا، نقول لمصـــر وأبنائها األوفياء شـــكرا على تصدركـــم الدائم 
صفـــوف التضحية والفـــداء للذود عـــن قضايا األمة والشـــعوب، وفي تحديد 

المصير والمستقبل القادم.

# كل مـــا يحـــدث من قبل قطر وقناتها المأجورة الجزيرة، يؤكد بالعشـــرة أنها 
منزوعة اإلرادة والقرار السياســـي، وأن ما يحدث من افتعال أزمات وتمويل 
جماعـــات خارجة عـــن القانون، هو تنفيذ إلمـــالءات دول إقليمية وعظمى، ال 
تنظـــر لألمـــن القومي الخليجي والعربـــي بطرف عين.. هـــذا االرتماء القطري 
األعمى في حضن األجنبي، وتســـليمه مقاليد الســـيادة والهوية والوجود بهذا 
الشـــكل المقزز، ســـتكون ضريبته فادحة، وموجعة، وداميـــة، وإن غدًا لناظره 

لقريب.

# المشـــاهد الجميلـــة التـــي تشـــهدها الكثيـــر مـــن الســـاحات المفتوحـــة بمدن 
وقـــرى البحريـــن، والتي ينثـــر بها المواطنـــون منذ الصباح الباكـــر فتات الخبز 
والرز للطيور والعصافير العابرة، تؤكد إنســـانية هذا الشعب العظيم والخلوق 
والطيب، والساعي دوما لمد يد العون ونيل األجر والرضوان والمغفرة، وإلى 

فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أدوية األمراض المميتة
أعـــرف جيـــدًا ما الذي يعنيه أن ال يحصل مريض الباركنســـون “الشـــلل الرعاش” 
علـــى أدويتـــه التي بالكاد تخفف عنه جزًءا ولو يســـيرًا من آالمه، فمعاناة والدي 
- رحمـــه هللا - أعطتنـــي هذه الخبـــرة بالتجربة الحية، فعدم وجود أمان نفســـي 
بوجـــود الـــدواء وتوافـــره، ُيدخـــل المرضـــى حالـــة عصبيـــة ال أبالـــغ إن وصفتها 
بالهســـتيرية. نقص أدوية متعددة في صيدليـــات وزارة الصحة التي منها دواء 
Sifro لعـــالج شـــلل الرعـــاش يجعلنا نقف مجـــددًا على هذه المشـــكلة التي تهدد 
المرضـــى وتجعـــل حياتهم على المحك، فحســـب لجنة التحقيـــق في الخدمات 
الطبية ثبت أن هناك نقصًا في أدوية أمراض القلب والســـرطان والسكلر وحتى 
األيـــدز، وكلها أمراض قاتلة، وعدم توافر عالجها ُيعجل من منية المصابين بها. 
فنقـــص دواء ســـيولة الـــدم الخاص بأمراض القلـــب لمنع التجلطات والســـكتات 
القلبية، إن لم يتوافر للمرضى قد يتسبب بحالة من فقدان الذاكرة والهلوسات 
ونقص في األوكسجين كمثال! لسنا هنا في وارد بيان كل دواء واآلثار الجانبية 
لعدم تناوله أو التوقف عن استخدامه لفترة، إنما لنقول إن حياة كثيرين قريبة 
من دائرة الخطر، وال نعلم ما ســـيصابون به جراء عدم انتظام استخدامهم تلك 
األدويـــة، أو التوقـــف عنهـــا لفترة! وحينها وبـــدالً من عالجهم مـــن مرض واحد، 
سيكون عليهم عالج عدة أمراض دفعة واحدة! هذا إن لم يكن منهم من سيكون 
عالة على المجتمع بعد شـــلله أو إعاقته الدائمة! وســـيكبد الدولة حينها أضعاف 
ما كانت تكبده أدويته السابقة. قد يعتقد البعض أننا نبالغ إن قلنا إننا مقبولون 
على كارثة، لكن هذا ما يجب الحذر منه، كي ال نكون فعالً أمام األمر الواقع، وال 
نجد األدوية الالزمة ألمراض هي اليوم متفشـــية بصورة كبيرة بين المواطنين 
والمقيمين، فيتساقط المرضى تباعًا لنقصها أو عدم توافرها، خصوصًا أن هناك 
الكثير من األدوية غير متاحة في الصيدليات الخارجية الخاصة، وال تتوافر إال 

في صيدليات وزارة الصحة. 
ياسمينة: األدوية كالغذاء للبعض، وعدم توافرها يعني موتهم. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

قام وزير الخارجية العراقي مصطفى الكاظمي خالل األيام الماضية بزيارة 
مهمـــة جدًا لكل من المملكة العربية الســـعودية واإلمـــارات العربية المتحدة، 
وتكللت بالنجاح بحســـب المخرجات المعلنة من اتفاقيات وخطط ستصب 
بالتأكيـــد في مصلحة العراق.  زيارة الكاظمي للرياض وأبوظبي تحمل بين 
طياتهـــا العديد من الدالالت، إال أن رســـالة التقـــارب والعودة للحضن العربي 
تبقـــى أبرزهـــا خصوصـــًا بعـــد أن ابتعد وانســـلخ العراق عن محيطـــه العربي 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة ليدخل فـــي حقبة مظلمـــة من التوغـــل اإليراني 
في مفاصله ويغدو ســـاحة خلفية لطهران لتصفية حســـاباتها وتهديد األمن 
الدولي... واقع لم يسعد محيط العراق العربي بالتأكيد، لكن ال يمكن لمحايد 
أن ينكـــر أن الـــدول العربيـــة لـــم تقـــم أيضـــًا بواجبها علـــى أكمل وجـــه تجاه 
العـــراق، بـــل إن انكفاءهـــا وتجاهل ما كان يحصل في بغداد أفســـح المجال 
أمام طهران للتمدد وإحكام ســـيطرتها على العراق حتى بات العراق منصة 

إيرانية تنطلق منها جميع أعمالها اإلرهابية في المنطقة.
رغبة العراق في التخلص من الســـطوة اإليرانية وإعادة العالقات مع الدول 

العربيـــة واضحـــة وال تقبـــل القســـمة علـــى اثنيـــن، لكـــن تبقـــى المعضلة في 
كيفيـــة الخـــروج من العبـــاءة اإليرانية في ظـــل تواجد سياســـي يتمثل في 
قادة سياســـيين وقادة أحزاب متنفعين يدينون بالوالء لطهران ويســـهلون 
من أي تشـــريع يصب في صالحها، إضافة لتواجد عســـكري مهول من خالل 
المليشـــيات والفصائـــل العراقيـــة التي تتحرك علـــى األرض بما فيه مصلحة 

طهران.

بالتأكيد ال يمكن االستهانة بالنظام اإليراني وهو الذي استطاع التوغل بعدة  «
عواصم عربية، لكن على الطرف اآلخر ال أعتقد أن اإلرادة العربية المنظمة 

والمشتركة والقائمة على منفعة ومصلحة العراق والعراقيين من منطلق 
االنتماء العربي تقل قوة عن أدوات طهران، ذلك ما يجب أن نعول عليه في 

االنفتاح نحو العراق باإلضافة لتنامي القاعدة الشعبية من عموم الشعب 
الساخط على التواجد اإليراني والقيادات العراقية الداعمة له، والذي يرى في 
عودة العراق لحضنه العربي المالذ األخير له، باإلضافة لرئيس وزراء عراقي 

يدفع بكل ثقله في هذا االتجاه وهو ما يجب أن يحظى اليوم بدعم عربي كبير.

هناك ملفان يشكالن أولوية لدى إدارة بايدن إلى جانب صراعها المحموم مع الصين 
من الناحية االقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وروسيا التي توسعت في مجال 
بيـــع األســـلحة لـــدول كثيرة مثل تركيـــا ومصر، ويبقـــى ملفا إيران وكوريا الشـــمالية 
حول تطوير قدراتهما النووية والصواريخ البالســـتية يمثالن هاجسا مقلقا لإلدارات 
األميركيـــة المتعاقبـــة. الملـــف اإليراني أكثر أهمية لـــإلدارة األميركية، مـــع أن كوريا 
الشـــمالية تجـــاوزت إيران في إنتاج األســـلحة النووية بمراحـــل، واألخطر أنها قادرة 
علـــى تهديـــد األراضي األميركيـــة ولديها صواريخ عابـــرة للقارات قـــادرة على حمل 
رؤوس نووية تستطيع ضرب معظم الواليات، في حين أن الملف اإليراني ال يشكل 
تهديدا مباشـــرا لألراضـــي األميركية. الخالصة من هذا الموضـــوع أن الملف الكوري 
يهدد أمن أميركا مباشـــرة، وكوريا الشمالية تحتل موقعا جغرافيا وجيوسياسيا في 
غايـــة األهميـــة، خصوصا في هذه المرحلة التي ستشـــهد صراعـــا اقتصاديا محموما 
بين أميركا والصين، خصوصا أن كوريا الشـــمالية تقع في الجزء الشـــمالي من شـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة، فهي تقع بين قطبين اقتصاديين مهميـــن للواليات المتحدة، هما 

كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب موقعها الجيواســـتراتيجي بين روســـيا والصين 
اللتين تشكالن أهم بؤرتين تهددان عرش الواليات المتحدة من هيمنتها على العالم، 
واألهـــم من ذلـــك الثروة الهائلـــة المخزونة في أراضـــي كوريا الشـــمالية من المعادن 
والزنك والبوسفات والفحم وما تحتويه جبالها من جرانيت ومواد مهمة تدخل في 
صناعة التكنولوجيا واالتصاالت، إلى جانب الطاقة والغاز في مياهها اإلقليمية التي 

هي رهن الحصار منذ عقود.
الواليات المتحدة والكتلة األوروبية لن تغامرا بتسهيل التقارب بين الكوريتين ألنهما  «

ستشكالن قوة هائلة من الناحيتين االقتصادية والعسكرية، وستحظى كل من روسيا 
والصين بالجزء األكبر من كعكة الكوريتين لقربهما الجغرافي ومد خط التوب الين 

لنقل الطاقة، عكس الملف اإليراني الذي يمكن تخفيض وتيرته من وجهة نظر أميركا 
وأوروبا، ألن إيران تمثل كنزا اقتصاديا مهوال للخزينة األميركية األوروبية، خصوصا في 

مجاالت البنى التحتية المتهالكة والتكنولوجيا والطاقة والطيران والزراعة ومجاالت 
ال حصر لها، حيث سيبقى الملف اإليراني في إطار الصراع االقتصادي مع الصين 
والتضييق عليها لكبح جماح سرعة نموها. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

بدور عدنان

 عبداهلل العيناتي

دالالت زيارة الكاظمي السعودية واإلمارات

نافذة على كوريا الشمالية

bedoor.articles
@gmail.com



Sports@albiladpress.com ١2

تغطية - اللجنة اإلعالمية

وفارســـات  فرســـان  يســـتعد 
بالمملكـــة  المحليـــة  اإلســـطبالت 
لخوض مسابقات ختام بطوالت 
ببطولـــة  الحواجـــز  قفـــز  موســـم 
البـــا للقفـــز، التـــي ســـتقام تحـــت 
رعايـــة رئيـــس االتحـــاد الملكـــي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بميدان االتحاد الرياضي 
العســـكري بالرفـــه يـــوم الجمعـــة 
المقبـــل، وينتظـــر أن تشـــهد آخر 
بطـــوالت الموســـم الحالـــي أقوى 
جميـــع  مـــن  ســـعًيا  المنافســـات 
أفضـــل  لتحقيـــق  المشـــاركين 
النتائج والمراكز وختام المســـك 
بقيـــة  عـــن  لموســـم كان مغايـــًرا 

المواسم. 
وأكـــد نائـــب رئيـــس لجنـــة قفـــز 
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الحواجـــز 
محمد آل خليفة أن: رعاية شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن “البـــا” لبطولة 
هذا األســـبوع ليـــس بغريب على 

هذه الشـــركة الوطنية التي دائًما 
ما تكـــون موجودة فـــي مختلف 
األحـــداث الرياضيـــة واألنشـــطة 
االجتماعية، وأن حرص الشـــركة 
علـــى رعايتهـــا إحـــدى بطوالتنـــا 
ســـنوًيا يعكـــس اهتمـــام مجلـــس 
الشـــيخ  رأســـها  وعلـــى  إدارتهـــا 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  دعيـــج 
الشـــكر  جزيـــل  لـــه  نرفـــع  الـــذي 
الكريمـــة  لرعايتهـــم  واالمتنـــان 
لهـــذه البطولـــة، لقـــد حرصنـــا مع 
اإلخـــوة في اللجنة المنظمة على 
تجهيز كل ما يتعلق بالبطولة من 
أجـــل إخراجها بالصـــورة الالئقة 
وتحقيـــق عوامـــل النجـــاح كافة 
فيها خصوًصا أنها مسك الختام.

الجمعة بطولة “البا” لقفز الحواجز

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

اللجنة اإلعالمية

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  اســـتقبل 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الشـــيخ علـــي بن خليفـــة آل خليفة، 
اآلســـيوي  لالتحـــاد  العـــام  األميـــن 
لكـــرة القدم “داتو ويندســـور جون” 
والوفد المرافق له، وذلك بمناســـبة 

زيارته لمملكة البحرين.
وشـــهد اللقـــاء حضور نائـــب رئيس 
الشـــيخ  الفنيـــة  للشـــؤون  االتحـــاد 
خالـــد بن ســـلمان آل خليفـــة ونائب 
رئيـــس االتحـــاد للشـــؤون اإلداريـــة 
والماليـــة علـــي البوعينيـــن واألمين 
العام لالتحاد البحريني لكرة القدم 

إبراهيم البوعينين.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحب الشـــيخ علي 
بـــن خليفة آل خليفـــة باألمين العام 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  لالتحـــاد 
فـــي بيـــت الكـــرة البحرينيـــة، ناقالً 

لـــه تحيـــات مجلـــس إدارة االتحـــاد 
وأسرة كرة القدم البحرينية.

 وتبـــادل الجانبـــان الحديـــث حـــول 
شـــؤون كـــرة القـــدم فـــي المنطقـــة 
والقارة اآلســـيوية، إذ أشـــاد رئيس 
القـــدم  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
الشـــيخ علي بـــن خليفـــة آل خليف 

االتحـــاد  يبذلهـــا  التـــي  بالجهـــود 
القـــدم عبـــر دعـــم  اآلســـيوي لكـــرة 
االتحـــادات األعضاء والســـعي إلى 
رقـــي وتطور عملها الفني واإلداري، 
مثنًيـــا علـــى التعـــاون المســـتمر مع 
اإلدارة التنفيذية لالتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.

أقـــام رئيـــس االتحـــاد اآلســـيوي لكـــرة القـــدم النائب 
األول لرئيـــس االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة مأدبة غـــداء تكريًما 
لرئيـــس االتحاد الدولي لكـــرة القدم جياني انفانتينو 
وأعضـــاء المكتـــب التنفيذي لالتحاد اآلســـيوي لكرة 
القدم، وذلك بحضـــور رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القـــدم الشـــيخ علي بن خليفـــة آل خليفـــة وعدد من 
المســـؤولين فـــي االتحاد اآلســـيوي.  ورحب الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة بانفانتينـــو وأعضاء 
المكتـــب التنفيـــذي متمنيـــا لهـــم طيـــب اإلقامـــة في 
مملكة البحرين، ومؤكدا أهمية وحدة وتضامن أسرة 
كـــرة القـــدم الدوليـــة لمواجهـــة التحديـــات وتحقيق 
التطلعـــات المشـــتركة باالرتقـــاء بمختلـــف مكونـــات 

اللعبة الشعبية األولى في العالم.
مـــن جانبه، عبـــر رئيس االتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
عن شـــكره وتقديره إلى الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
مملكـــة  لزيـــارة  الكريمـــة  دعوتـــه  علـــى  خليفـــة  آل 
البحرين وحضور اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم، مشيدا بحرص مملكة البحرين 
علـــى تهيئة الظـــروف المثالية الســـتضافة القعاليات 

والملتقيات الرياضية القارية والدولية.
لالتحـــاد  التنفيـــذي  المكتـــب  أعضـــاء  أعـــرب  كمـــا 
اآلســـيوي لكرة القـــدم عـــن تقديرهم لكـــرم الضيافة 
وحفـــاوة االســـتقبال في مملكـــة البحريـــن، منوهين 
بـــدور البحرين المحوري في إنجاح أنشـــطة وبرامج 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في شتى الميادين.

استوفت 7 أندية من أصل 10 في 
دوري ناصـــر بن حمـــد الممتاز لكرة 
2020- القـــدم للموســـم الرياضـــي 
الالعبيـــن  معيـــار مشـــاركة   ،2021
البحرينيين تحت 21 ســـنة، وذلك 
بعد مرور 13 جولة على المسابقة.
 وتبّقـــت 3 أندية فقط لم تســـتوف 
المعيـــار حتـــى اآلن، وهـــي أنديـــة 
األهلي والبديع والحد. ويبلغ معيار 
مشاركة أي عدد من الالعبين لمدة 
810 دقائق طيلة جـــوالت الدوري 
األول  القســـم  فـــي  جـــوالت   9(

ومثلهم في القسم الثاني(.
واألنديـــة التـــي اســـتوفت المعيـــار 
هـــي: المالكيـــة عبـــر 7 العبيـــن في 

2923 دقيقة، النجمة 4 العبين في 
1380 دقيقة، البســـيتين 5 العبين 
في 1279 دقيقة، المنامة 6 العبين 
في 2021 دقيقة، الرفاع الشـــرقي 

962 دقيقـــة،  فـــي  اثنيـــن  العبيـــن 
 1585 فـــي  العبيـــن   7 المحـــرق 
دقيقـــة، الرفـــاع 6 العبين في 841 

دقيقة.
أما األندية التي لم تســـتوف حتى 
اآلن فأرقامهـــا كاآلتـــي: األهلـــي 4 
العبيـــن فـــي 495 دقيقـــة، البديـــع 
4 العبيـــن فـــي 646 دقيقـــة، الحـــد 
 129 شـــارك  فقـــط  واحـــد  العـــب 

دقيقة.
وتوقـــع عقوبة علـــى النادي الذي ال 
يستوفي معيار المشاركة مع ختام 
منافســـات الـــدوري، إذ تخصم منه 
3 نقاط باإلضافة إلى غرامة مالية 

قدرها 5 آالف دينار بحريني.

جانب من االجتماع

جانب من اللقاء 

للحديــث عن شــؤون الكــرة بالمنطقة والقارة اآلســيوية

أكــد أهميــة وحــدة وتضامن أســرة كــرة القــدم الدولية

علي بن خليفة يستقبل داتو ويندسور جون

سلمان بن إبراهيم يحتفي برئيس “الفيفا” 7 أندية تستوفي معيار “تحت 21”
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تدشين الشعار الرســمي واستعراض خاص لألندية المشاركة

إجراء قرعة كأس خالد بن حمد لكرة اليد

أجريــت قرعــة كأس خالــد بــن حمــد لكــرة اليــد للموســم الرياضــي الحالي 
مساء )اليوم( األربعاء على الصالة التراثية لهيئة الثقافة واآلثار، بحضور 
النائــب األول رئيــس اتحــاد اليــد الدكتــور خالــد الحيــدان وممثلــي اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة وممثــل وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة وأعضــاء 
مجلس إدارة االتحاد وممثلو األندية األعضاء ووسائل اإلعالم المحلية.

علـــى  الحفـــل  برنامـــج  واشـــتمل 
عـــرض تلفزيونـــي خاص عـــن راعي 
البطولـــة، ومـــن ثم تدشـــين الشـــعار 
الرســـمي واستعراض خاص لألندية 

المشاركة في البطولة.
وأســـفرت القرعة عـــن وقوع كل من 
فـــرق النجمة، االتحاد، الدير، توبلي، 
البحرين، وســـماهيج في المجموعة 
المجموعـــة  ضمـــت  فيمـــا  األولـــى 
االتفـــاق،  األهلـــي،  فـــرق  الثانيـــة 

التضامن، الشباب وباربار.
وســـيلتقي فـــي الـــدور التمهيدي كل 
مـــن االتحـــاد والديـــر، وتوبلـــي مـــع 
البحريـــن، واالتفـــاق مـــع التضامـــن، 
فيمـــا تنتظـــر الفـــرق األربعـــة األولى 
في مســـابقة الدوري وهـــي النجمة، 
باربار، األهلي وســـماهيج اللعب في 

الدور الثاني.
من جانبها، أشـــادت أنديـــة كرة اليد 
برعاية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
لرئيـــس  األول  النائـــب  خليفـــة  آل 

المجلس األعلى للشـــباب والرياضة، 
رئيس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
لمســـابقة الـــكأس، وأكـــدت أن هـــذه 
المســـابقة ســـتحظى باهتمام خاص 
علـــى  غاليـــًا  أســـمًا  تحمـــل  كونهـــا 
الجميع، وستشـــهد نجاحـــًا كبيرًا من 
الناحيتيـــن الفنيـــة والتنظيميـــة في 
ظـــل حرص جميـــع الفـــرق على نيل 
شـــرف الفوز بالمركز األول والبطولة 

في نسختها األولى.
يـــوم  الـــكأس  مســـابقة  وســـتنطلق 
األحـــد المقبل فـــي الـــدور التمهيدي 
فيمـــا تقام مباريـــات األدوار النهائية 
في المرحلة الثانية وبطريقة إخراج 

المغلوب وفقًا الى الئحة البطولة.

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي:

من مراسم القرعة

ترقبوا 
الفيديوهات الرمضانية 

محمد بن جالل
رئيس شركة طموح رئيس اتحاد ألعاب القوى

ألجل المنتخب سنغلق شركة طموح 

دعمنا األندية ”الغالبة” واالتفاق طلب 
العبين من الحارس للهجوم

اتحادا لعبتين جماعيتين طلبا استنساخ 
تجربة ”طموح”

تحقيق ميداليات ملونة 
بأولمبياد طوكيو 2020 صعب

من قال إن الرفاع لم يستفد من 
العبي ”طموح”؟

ال أتطلع لرئاسة اتحاد الكرة.. وألعاب 
القوى األنجح محليا

أؤيد زيادة أندية دوري ناصر بن حمد 
لـ 14 وإضافة 4 للدرجة الثانية

علي خميس تحول إلداري.. 
والمنشطات مسؤولية العدائين

أحمد مهدي
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علي مجيد

واقعــا، مــن النــادر أن تجــد فتــاة تجــول في المالعب والصــاالت، حاملة في يدها القط صــوت أو البتوب أو كاميرا، كما هو الحال بالنســبة للرجال 
المســتحوذين بشــكل شــبه كلي أركان اإلعالم الرياضي في مملكة البحرين، عدا اســتثناءات قليلة من اإلعالميات الالتي ســرعان ما تســربن إلى 
مياديــن أخــرى. اليــوم، معنــا في لقاء شــيق، مريم مســيوب التي فازت مؤخــرا بلقب ملكة جمــال اإلعالميات الرياضيات العرب، ومراســلة برنامج 
“صدى المالعب” الذي يقدمه المذيع الشهير مصطفى األغا على قناة األم بي سي، والتي شقت طريقها إلى عالم النجومية بسرعة الصاروخ، عبر 

تقاريرها المميزة التي تعدها في مملكة البحرين.
انطالقة مميزة مع قناة أم بي سي  «

عبر برنامج صدى المالعب، كيف تصفين 
التجربة؟

في الحقيقة، ليس من السهل الظهور على 
شاشة سيدة القنوات العربية أم بي سي، 
فهذه مسؤولية كبيرة، ألنك تتحدث عن 
واألكثر  العربية  القنوات  أهم  واحــدة من 
برنامج  فــي  وجـــودي  عــن  فضال  متابعة، 
صدى المالعب الذي يعد من أكثر البرامج 
باالجتهاد  ولــكــن  جماهيرية،  الــريــاضــيــة 
ويــبــدأ  طبيعية  ــور  األمــ تصبح  والــتــعــلــم 
نجاحا  األكثر  المحتوى  لتقديم  الطموح 

ومهنية.
لماذا تأخرت في الظهور عبر التلفاز  «

رغم جمالك؟

بــكــل صـــراحـــة هــربــت مـــن األضـــــواء في 
قدمت  عروضا  ورفضت  مشواري،  بداية 
لي من بعض القنوات العربية، وفضلت أن 
أقضي 6 سنوات في المطبخ الصحافي، 
حتى اتعلم من الصفر قبل الوقوف أمام 
البداية  منذ  أدركــت  ببساطة،  الكاميرا، 
أنـــنـــي يــجــب أن أكـــــون مــتــمــكــنــة من 
آخــر،  أي شــيء  قبل  المهنية  أدواتـــي 

ألحظى باحترام المشاهد.
كيف تصفين مشوارك من البداية  «

إلى اليوم؟

األعــالم  لجنة  مع  ببدايتي  فخورة 
ــاد  ــحـ ــبــحــريــنــي واالتـ الـــريـــاضـــي ال
ــيـــوي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة  اآلسـ
الــــذي قـــدم لـــي الــكــثــيــر وكــرمــت 
الــدول،  من  العديد  في  خالله  من 
من  الــخــبــرة  واكــتــســبــت  تعلمت 
المسؤولين  الدائم مع  االحتكاك 

وغير  الــعــرب  الرياضيين  والصحافيين 
العرب، عبر الدورات واالحداث الرياضية، 
القليل  أفهم  إنني  القول  أستطيع  واآلن 
وأمامي الكثير ألتعلمه، فالحياة عبارة عن 

رحلة للتعلم.
لماذا اخترت مجال اإلعالم الرياضي؟ «

ألنه صعب وجريء في الطرح، أنا انسانة 
ــمــغــامــرة ويــبــقــى في  ــتــحــدي وال أحـــب ال
اإلعالم الرياضة والسياسة أصعب شيء، 
وبحكم أنني كنت العبة كرة سلة وكابتن 
الفريق أثناء الدراسة الثانوية والجامعية، 
معرفتي  رغــم  الرياضي  اإلعــالم  أخترت 

أنه تحد كبير.
هل هذا يبرر غياب أو قلة اإلعالميات  «

الرياضيات ؟

أعــتــقــد ذلـــك، الــمــجــال الــريــاضــي مخيف 
ومــواقــعــه  الــســريــع  نمطه  بسبب  للبعض 
ــمــالعــب  ــة فــــي ال ــمــتــمــثــل الـــمـــزدحـــمـــة وال
والــــصــــاالت، بــصــراحــة بــالــنــســبــة لــلــمــرأة 
اإلعــالم  في  تنغمس  أن  السهل  من  ليس 
بالفعل  ريــاضــيــة  تــكــن  لــم  إن  ــريــاضــي  ال
يبقى  ذلك  رغم  تفعله،  بما  القيام  وتحب 
المنظومة  مــن  جـــزء  ــريــاضــي  ال اإلعــــالم 
حتى  بالفطرة  لها  أنتمي  التي  اإلعالمية 

وإن كانت الصحافة عشقي األول.
ما هي قصة المشاركة في مسابقة  «

ملكة جمال العرب؟

ملكة  مــســابــقــة  أنـــهـــا  أوضـــــح  أن  أحــــب 
ــعــرب،  ــريــاضــيــات ال ــمــذيــعــات ال جــمــال ال

دعيت  وقــد  بانتظام  تقام  مسابقة  وهــي 
وكما  الــزمــالء  بعض  قبل  مــن  للمشاركة 
بنفسي  ــقــتــي  وث الـــمـــغـــامـــرة  تــعــلــم حـــب 
نصيحة  إلى  باإلضافة  للمشاركة  دفعتني 
بعض األصدقاء، وبفضل هللا تمكنت من 

الفوز رغم صعوبة المنافسة.
وما هي رسالتك بعد حصولك على  «

هذا اللقب؟

ــلــقــب مــســؤولــيــة  ــذا ال قــبــل كـــل شــــيء هــ
المجتمع،  بــه  ــدم  اخـ أن  ــاول  أحــ ــوف  وسـ
وأتمنى أن يعم األمن والسالم كل أنحاء 
لدعم  ورســالــتــي ستكون  الــعــربــي  الــعــالــم 
أطفال التوحد الذين هم بحاجة إلى دعم 
الجميع  وتعليم مباشر وحب وعطاء من 

واألهم قبولهم في المجتمع.
هل تبحثين عن الشهرة؟ «

ــوعــان، شهرة  الــشــهــرة مــســؤولــيــة وهـــي ن
ال  دائــمــة وشــهــرة مؤقتة، وبكل صــراحــة 

اشغل  ولــم  عنها  ابحث  ولــم  أبــدا  تهمني 
أن  هــو  يهمني  مــا  كــل  بها،  بالتفكير  بالي 
أقدم محتوى مهني يلقى قبول المشاهد 

ويثبت خطواتي في فضاء اإلعالم.
هل يقلقك التنافس على سرقة  «

األضواء؟

أنا مشغولة بنفسي وعملي  أمممم، واقعا 
في  النظر  تعلمت  فقد  لغيري،  أنظر  وال 
ــى الــهــدف،  طريقي مــن أجــل الــوصــول إل
والساحة مفتوحة للجميع واألرض تتسع 
لجميع البشر ولكل انسان طريقه الخاص 

به.
ما المواقف الذي ال تنسينه في  «

مسيرتك اإلعالمية؟ 

ــنــي أتــذكــر  ــكــن ثــمــة مـــواقـــف كـــثـــيـــرة، ول
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــدى الـ ــرة زرت فــيــهــا إحــ مـ
مــع وفــد إعــالمــي، كــان الــغــرض أن نــزور 
جاهزيتها  على  للتعرف  المالعب  بعض 

ــالل تــواجــدنــا  الســتــقــبــال الــمــبــاريــات، وخـ
االنفجارات  بــذوي  وإذ  الجولة،  تلك  في 
والقصف، وانــدالع أجــواء حرب حقيقية 
الــســابــق،  فــي  أعـــرف عنها شيئا  أكـــن  ــم  ل
أيام  ثالثة  ومكثنا  مرعبة  األجــواء  كانت 
على هذه الحال، بصراحة أحسست حينها 

بمعنى مهنة المتاعب.
 من تشجعين في البحرين؟ «

صراحة، ضائعة ما بين المحرق والرفاع، 
سويت لقاء مع حمود سلطان األسطورة 
وبعدها  أحبتني  المحرقاوية  والجماهير 
الملك  جاللة  كــأس  نهائي  بتغطية  قمت 
أنني  لشعورهم  الرفاع  جمهور  وعاتبني 
ــدي  ــ أشـــجـــع الـــمـــحـــرق. حــتــى عــنــدمــا أرت
الــمــوضــوع  يثير  أحــمــر  أو  أزرق  قميص 
حساسية بين المتابعين على حسابي في 
االنستغرام من جماهير المحرق والرفاع، 

وأنا بصراحة حائرة بين األزرق واألحمر.

مريم مسيوب لـ “^ سبورت”: رسالتي خدمة أطفال التوحد
ــات الـــعـــرب ــيـ ــاضـ ــريـ ــات الـ ــ ــي ــ ــام ــ ــال اإلع ــمـ ــة جـ ــك ــل ــب م ــق ــل ــا ب ــ ــوزه ــ بـــعـــد ف
أتـــكـــلـــم ــا  ــ ــمـ ــ مـ أكــــــثــــــر  وأعـــــــمـــــــل  الـــــشـــــهـــــرة  عـــــــن  أبــــــحــــــث  ال 

أحمد كريم

منذ متى تعملين في البحرين؟ «

منذ ست سنوات، وفي الحقيقية البحرين بلدي الثاني  «
وأضاف لي الكثير، وكل ما أتمناه هو أن أرد للبحرين 

القليل مما تستحقه.

هواياتي غير الرياضة؟ «

امارس امور كثيرة، ولكن القراءة األكثر، فقد أحببت القراءة  «
منذ الصغر وكان والدي السبب في ذلك ألنه كان يشتري 

الكتب باستمرار وأصبح لدي مكتبتي الخاصة قبل أن انهي 
مرحلة الدراسة.

كيف تصفين شخصيتك؟ «

شخصيتي مزيج بين القوى والطفولة، أحمل من الرجال  «
القوة والتحمل وانا من األشخاص الذين يفضلون العمل 
على الكالم، اعتبر نفسي انسانة طموحة وأحب المغامرة 

والتحدي، واعرف كيف أصل إلى هدفي.

على السريع

ــــدور قبل  بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــمــواجــهــَتــي ال
النهائي لمسابقة كأس خليفة بن سلمان لكرة 

السلة للموسم الرياضي الجاري.
الحصم  بــأم  اللعبة  اتحاد  صالة  ستكون  إذ 
يوم السبت المقبل مسرًحا لمباراَتي المنامة 
ــة ثــم األهــلــي والــنــجــمــة، فــي أولــى  ــحــال وال
ــفــرق ذاتــهــا  الــمــواجــهــات، عــلــى أن تــعــاود ال
والجمعة،  الخميس  يومي  المواجهة  تكرار 
مناسبتين  فــي  الــفــائــز  للفريق  واألفــضــلــيــة 
“أغلى  لـــ  النهائية  الــمــبــاراة  بــلــوغ  أجــل  مــن 

الكؤوس”.

المنامة والحالة

ــدوري،  ــ بــعــد خــســارة الــمــنــامــة فــي نــهــائــي ال
من  األخيرة  فرصته  أمام  “الزعيم”  سيكون 
أجل حفظ ماء وجه في هذا الموسم، وهذا 
لن يتحقق إال إذا قدم مدربه اللبناني خليل 

جعبتهم  فــي  مــا  كــل  العبيه  بمعية  مـــروان 
عليه  ظــهــروا  مما  وأقـــوى  أفــضــل  أداء  مــن 
لعبور  يؤهلهم  بما  ــــدوري،  ال منافسات  فــي 
ــــدور، ومــن ثــم التفكير فــي الــمــبــاراة  هــذا ال

الختامية.
وفي الطرف اآلخر، قد يكون الحالة األكثر 
لم  أنــه  خصوًصا  البدنية  الناحية  من  راحــة 
يخض أية مباراة طيلة الفترة الماضية، وهذا 
لخوض  جهوزية  أكــثــر  يجعله  أن  يفترض 
االنتصار  لتحقيق  مفتوحة  بشهية  اللقاء 
نعم،  المسابقة.  هــذه  فــي  بــعــيــًدا  ــذهــاب  وال
الفريق  مــدرب  على  سهلة  ليست  المواجهة 
صالح الحداد والعبيه؛ كونه سيواجه طرًفا 
ال  ولكن  الـــدوري،  مسابقة  لتعويض  يسعى 
يوجد شيء مستحيل إذا ما قدم البرتقالي 

نفسه بالشكل الصحيح.

األهلي والنجمة

قــد تــكــون هــي الــقــمــة الــمــنــتــظــرة فــي هــذه 

األهلي  الختامية، كون  القمة  قبل  المسابقة 
“حــامــل الــلــقــب” لـــ “أغــلــى الــكــؤوس” يهدف 
على  الــثــانــيــة  لــلــمــرة  ــكــأس  ال عــلــى  للحفاظ 
الــتــوالــي كــمــا فــعــلــهــا مـــع لــقــب دوري زيــن 
باألسبوع الماضي. من دون شك أن األصفر 
يــدخــل هـــذه الــمــرحــلــة بــنــشــوة كــبــيــرة من 
اللقب  النفسية، إال أن االتجاه نحو  الناحية 
ويؤثر  آخــر  ضغط  تحت  يجعله  قد  الثاني 
الحاصلة في  اإلصــابــات  حــال  كما هو  عليه 

الفريق ويتحامل عليها الالعبون.
بميداليات  الخروج  النجماوي،  الطرف  وفي 
الذي  السالح  زين، هو  لدوري  الثالث  المركز 
حبيل  رؤوف  ــه  مــدرب خــاللــه  مــن  سيسعى 
المعنوي  الــعــنــصــر  كـــون  األهـــلـــي،  لــمــواجــهــة 
اإليجابي مهًما في مثل هذه المراحل وأمام 
أقوى الفرق في الفترة الحالية. من المفترض 
أن النجمة قد أعد العدة جيًدا لخوض نزاالت 
اجتهاًدا وعطاًء  تتطلب  التي  المرحلة،  هذه 

أكثر لتحقيق النتيجة اإليجابية.

العد التنازلي لموقعتي كأس خليفة بن سلمان

لقاء األهلي والنجمة سابقالقاء المنامة والحالة سابقا

ــبــالد ســبــورت” بــيــاًنــا مــن نــادي  تسلم “ال
والــرأي  ــرأي  ال بمبدأ  منا  وإيماًنا  الحالة، 
ــا: أعـــرب  ــن ــي اآلخـــــر، نــنــشــره كــمــا ورد إل
أسفه  عــن  الــحــالــة  نـــادي  إدارة  مجلس 
الشديد واستنكاره لما قام به أحد العبي 
بالسب والقذف  بالتهكم  القدامي  النادي 
البعد  كل  بعيدة  مسيئة  بكلمات  العلني 
عن الروح الرياضية واألخالق والعادات 
والتقاليد التي يتحلى بها شعب مملكتنا 
رئــيــس وأعــضــاء  إلــى  ــاءة  الغالية واإلســ
مجلس إدارة النادي من خالل المداخلة 
أحد  في  مــؤخــًرا  بها  قــام  التي  الهاتفية 
حرص  من  وانطالًقا  اإلذاعية.   البرامج 
إطالع  أهمية  على  النادي  إدارة  مجلس 
الرأي العام وبما يقتضي الرد على ما قاله 
فيما  الحقائق  كل  ونشر  السابق  الالعب 
تم تناوله من أخبار ومعلومات مغلوطة 

ــي مجلس  ــ وغـــيـــر صــحــيــحــة تـــســـيء إل
اإلدارة، فإننا نود توضيح األمور التالية: 
مفتوحة  بــالــنــادي  العضوية  طلبات   .1
مرحب  األعــضــاء  وجميع  السنة  طــوال 
عملية  تحكم  التي  القوانين  وفــق  بهم 

االنضمام إلى عضوية النادي. 
كل  يــكــن  الـــنـــادي  إدارة  مــجــلــس  إن   .2
ــرام ألعـــضـــاء الــنــادي  ــ ــت الــتــقــديــر واالحــ
الالعبين  وكــذلــك  والحاليين  الــقــدامــى 
القدامى الذين سطروا تاريخ النادي في 

كافة األلعاب المختلفة. 
اإلدارة  مجلس  قــبــل  مــن  يــصــدر  لــم   .3
الالعب  هــذا  عضوية  بإسقاط  قــرار  أي 
أو عــدد )60( عــضــًوا الــذيــن ذكــرهــم في 

المداخلة الهاتفية.
االشـــتـــراكـــات  تـــســـديـــد  بـــخـــصـــوص   .4
اإلدارة  مــجــلــس  قــــام  فــقــد  الــســنــويــة 
الــشــبــاب  ــؤون  شــ وزارة  مــع  بالتنسيق 

ــتـــح بـــاب  ــفـ ــة بـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
خالل  اإلشــتــراكــات  تسديد 

الفترة من 13 حتى 18 يونيو 
الجــتــمــاع  ــمــهــيــدا  ت 2020م 
الــعــاديــة  العمومية  الجمعية 

يوليو   14 بــتــاريــخ  عــقــد  ــــذي  ال
المرئي  االتــصــال  طــريــق  عــن  2020م 

وتم اإلعالن عن ذلك من خالل الصحف 
إلنستغرام  الرسمي  والــمــوقــع  اليومية 
يبادر  لم  الشديد  لألسف  ولكن  الــنــادي، 
كما  اشتراكه،  بتسديد  المذكور  الالعب 
عدد  ســوى  االشــتــراك  بتسديد  يقم  لــم 
قليل من األعضاء والذين تم اعتمادهم 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة. 
5. بتاريخ 16 يوليو صدر القرار الوزاري 
بعض  بتعديل   2020 لسنة   )150( رقــم 
ــنــمــوذجــيــة لــلــنــظــام  ــام الــالئــحــة ال ــكـ أحـ
األســاســي لــألنــديــة الــخــاضــعــة إلشـــراف 

الـــشـــبـــاب  شـــــــؤون  وزارة 
ــاألخـــص كل  والـــريـــاضـــة وبـ
نصت  والتي   )10( الــمــادة  من 
الــعــضــويــة  )تــســقــط  أن  عــلــى 
النادي في حاالت  أعضاء  عن 
عن  الــعــضــو  تـــأخـــر  إذا  ومــنــهــا 
استحقاقه(  موعد  في  االشتراك  سداد 
)يجوز  بأنه  بينت  والتي   )11( والــمــادة 
تقديم  يعيد  أن  عضويته  أسقطت  لمن 
الطلب وتطبق عليه الشروط واألحكام 

الخاصة بالعضوية الجديدة(. 
شؤون  وزارة  بمخاطبة  الــنــادي  قــام   .6
ديسمبر   19 بتاريخ  والرياضة  الشباب 
تطبيق  آلــيــة  عــن  لــالســتــفــســار  2020م 
وجــاء   ،2020 لسنة   )150( رقــم  الــقــرار 
2020م  ديسمبر   22 بتاريخ  الــوزارة  رد 
واضًحا وصريًحا بأن يتم تطبيق القرار 
لتاريخ  التالي  اليوم  من  فــوًرا  الـــوزاري 

نــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة وكــذلــك 
االلتزام بتطبيق المادتين )10( و)11( من 

هذا القرار. 
النادي  لــم يقم  الــرغــم مــن ذلــك  7. على 
القرار  بتطبيق  البيان  هذا  تاريخ  حتى 
أعضاء  مــن  أحــد  أي  وإســقــاط عضوية 
النادي سوى العضو خالد الشوملي حيث 
اإلدارة  لمجلس  الثاني  االحتياط  كــان 
بــقــرار من  وقــد جــاء إســقــاط عضويته 
وزارة شؤون الشباب والرياضة بخطاب 
مؤرخ في 19 يناير 2021م وذلك لعدم 

سداده االشتراك في موعد استحقاقه.
مدير  أو  اإلدارة  مجلس  يطلب  لــم   .8
المذكور أو أي عضو  النادي من الالعب 
ــنــادي إحــضــار رســالــة من  مــن أعــضــاء ال
وزارة شؤون الشباب والرياضة لتجديد 
عضويته، ولكن كل ما تم ذكــره لالعب 
وغــيــره مــن األعــضــاء هــو قــيــام الــنــادي 

تطبيق  آلية  لمعرفة  ــوزارة  الـ بمخاطبة 
وكل  2020م،  لسنة   )150( رقــم  الــقــرار 
افتراء  السابق محض  الالعب  ذكــره  ما 

واتهام لمجلس اإلدارة. 
9. إن مجلس اإلدارة مازال على تواصل 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  مــع وزارة شــــؤون 
بخصوص موضوع العضويات للوصول 
ــاء  ــضــ ــي جـــمـــيـــع األعــ ــرضــ ــ ــل ي ــ إلــــــى حـ
ــقــدامــي الـــذيـــن نــكــن لهم  والــالعــبــيــن ال
كل  وحريصين  واالحــتــرام  التقدير  كل 
مع  وتفاعلهم  تواجدهم  على  الــحــرص 
النادي لما لهم من قيمة كبيرة في تاريخ 

هذا النادي العريق. 
يوضح  إذ  النادي  إدارة  مجلس  إن   .10
ــلــرأي الــعــام مــالبــســات هـــذا الــمــوضــوع  ل
لــه من  الــرفــض أي إســـاءة  ليرفض كــل 
الذين  النادي  أعضاء  من  عضو  أي  قبل 

نقدرهم ونحترمهم.

اللجنة اإلعالمية

“الحالة” يستنكر تهكم أحد الالعبين السابقين
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سد النهضة.. السودان يلوح بسيناريوهات عدة بوجه أديس أبابا

السيسي يهدد إثيوبيا: كل الخيارات مفتوحة

فيما جددت القاهرة تحذيرها أن كل الخيارات مفتوحة لحماية حقها في مياه نهر النيل، لوح وزير الري السوداني ياسر 
عباس، أمس األربعاء، باللجوء إلى مجلس األمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل األزرق 
ويخشى السودان ومصر أن يؤثر على مواردهما المائية، خصوصا بعد فشل جولة المباحثات األخيرة. وقال عباس “نعم 

السودان الخيارات أمامه مفتوحة بما فيه العودة إلى مجلس األمن الدولي”.

“لدينا  السوداني  الوزير  وأردف 
ــدة مـــســـارات  تــحــوطــات فـــي عــ
“مسار  إلى  مشيرا  الفني”،  أولها 
للتصعيد السياسي وفق القانون 
الـــدولـــي”، وفــقــا لــوكــالــة فــرانــس 

برس.
ــولـــة  ــهــــت جـ ــ ــت ــ والــــــثــــــاثــــــاء، ان
مــدار  على  استمرت  مفاوضات 
من  الــثــاث  الـــدول  بين  يومين 
دون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم 
فـــي كــيــنــشــاســا بــرعــايــة رئــيــس 
جمهورية الكونغو الديموقراطية 
فــيــلــيــكــس تــشــيــســيــكــيــدي الـــذي 
لاتحاد  الدورية  الرئاسة  يتولى 

اإلفريقي منذ فبراير.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، وجـــــه الــرئــيــس  مــ
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
خـــــال فـــعـــالـــيـــة افـــتـــتـــاح أحـــد 

ــعـــاء، رســالــة  الــمــشــروعــات، األربـ
مماثلة إلى إثيوبيا، وقال “نقول 
أال  أفضل  إثيوبيا  فــي  لألشقاء 
نصل إلى مرحلة المساس بنقطة 
مياه من مصر ألن الخيارات كلها 

مفتوحة”.
ــن عــواقــب  ــّذر الــســيــســي مـ ــ وحــ
مـــواجـــهـــات الــــــدول، مـــؤكـــدا أن 
كثيرا  أفضل  واالتفاق  “التعاون 
من أي شــيء آخــر”، وقــال “أراد 
هللا أن تنزل المياه هناك )إثيوبيا( 
)مـــصـــر(..  ــا  هــن إلــــى  تــصــل  وأن 
البشر”،  يغيره  لن  ربنا  فعله  وما 

بحسب ما ذكرت فرانس برس.
الشهر  نهاية  أنــه فــي  إلــى  يــشــار 
المصري،  الرئيس  الماضي، حذر 
ــي، مــن  ــافـ ــحـ ــاء مـــؤتـــمـــر صـ ــ ــن ــ أث
المساس بمياه مصر، وقال “نحن 

يستطيع  ال  ولكن  أحــدا  نهدد  ال 
نقطة مياه من مصر..  أخذ  أحد 
وإال ستشهد المنطقة حالة عدم 

استقرار ال يتخيلها أحد”.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا لــلــوصــول 
إلــى اّتــفــاق حــول مــلء وتشغيل 
أديــس  تبنيه  الــذي  النهضة،  ســد 
لتوليد  مصدر  أكبر  ليصبح  أبابا 
إفريقيا  في  الكهرومائية  للطاقة 
 6500 إلى  تصل  متوقعة  بقدرة 

ميغاوات.
ورغـــم دعـــوة مــصــر والـــســـودان، 
إثيوبيا إلى تأجيل خططها لملء 
الى  التوصل  حتى  الــســد  خـــزان 
أبابا  أديس  أعلنت  اتفاق شامل، 
في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت 
المرحلة األولى من ملء الخزان 

متر  مليارات   4,9 سعته  البالغة 
باختبار  تــســمــح  والــتــي  مــكــعــب 
أول مضختين في السد. وتؤكد 
إثــيــوبــيــا بــاســتــمــرار عــزمــهــا على 
ملء  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ 

بحيرة السد في يوليو المقبل.

عواصم ـ وكاالت

عبد الفتاح السيسي

واشنطن ـ رويترز

قررت  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  أن  “رويترز”  وكالة  أفــادت 
استئناف تقديم جزء من المساعدات إلى الفلسطينيين التي جمدتها 

إدارة سلفه دونالد ترامب.
الموضوع  على  مطلعة  مــصــادر  عــن  ــعــاء  األرب أمــس  الــوكــالــة  ونقلت 
تأكيدها أن إدارة بايدن تخطط لإلعان عن استئناف تقديم حزمة من 
المساعدات األميركية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دوالر.
وأوضحت مصادر الوكالة أن معظم هذه المساعدات سيدفع عبر وكالة 

األمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين “األونروا”.
تعلن  أن  المتوقع  من  األميركية  الخارجية  أن  إلى  “رويترز”  وأشــارت 
إلى  الرامية  إطار جهود واشنطن  القرار، وذلك ضمن  رسميا عن هذا 
عهد  فــي  الفلسطينيين  مــع  بعاقاتها  لحقت  التي  ــرار  األضـ معالجة 

ترامب.

إدارة بايدن تستأنف تقديم مساعدات 
بقيمة 150 مليون دوالر للفلسطينيين

أنقرة ـ أ ف ب

تركيا  عــســكــريــا   22 عــلــى  حــكــم 
ــاء  ــ ــعـ ــ ســـابـــقـــا أمــــــس األربـ

الحياة  مــدى  بالسجن 
بلعب  إدانــتــهــم  بــعــد 
فــي  أســــــــــاس  دور 
ــة االنـــقـــاب  ــاولـ ــحـ مـ

 2016 الــعــام  الفاشلة 
ــب  ــد الــــرئــــيــــس رجــ ــ ضــ

طـــيـــب اردوغــــــــــان، والـــتـــي 
تبعتها عمليات تطهير واسعة في 

صفوف القوات المسلحة.
ويندرج هؤالء ضمن مجموعة من 
497 عسكرًيا خدموا بغالبيتهم في 
أمام  ويحاكمون  الرئاسي،  الحرس 

محكمة في أنقرة. 
ــول  ــاضـ ــاء األنـ ــبـ ــة أنـ ــالـ ــت وكـ ــانـ وكـ
ــارت فــي بـــادئ األمــر  الــرســمــيــة أشــ
4 أحكام فقط بالسجن  إلى صدور 
للرئاسة  محاميا  لكن  الحياة،  مدى 

في  فرانس  لوكالة  قال  التركية 
ختام الجلسة: إن 22 عسكريا 
ــا صـــــــدرت بــحــقــهــم  ــقـ ــابـ سـ
ــات ســـجـــن مـــدى  ــوبـ ــقـ عـ

الحياة.
بهم  المشتبه  وأديـــن 
بــتــهــم عــــدة، الســيــمــا 
ــام  ــظـ ــنـ ــــب الـ ــل ــة قــ ــ ــاول ــحــ مــ
الدستوري. وأخذت النيابة عليهم 
أيضا انهم داهموا مقر القناة العامة 
الصحافيين  وأرغــمــوا  تــي”  ار  “تــي 
وكذلك  االنقابيين،  بيان  بث  على 

مهاجمة المقر العام لهيئة األركان.
وفــــي نــوفــمــبــر، حــكــم عــلــى 337 
وطــيــارون  ضــبــاط  بينهم  شــخــصــا 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة فــي ختام 
ــمــحــاكــمــة الـــرئـــيـــســـة الــمــرتــبــطــة  ال
في  نفذت  التي  االنقاب  بمحاولة 

15 يوليو 2016.

تركيا.. المؤبد لـ 22 عسكريا بمحاولة االنقالب

بغداد ـ وكاالت

جيروزاليم بوست

أمــس  عــراقــيــة مسلحة،  فــصــائــل  ــددت  هـ
ــاء، بــتــوجــيــه ضـــربـــات “كــبــيــرة”  ــ ــعـ ــ األربـ
و”دقيقة” للقوات األميركية في الباد، إذا 
لم تعلن بغداد وواشنطن موعًدا واضحا 

النسحاب تلك القوات.
التنسيقية  “الهيئة  لـ  بيان  في  ذلــك  جــاء 
فصائل  تضم  التي  العراقية”،  للمقاومة 
وعلى  بــإيــران،  مرتبطة  مسلحة  شيعية 
رأســـهـــا “كـــتـــائـــب حــــزب هللا الـــعـــراقـــي” 
ــحــق” و”كــتــائــب سيد  و”عــصــائــب أهـــل ال
هذا  ويأتي  النجباء”.  و”حركة  الشهداء” 
الجولة  انعقاد  من  ساعات  قبل  التهديد 
بين  االستراتيجي”  “الــحــوار  مــن  الثالثة 
بغداد وواشنطن، التي ستجرى عبر تقنية 
لمناقشة  األربــعــاء؛  كــونــفــرنــس”،  “فيديو 
في  الــتــعــاون  بينها  البلدين  تهم  قضايا 
في  الــهــيــئــة،  وقــالــت  ــاب.  ــ اإلرهـ مكافحة 
نفسها  تجد  الــيــوم  “المقاومة  إن  بيانها: 

وأن  قـــوة، وصــابــة،  بكل  تــرد  أن  ملزمة 
حال  فــي  ودقيقة  كبيرة  ضــربــات  ــه  تــوجِّ
ــا واضــًحــا  لــم يتضمن هــذا الــحــوار إعــاًن
النهائي  االنسحاب  موعد  عــن  وصريًحا 
ا، وبــصــورة  ــوًّ ا، وجــ لــقــوات االحــتــال: بـــرًّ
معلومات  لــديــهــا  أن  وأضـــافـــت  كــامــلــة”. 
الـــذي سيصدر عن  “الــبــيــان  أن  “مــؤكــدة” 
بياًنا  سيكون  الحوار  من  الحالية  الجولة 
إشـــارة  أي  عــلــى  يــحــتــوي  ــهــًا.. وال  مــهــل

لتنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج قوات 
االحتال األميركي من األرض العراقية”. 
الــذي  البيان  مقدًما  ترفض  أنها  وأكـــدت 
وهذه  الــحــوار.  جولة  ختام  في  سيصدر 
واشنطن  بين  المباحثات  من  جولة  أول 
األميركية  اإلدارة  ظل  في  تعقد  وبغداد 
الجديدة. ويبلغ عدد 2500 جندي أميركي 
الدولي  التحالف  العراق ضمن قوات  في 

المناهض لتنظيم “داعش” اإلرهابي.

حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطورة إحياء االتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى العام 2015، 
مبدًيــا تصميــم تــل أبيــب علــى الدفاع عن نفســها من أي تهديد من قبل طهــران. وصرح نتنياهو أثناء اجتمــاع مع كتلة حزبه 
“الليكود” في الكنيست عقد على خلفية استئناف المباحثات الدولية بشأن برنامج طهران النووي في فيينا: “خطر عودة إيران 

- وهذه المرة بإذن دولي - إلى طريق يتيح لها تطوير ترسانة نووية أصبح على أعتابنا في هذا اليوم بالذات”.

وتطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة 
بشأن   2015 الــعــام  عليها  المتفق 
ــران الـــنـــووي، قــائــا “ال  بــرنــامــج إيــ
يجوز لنا العودة إلى هذا المخطط 
نووية  إيران  ألن  الخطير،  النووي 
تشكل خطرا وجوديا وهائا على 

أمن العالم أجمع”.
نتحرك  أن  علينا  “يــتــعــيــن  ــع  ــاب وت
إيــران  فــي  المتعصب  النظام  ضــد 
من  بمحونا  ببساطة  يــهــدد  الـــذي 
وجه األرض، سنعرف دائما كيفية 
الدفاع عن أنفسنا من أولئك الذين 

يسعون إلى قتلنا”.

وتـــأتـــي هــــذه الــتــصــريــحــات في 
ــة “ســـافـــيـــز”  ــن ظــــل تـــعـــرض ســفــي
اإليرانية لهجوم في البحر األحمر، 
تايمز”  “نيويورك  وأفادت صحيفة 
أبــلــغــت  األمــيــركــيــة أن إســـرائـــيـــل 
وراء  بوقوفها  المتحدة  الــواليــات 

العملية.

عناصر من قوات التحالف في العراق

نتنياهو

تزامنا مع جولة “الحوار االستراتيجي” بين بغداد وواشنطن
تهديد بتصعيد استهداف الجيش األميركي في العراق

نتنياهو: علينا التحرك ضد النظام المتعصب في إيران

عمان ـ وكاالت

ــي الــمــلــك عــبــد هللا  ــ أكـــد الــعــاهــل األردنـ
ــــة وجـــهـــهـــا، مــســاء  ــال الـــثـــانـــي فــــي رســ
األربعاء، إلى األردنيين أن الفتنة وئدت 
أن  إلــى  مشيرا  ومستقر،  آمــن  واألردن 
تحدي األيام الماضية لم يكن األصعب 
عــلــى الــوطــن لكنه كـــان األكــثــر إيــامــا 

بالنسبة إليه.
وقــــال “إن األمـــيـــر حــمــزة فـــي قــصــره 
واألمير  رعايتي،  وتحت  عائلته  ومــع 
اآلباء  لرسالة  مخلصا  يكون  بأن  التزم 
األردن  يضع مصلحة  وبــأن  واألجـــداد، 
مشيرا  اعتبارات”،  أي  فــوق  ودســتــوره 
إلى أنه قرر التعامل مع موضوع األمير 
حمزة في إطار األسرة الهاشمية، موكاً 
هذا المسار إلى عمه األمير الحسن بن 

طال.
التحديات كما  “نواجه هذه  كما أضاف 
في  واحـــدة  يــدا  متحدين  دائــمــا  فعلنا 

األسرة األردنية الكبيرة”.
يــقــتــرب مــمــا شعرت  ــيء  وتــابــع “ال شـ
ــم كـــأخ وكــولــي أمــر  بــه مــن صــدمــة وألـ
العائلة الهاشمية”، مؤكدا أن مسؤوليته 
األولى هي خدمة األردن وحماية أهله 

ودستوره وقوانينه.
إلــى أن أطــراف الفتنة كانت  كما أشــار 

من داخل بيته وخارجه.
تأتي تلك الكلمة بعد أيام على توقيف 

عشرات األشخاص في الباد في قضية 
الحكومة  أعلنت  األحد،  فمساء  أمنية. 
نشاطات  تابعت  األمــنــيــة  األجــهــزة  أن 
تــســتــهــدف الـــوطـــن لــألمــيــر حـــمـــزة، ما 

استدعى توقيف عشرات المسؤولين.
كما أكــد نــائــب رئــيــس الــــوزراء ووزيــر 
أن  الــصــفــدي حينها  أيــمــن  الــخــارجــيــة، 
في  سيتم  حــمــزة  األمــيــر  مــع  “التعامل 

إطار العائلة الهاشمية”، حسب تعبيره.

الملك عبد الله يطمئن األردنيين.. الفتنة وئدت والوطن مستقر

األميــر حمــزة اليــوم مــع عائلته فــي قصــره وبرعايتي
عبداهلل الثاني: الفتنة وئدت واألردن آمن ومستقر

واشنطن ـ أ ف ب

ــاع األمــيــركــي  ــدفــ ــ يـــــزور وزيـــــر ال
ــن األســـبـــوع الــمــقــبــل  ــتـ لـــويـــد أوسـ
خصوًصا  سيلتقي  إذ  ــيــل،  إســرائ
نتنياهو  بنيامين  ــوزراء  ــ ال رئــيــس 
بيني غانتس،  ونظيره اإلسرائيلي 

بحسب ما أفاد موقع أكسيوس 
اإلخباري األميركي.

وبــــــذلــــــك ســيــصــبــح 
وزيـــر  أول  أوســـتـــن 
في إدارة جو بايدن 
يــــــــــزور إســــرائــــيــــل 

مــنــذ تــســلــم الــرئــيــس 
مفاتيح  الديموقراطي 

ــي 20  ــض فــ ــيــ ــ الـــبـــيـــت األب
يناير.

الزيارة  هذه  البنتاغون  يؤكد  ولم 
ــأنــه يــحــيــط تــنــقــات وزيــر  عــلــًمــا ب
ــة من  ــهــال ــارج ب ــــخــ ــي ال ــاع فـ ــــدفــ ال

السرية لدواٍع أمنية.

ووفًقا لموقع أكسيوس، فإن الوزير 
األمــيــركــي ســيــبــحــث فـــي زيــارتــه 
اإلقليمية  القضايا  إســرائــيــل  ــى  إل
الشائكة وفي مقدمتها التهديدات 
األمنية التي تواجهها إسرائيل من 

كل من إيران ولبنان وسوريا.
كبير  بقلق  إسرائيل  وتشعر 
من رغبة إدارة بايدن في 
الدخول في مفاوضات 
جـــديـــدة مـــع طــهــران 
ــاء  ــ ــيـ ــ إلعـــــــــــــادة إحـ
االتـــــــفـــــــاق الــــنــــوي 
انسحبت  الـــذي  ــرانـــي،  اإليـ
عهد  في  المتحدة  الواليات  منه 
الرئيس السابق دونالد ترامب في 

.2018
ــاده إلــى  ــ ــادة ب ــ وتــعــهــد بـــايـــدن إعـ
االتفاق بشرط أن تعود إيران أواًل 

لالتزام بكافة مدرجاته.

وزير الدفاع األميركي يزور إسرائيل خالل أيام
اسالم اباد ـ أ ف ب

أثار رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان جدال في بلده بسبب تصريحات 
االغتصاب  حـــوادث  بين  فيها  ربــط 
ولباس الضحايا، إذ اعتبر البعض أن 

هذا الكام ينّم عن جهل.
قبل  ُعرضت  تلفزيونية  مقابلة  وفي 
السابق  الكريكت  بطل  اعتبر  ــام،  أيـ
أن حاالت االغتصاب “زادت بسرعة” 
هذا  أن  معتبرا  المعاصر،  العالم  في 
الــمــنــحــى نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة “فـــي أي 

مجتمع يتنامى فيه االبتذال”.
ــرده” فــي بعض  ــ “ب ــر خــان بمبدأ  وذّكـ
الهندوسية،  أو  المسلمة  المجتمعات 
القائم على الفصل التام بين الجنسين 

وفرض الحشمة على النساء.
وقال: مبدأ “برده” نفسه يقوم 

ــتــجــربــة،  ــى تـــفـــادي ال عــل
غــض  ــي  ــ ــ ف اإلرادة 
الطرف ال تتوافر عند 

الجميع.
ــخــــاص عــريــضــة  ووّقــــــع مـــئـــات األشــ
إلــكــتــرونــيــة مــنــتــشــرة عــبــر اإلنــتــرنــت 
ــوطــة  ــمــغــل تـــديـــن الـــتـــصـــريـــحـــات “ال
والجارحة والخطيرة” لرئيس الوزراء 

الباكستاني.
وجاء في العريضة “الخطأ يقع حصرا 
الذي يشجع  والنظام  المغتصب  على 
الثقافة  يشمل  بما  االغتصاب،  على 
كتلك  عليها تصريحات”  التي تشجع 

التي أطلقها خان.
ــمــفــوضــيــة الــبــاكــســتــانــيــة  وأبــــــدت ال
لحقوق اإلنسان، وهي هيئة مستقلة، 
أمس األربعاء “استياءها” من موقف 
رئيس الوزراء الذي يدل على “جهل” 
ــاب ويـــــؤدي  ــتــــصــ ــع االغــ ــ ــدوافـ ــ بـ
ــاجــيــن من  ــن إلــــى “تــحــمــيــل ال
عّما  المسؤولية”  االغتصاب 

حّل بهم.

انتقادات لرئيس وزراء باكستان بسبب االغتصاب

87 قتيال في االشتباكات 
القبلية بغرب دارفور

قبيلة  بين  االشتباكات  قتلى  عدد  ارتفع 
في  عربية  وقبائل  اإلفريقية  المساليت 
ــة غــرب  ــ مــديــنــة الــجــنــيــنــة، عــاصــمــة والي
الــثــالــث من  منذ  قتيال  ــى 87  ال دارفــــور، 
أبـــريـــل، وفــــق مـــا أعــلــنــت لــجــنــة أطــبــاء 

السودان أمس األربعاء.
وقــال فرع اللجنة في غرب دارفــور في 
بيان تلقته وكالة فرانس برس “أحصت 
الضحايا  مــن  جــديــدة  حصيلة  الــلــجــنــة 
بلغت 37 قتيال و59 جريحا ليرتفع العدد 
الكلي للقتلى الى 87 والجرحى الى 191”.

الخرطوم ـ أ ف ب
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”Friends“ ديفيد شويمر “روس” يكشف عن أخبار مثيرة عن لم شمل مسلسل

كشــف  النجم ديفيد شــويمر، الذي قدم دور “روس” في المسلســل الكوميدي األول “فريندز”، عن أنه 
وزمــاءه مــن أعضــاء فريــق التمثيل يخططــون لتصوير العــرض الخاص “لم الشــمل” لصالح منصة 
“HBO Max”، والذي طال انتظاره األسبوع المقبل، خصوصا بعد تأجيل المشروع التلفزيوني الذي 
ســيمثل المرة األولى، وســيظهر فيه النجوم الســتة مًعا على الشاشة منذ انتهاء العرض الذي استمر 

10 مواسم بنجاح في العام 2004 ومازال يعرض في نتفلكس؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال شويمر في مقابلة بالفيديو لبرنامج جراهام 
نورتون شـــو نقلها موقع ”اي“ الترفيهي: “سأسافر 
 )Friends( لقـــاء  لتصويـــر  أنجلـــوس  لـــوس  إلـــى 
األســـبوع المقبل، نعم، ســـألتقي بالجميع األسبوع 

المقبل للمرة األولى منذ سنوات عديدة”.
وعندما ســـئل عما إذا كان ســـيلعب شخصيته في 
العـــرض الخاص للمسلســـل، قـــال النجم المحبوب 
”ســـأكون أنا، ســـأكون ديفيـــد“، وأضـــاف ”ال يوجد 
شـــيء مكتوب”، وردد ما قالته النجمة ليزا كودرو 
فـــي مقابلـــة عبر البث الصوتي فـــي يناير الماضي 
أنـــاس  جميًعـــا،  األصليـــة  شـــخصياتنا  ”ســـنقدم 

حقيقيون وليس كالمسلسل!“.
وفي ســـؤال آخر للمذيعة غراهام نورتون لشويمر 
عمـــا إذا كان مـــازال يشـــاهد حلقـــات قديمـــة مـــن 
“Friends” اســـتعداًدا للمشروع، أجاب “كان يجب 
علـــي أن أفعل ذلـــك، لكنني لم أتمكـــن حتى اليوم 
إال الوصول للحلقة 236، وأحتاج إلى ذلك، أعتقد 
أننـــي بحاجة إلـــى المشـــاهدة كثيًرا خـــال األيام 

الخمسة المقبلة”.
وبعد أشهر من الشائعات، أعلنت “HBO Max” في 
فبرايـــر 2020 أن أبطال المسلســـل الشـــهير ديفيد 

شـــويمر ووليســـا كـــودرو وزماءهـــم األصدقـــاء 
جينيفر أنيســـتون، وكورتيني كوكـــس، ومات لي 
بانـــك، وماثيو بيري، ســـوف يلعبون دور البطولة 
في لقاء غير مسجل خاص بالمسلسل الكوميدي، 

ولكن بعد بدء الجائحة تأخر إنتاج المشروع.
وفـــي ينايـــر، أكدت كـــودرو حرفيا مع بودكاســـت 
“Rob Lowe” أن يبـــدأ التصويـــر فـــي ربيـــع العـــام 
2021، وقالـــت الممثلـــة خفيفـــة الظـــل “لقـــد قمت 
بتصويـــر شـــيء مـــا مســـبًقا بالفعـــل، لذلـــك نحـــن 
بالتأكيـــد نفعـــل ذلك ألننـــي بالفعل قمـــت بتصوير 

شيء صغير منه للعرض“.
وتابعـــت كـــودرو “إنـــه ليـــس شـــيًئا مكتوًبـــا بتاتا، 
نحـــن  بالمسلســـل،  شـــخصياتنا  نصـــور  ال  فنحـــن 
نجتمـــع مًعا مجددا، وهـــو أمر ال يحدث كثيًرا ولم 
يحدث أبًدا أمام اآلخرين منذ العام 2004، عندما 
توقفنا عن تصويـــر Friends، في حين أن العديد 
من أعضـــاء فريق األصدقاء قد اجتمعوا، بشـــكل 
أساســـي خارج الكاميرا، على مر السنين“، بحسب 

.”www.eonline.com“ موقع
ويمثـــل مشـــروع “HBO Max” أول عـــرض خاص 
يحمـــل عامـــة “Friends” مـــع جميـــع النجوم منذ 

انتهاء العرض، وســـيتم تصوير حلقة “لم الشـــمل” 
الخاصة في اســـتوديو “بربانك” بوالية كاليفورنيا 
األميركية، ومـــن المتوقع أن يحصل أبطال العمل 
علـــى أجر “أكثـــر من ضعف ما تقاضوه ســـابقا عن 

الحلقة الواحدة”.
وكانـــت النجمـــة الجميلـــة جينيفـــر أنيســـتون قـــد 
تحدثـــت فـــي العـــام الماضـــي عـــن إنتـــاج حلقات 
جديـــدة مـــن المسلســـل قائلـــة “نتمنـــى أن يحدث 
شـــيء لكننـــا ال نعلم مـــا يتم. لذلـــك فنحن نحاول 

فقط أن نعمل على شيء ما”.
وفـــي العـــام 2016، ظهـــر Kudrow وAniston و

قنـــاة  علـــى   LeBlancو  Schwimmerو  Cox
“NBC” الخاصـــة لتكريـــم مخـــرج العرض جيمس 
بـــوروز، وظهـــر بيري من لنـــدن في مقطـــع فيديو 

لتقديم زمائه السابقين في فريق التمثيل.
وقـــد ُانتجـــت 10 مواســـم مـــن مسلســـل فرينـــدز 
الـــذي بـــث ألول مـــرة العـــام 1994 واســـتمر حتى 
العـــام 2004. وشـــاهد الحلقـــة األخيـــرة منه 52.5 
مليـــون مشـــاهد في الواليـــات المتحـــدة فقط، ما 
جعلهـــا الحلقـــة التلفزيونيـــة األكثـــر مشـــاهدة في 
القرن العشـــرين، وهـــذه مجموعة من أســـرار هذا 
المسلســـل الناجـــح ربمـــا كنتم تجهلونها، بحســـب 

:”savoirflair“ موقع
الخيـــار  يكـــن  لـــم   Friends المسلســـل  عنـــوان   -
 Insomnia“ الوحيـــد، بـــل طرحـــت عناويـــن مثـــل
 Friends Like“ و   ”Across the Hall“ و   ”Cafe

.”Six of One“ و ”Us
- كل مـــا كان يمتلكـــه مـــات ليبانـــك “جـــوي” فـــي 
حســـابه المصرفي قبل أن يتم اختياره للدور كان 

11 دوالرا.

- الممثلـــة الوحيـــدة التـــي لم تحصل علـــى جائزة 
إيمـــي عـــن دورهـــا فـــي مسلســـل Friends كانـــت 

كورتني كوكس “مونيكا”.
- الممثـــل الوحيـــد الـــذي ســـمح لـــه بالحضـــور في 
غرفـــة كتـــاب العمـــل كان ماثيـــو بيري “تشـــاندلر”، 
فقد كان يساعد في كتابة النكات التي وردت في 

النص.
- ديفيد شويمير “روس” كان الممثل الوحيد الذي 
لـــم يخضع لتجـــارب األداء، بـــل تم اختيـــاره قبل 

اختيار قبل أي أحد آخر من طاقم العمل.
األعمـــال  رجـــل  برانســـون،  ريتشـــارد  عـــرض   -
البريطانـــي المعروف، على فريق العمل أن يتكفل 
بســـفرهم إلى لنـــدن في مقصـــورة الدرجة األولى 
مقابـــل   ”Virgin Atlantic“ طيـــران  متـــن  علـــى 
 ،Friends الحصـــول على دور صغير في مسلســـل

وبالفعل تم اختياره ليكون بائع التذكارات.
الزوجـــة  مـــن  مســـتوحاة  “جانيـــس”  شـــخصية   -
الســـابقة للكاتب، والتـــي كانت قد قدمت له هدية 
فاخرة بمناســـبة عيد المياد قبل أشهر من حلول 
العيـــد أصـــًا علـــى الرغـــم من أنـــه لم يمـــض على 

تعارفهما سوى فترة قصيرة جًدا.

ترجم: طارق البحار

ــــت  ــن ــ ــي ــ ــل األســـــــــــطـــــــــــورة “كــ
إيـــســـتـــوود” يــقــوم بــإخــراج 
أكــتــوبــر  فــي  الــمــقــبــل   فيلمه 

إذ   ،)Cry Macho(
ُيــشــارك أيــًضــا في 
الـــبـــطـــولـــة،  دور 
ــدور أحـــداثـــه  ــ ــ وت
حــــــــــــــــول نــــجــــم 

مـــــســـــابـــــقـــــات 
رعـــــــــاة الـــبـــقـــر 
خيول،  ومربي 
بمهمة  يــكــلــف 
فتى  إحـــضـــار 

والدته  مــن 
ــة  ــ ــنـ ــ ــدمـ ــ مـ

الكحول.
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السينما الهندية والقضاء على التقسيمات الطائفية بنجاح وجدارة

يقـــول شـــاعر باكســـتان وفيلســـوفها 
العظيـــم إقبـــال “ليـــس فـــي المجتمع 
الهنـــدي وحـــدات إقليميـــة كمـــا هـــو 
الحـــال في الدول األوروبيـــة، فالهند 
قارة تقطنها مجموعات بشـــرية تتبع 
أجناســـا مختلفة، وهي تتكلم بلغات 

متباينة، وتعتنق أديانا مختلفة”.
لـــو نظرنـــا إلـــى الســـينما الهنديـــة من 
زوايـــا عـــدة لوجدنـــا أوال أنهـــا ترتكز 
على أرضيـــة فكرية وجمالية مميزة، 
وثانيا أنها اســـتطاعت أن تلعب دورا 
سياســـيا مباشـــرا في تقارب األديان 
المواطـــن  مـــن  وجعلـــت  المختلفـــة، 
الهندوســـي،  “المســـلم،  الهنـــدي 
البوذي، المســـيحي، السيخ” تجمعهم 
اهتمامـــات واحـــدة، وعرفـــت كيـــف 
وقضايـــا  بهمـــوم  ملتصقـــة  تكـــون 
اإلنســـان والمجتمـــع دون أي اعتبـــار 
لدينـــه وطائفتـــه، بـــل ســـاهمت عبـــر 
الكثيـــر من األفام فـــي عملية تغيير 
واســـعة ومتعـــددة الوجـــوه من اجل 
خلق عالم هندي جديد وأمة واحدة.

الســـينما الهندية شـــديدة التنوع في 
انفصالهـــا  يعنـــى  وحدتهـــا، وهـــذا ال 
عن التراث الســـينمائي العالمي وعن 

الحركات السينمائية المتقدمة، وإنما 
نعنـــي بذلك أنها تعبر عن واقع معين 
انطاقـــا مـــن مخـــزون هـــذا الواقـــع 
وقـــد  والفكـــري،  والثقافـــي  الفنـــي 
اجتهـــد صنـــاع األفـــام الهنديـــة في 
إظهـــار الهويـــة باعتبارها هـــي المنبع 
الـــذي ينهل منـــه الهنـــود لمواجهة أي 
خطـــر محـــدق بهـــم، كما فعلـــت ذلك 
األفـــام الهنديـــة التـــي تحدثـــت عن 
االســـتعمار البريطاني، حيث وضعت 
جميـــع الهنود بمختلـــف دياناتهم في 
خنـــدق واحـــد لمواجهـــة االســـتعمار، 
بـــل ان مخـــرج فيلـــم “ كرانتـــي” أو 
منـــوج  الهندوســـي  الفنـــان  الثـــورة 
كومار، اختار شـــخصية الثائر الهندي 
المســـلم “ كريم خـــان” والذي تقمص 
 “ العظيـــم  الفنـــان  الشـــخصية  هـــذه 

شـــاتروغان ســـينها” ليكون المسؤول 
قلعـــة  بوابـــة  تفجيـــر  عـــن  األول 
االنجليـــز ويضحي بحياتـــه ألصعب 
مهمـــة واجهـــت الثـــوار، فالجميع في 
هـــذا الفيلـــم يســـيرون خلـــف قضيـــة 

التحرر الوطني من قبضة المستعمر، 
كمـــا كشـــف الفيلـــم الشـــهير “نصيب” 
 1981 باتشـــان  أميتـــاب  لألســـطورة 
اإلنســـان  وعلـــى  األديـــان  تقـــارب 
أن يعيـــش علـــى مبادئـــه األساســـية 
وينســـجم مع اآلخريـــن، فالبطل في 
الفيلـــم يلبـــس 3 خواتـــم وكل خاتـــم 
مكتـــوب عليه اســـما، فـــاألول “ هللا”، 
والثانـــي “رمز الصليب” والثالث “رمز 
آلهـــة الهنـــدوس”، وعندما يســـأله أي 
أحـــد من أنـــت، يجيبـــه: أنـــا كل هذه 

الثاثة.
واستطاعت السينما الهندية القضاء 
علـــى التقســـيمات الطائفيـــة بنجـــاح 
منطلقـــات  خـــال  مـــن  وجـــدارة، 
فكرية رســـمت بعناية ودقة مسجلة 
وتتحقـــق  تحققـــت  انتصـــارات 

الممثـــل  ســـئل  وعندمـــا  يـــوم،  كل 
الهندوسي”شاتروغان ســـينها”، لماذا 
نراك دائما في أدوار الرجل المســـلم؟ 
أجـــاب: أطرحـــوا نفس الســـؤال على 
الفنان “أمجـــد خان”، وهو لماذا دائما 

يراك الجمهور في دور الهندوسي؟
وذهـــب المخـــرج الكبيـــر مانموهـــان 
ديســـاي إلـــى أبعد من ذلـــك في فيلم 
“كولـــي” للنجم باتشـــان، الـــذي يؤدي 
فيه دور الرجل المســـلم أقبال، فبعد 
أصابة أقبال ودخوله غرفة العمليات 
والهنـــدوس  المســـلمون  يتجمـــع 
والمســـيح أمـــام المستشـــفى للصاة 
طريقتـــه  علـــى  كل  لـــه  والدعـــاء 
وديانته، إذ ابدع المخرج ديساي في 
رســـم 4 لقطات مفصلة عن كل ديانة 

لكل منها عنوانا خاصا.

أكـــدت وســـائل إعـــام تركيـــة توجـــه الممثلة نســـيلهان 
أتاغـــول إلـــى إنجلترا للعـــاج من مرضها الـــذي أصيبت 
به قبل أشـــهر قليلة وجعلها تنســـحب من مسلسل “ابنة 

السفير”.
وقالت الصحفية “بيرســـين” إن نسليهان أتاغول ذهبت 
إلـــى إنجلتـــرا لنتائج الفحوصـــات، وبـــدأت فعليا بخطة 
عاج من متازمة األمعاء المتســـربة، وهو المرض الذي 

عانى منه زوجها أيضا الممثل قادير دوغلو من قبل.
وأوضحـــت بيرســـين أن عاجهـــا يشـــمل خطـــة غذائية 
معينـــة وراحـــة مطلقـــة، لذلك رفضـــت نســـليهان جميع 

األعمال التركية والعالمية.
وتداول المتابعون الخبر بشكل واسع، متمنين السامة 
لنســـيلهان، وجـــاء في التعليقـــات: “في حال مـــا تدرين 
أذكـــرك أنهـــا من شـــهور قبـــل ال تمرض كانـــت متفقة مع 
عمل عالمي وتأجل بسبب مرضها هذا 
غيـــر األخبار العالميـــة اللي طلعت 

قبل أسبوعين ونفتها نسلي”.
قـــد  نســـيلهان  وكانـــت 
تعرضـــت لهجـــوم مـــن بعض 
والمتابعيـــن  الصحافييـــن 
باختـــاق  اتهموهـــا  الذيـــن 
مـــن  لانســـحاب  مرضهـــا 
الســـفير”.  “ابنـــة  مسلســـلها 
لكـــن الفنانـــة نفـــت كل هـــذه 
االتهامـــات التي ُوجهـــت إليها 
وقالـــت إنهـــا أحبت 

مسلســـلها 
ولـــم  كثيـــًرا 
مطلًقا  تتعمـــد 
ب  نســـحا ال ا

منه.

ــزة ــيـ ــمـ تــــرتــــكــــز عــــلــــى أرضــــــيــــــة فــــكــــريــــة وجــــمــــالــــيــــة مـ

الحلقــة التلفزيونيــة األكثر مشــاهدة في القــرن العشــرين ومازالت تتألق في المشــاهدات

نسيلهان أتاغول
تسافر إلى إنجلترا الستكمال عالجها

أسامة الماجد
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المنامة - بورصة البحرين

المنامة - “ِبِتك”

تداول المســـتثمرون في بورصة 
ألـــف   857.22 أمـــس،  البحريـــن، 
قدرهـــا  إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
282.09 ألـــف دينار، تـــم تنفيذها 
ركـــز  إذ  55 صفقـــة،  خـــال  مـــن 
علـــى  تعاماتــــهم  المســـتثمرون 
أســـهم قطـــاع الخدمـــات والتـــي 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 
140.26 ألف دينار، أي ما نســـبته 
49.72 % مـــن القيمـــة اإلجمالية 
للتداول وبكميـــة قدرها 321.06 
ألف ســـهم، تم تنفيذها من خال 

18 صفقة.
وجـــاءت “ألبا” فـــي المركز األول 
إذ بلغت قيمة أســـهمها المتداولة 
72.67 ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 
قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  25.76
األسهم المتداولة وبكمية قدرها 

140.49 ألف سهم.

أمـــا المركـــز الثاني فكان لشـــركة 
)بتلكـــو(  لاتصـــاالت  البحريـــن 
بقيمـــة قدرها 66.87 ألـــف دينار، 
مـــن   %  23.70 نســـبته  مـــا  أي 
إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة 
ألـــف   119.45 قدرهـــا  وبكميـــة 

سهم.
تيرمينالـــز  إم  بـــي  إي  وجـــاءت 
 37.96 قدرهـــا  بقيمـــة  البحريـــن 
ألـــف دينـــار، أي ما نســـبته 13.46 
% مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
المتداولـــة وبكمية قدرها 29.20 

ألف سهم.

لشـــركات  البحريـــن  جمعيـــة  أعلنـــت 
“ِبِتـــك” عـــن إعـــادة تشـــكيل  التقنيـــة 
قادمتيـــن  لســـنتين  إدارتهـــا  مجلـــس 
ممثـــا  العبيدلـــي  عبيدلـــي  برئاســـة 
شـــركة أطيـــاف القابضـــة، فيمـــا جرى 
اختيـــار طـــارق فخـــرو ممثـــاً شـــركة 
فخـــرو للحلول التقنية نائبـــًا للرئيس، 
راشـــد آل ســـنان أميًنـــا للســـر ممثـــاً 
شـــركة اتصالكـــم، راشـــد محمـــد أميًنا 
ا ممثاً شـــركة بتلكـــو لاتصاالت،  عامًّ
صلـــة  شـــركة  ممثـــاً  أحمـــد  فـــراس 
الخليـــج، ســـيد محمد حســـيني ممثاً 
شـــركة المؤيـــد للكومبيوتـــر، وميـــرزا 
أســـرار ممثاً شـــركة ســـي تي ام 360 

أعضاًء إداريين.
الجمعيـــة  اجتمـــاع  واســـتعرض   
العمومية لــــ “بتك” الذي جرى عن بعد 
التقريريـــن األدبـــي والمالـــي للجمعية 

وجـــرت المصادقـــة عليهمـــا، كما جرى 
اســـتعراض وتقييـــم مجمـــل أنشـــطة 
وفعاليـــات الجمعيـــة خـــال العاميـــن 

الماضيين.
وأعـــرب رئيـــس الجمعيـــة المنتخـــب 
عـــن ارتياحـــه ألداء الجمعيـــة خـــال 
بـــه  قامـــت  ومـــا  الماضيـــة،  الفتـــرة 
“بتـــك”  عـــزم  مؤكـــًدا  منجـــزات،  مـــن 
ليشـــمل  عملهـــا  نطـــاق  توســـع  علـــى 
قطـــاع  فـــي  المتســـارعة  التطـــورات 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت مـــن 
جهة، ومواكبـــة التغيرات الكبيرة في 
والحيـــاة  واالقتصـــاد  األعمـــال  أداء 
جائحـــة  أوجدتهـــا  التـــي  العامـــة 
كوفيـــد19- وتداعياتهـــا المتمثلة في 
زيـــادة االعتماد علـــى اإلنترنت ونظم 
المعلومـــات والتحول الرقمي بشـــكل 

عام من جهة ثانية.

تداول 857.22 ألف سهم بـ 282 ألف دينار

عمومية “ِبِتك” تنتخب مجلس إدارتها الجديد

بحثتهــا لجنة حوكمة “المعلومات” باإلضافة لعدد من المشــروعات

شــهادة معترف بها دوليًّا اللتزام الشركة بأفضل الممارسات

مليونا دينار كلفة طلبات الشراء للجهات الحكومية

“ألبا” تنال “اآليزو 22301:2012” لـ“استمرارية األعمال”

عقــدت لجنــة حوكمــة تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت برئاســة رئيــس اللجنــة 
علــي  محمــد  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  لهيئــة  التنفيــذي  والرئيــس 
القائــد، اجتماعهــا الثالث واألربعين عبر تقنيــة االتصال المرئي؛ لبحث عدد من 
المشــاريع وطلبات الشــراء االستراتيجية المقدمة من قبل الجهات الحكومية، 

والتي بلغت تكلفتها التقديرية حوالي 2 مليون دينار بحريني. 
واســـتعرض الرئيـــس واألعضـــاء أثناء 
الموضوعـــات  مـــن  عـــددا  االجتمـــاع 
الُمدرجة على جدول أعمال اللجنة، إذ 
تم بحث أبرز المشـــاريع والمشـــتريات 
تطويـــر  مشـــروع  ومنهـــا  الحكوميـــة، 
نظم المعلومـــات والمواقع اإللكترونية 
بوزارة الصحة لقطاعي المستشـــفيات 
الحكوميـــة ومراكـــز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة، وبيـــان أهميـــة المشـــروع في 
للتحـــول  العاجلـــة  المتطلبـــات  تلبيـــة 
اإللكتروني المتعلقة بأتمتة اإلجراءات 
وتطويـــر المواقـــع الرســـمية للقطاعين 
بمـــا فـــي ذلـــك الخدمـــات اإللكترونيـــة 

المقدمة للعماء.
بعد ذلك ناقشـــت اللجنة مشروع نظام 
الضريبـــة االنتقائيـــة بالجهـــاز الوطني 
التـــزام  إطـــار  فـــي  وذلـــك  لإليـــرادات 
مملكة البحريـــن باالتفاقيات اإلقليمية 
الســـلع  مكافحـــة  بشـــأن  والدوليـــة 
الضـــارة بمـــا فيهـــا االتفاقيـــة الموحدة 
لانتقائيـــة فـــي دول مجلـــس التعاون 

لـــدول الخليـــج العربية، كمـــا جرى في 
االجتماع بحث خدمات الصيانة ودعم 
التراخيـــص لمنصـــة باك بـــورد للتعلم 
الرقمـــي  التمكيـــن  لدعـــم  اإللكترونـــي 
مـــن خـــال الصفـــوف االفتراضية في 
ظـــل الظروف االســـتثنائية التي تحتم 

العمل والدراسة عن بعد. 
بعـــد ذلـــك تـــم عـــرض مســـودة الدليل 
االسترشـــادي لصياغة العقود الخاصة 
بتقنيـــة المعلومات، والـــذي يهدف إلى 
حفـــظ حقـــوق الجهـــات الحكومية في 
الجوانب التقنية والفنية، ورفع جودة 
وكفـــاءة الخدمـــات المقدمة، باإلضافة 
إلى خفض التكلفة وتفادي االزدواجية 

وتقليل المخاطر على المدى البعيد.
وفـــي الختـــام ناقشـــت لجنـــة حوكمـــة 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تقنيـــة 
التخطيـــط  برنامـــج  مســـتجدات 
المعلومـــات  لتقنيـــة  االســـتراتيجي 
أطلعـــت  كمـــا  الحكوميـــة،  بالجهـــات 
على مـــا تم تنفيذه من القـــرارات التي 

اجتماعاتهـــا  فـــي  اللجنـــة  اعتمدتهـــا 
السابقة.

تقنيـــة  “حوكمـــة  لجنـــة  أن  يذكـــر 
بالجهـــات  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
ممثليـــن  عضويـــة  تضـــم  الحكوميـــة” 
جهات حكوميـــة وهم كل من: الرئيس 
التنفيذي لهيئـــة المعلومات والحكومة 
)رئيـــس  القائـــد  محمـــد  اإللكترونيـــة 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  اللجنـــة(، 
للتحول اإللكترونـــي بهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونيـــة زكريا الخاجة 
)نائب الرئيس(، وكيل الوزارة المساعد 
للمـــوارد والمعلومـــات القائـــم بأعمـــال 
الرئيس التنفيـــذي الحتياطي األجيال 
القادمة إبراهيم أبل من وزارة المالية، 

منســـق عام شـــؤون اللجان من مكتب 
ســـمو نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
رئيس اللجنـــة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصاالت عارف العبدالكريم، الوكيل 
المســـاعد للتخطيـــط والمعلومـــات من 
وزارة التربيـــة والتعليـــم نوال الخاطر، 
المســـاندة  الخدمـــات  إدارة  مديـــر 
وإدارة المواهـــب مـــن مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة مهـــا مفيـــز، مـــن جامعـــة 
مديـــر  الجســـمي،  لميـــاء  البحريـــن 
المؤسســـية  والبنـــى  الحوكمـــة  إدارة 
عـــن قطـــاع  المطاوعـــة، ممثـــا  خالـــد 
للعمليات والحوكمـــة بهيئة المعلومات 
والحكومـــة، و علـــي حمـــود ممثـــا عن 

مكتب رئيس مجلس الوزراء.

أعلنـــت شـــركة ألمنيوم البحريـــن )البا(، أكبر 
باســـتثناء  العالـــم  فـــي  لأللمنيـــوم  مصهـــر 
الصيـــن، أمـــس عـــن حصولهـــا على شـــهادة 
إدارة  لنظـــام   ”22301:2012 “اآليـــزو 
اســـتمرارية األعمال، وهي شـــهادة معترف 
ـــا ُمنحـــت للشـــركة نظيـــر التزامها  بهـــا دوليًّ
بأفضل الممارســـات التي تمكن الشركة من 
مواصلـــة عملياتها وأنشـــطتها التجارية في 

مختلف الظروف الصعبة.
وبهـــذه المناســـبة، قـــال الرئيـــس التنفيـــذي 
ســـاعدنا  “لقـــد  البقالـــي  علـــي  ألبـــا  لشـــركة 

التنفيـــذ المبكـــر لخططنا إلدارة اســـتمرارية 
األعمـــال والجاهزيـــة للطـــوارئ فـــي تجاوز 

أزمـــة جائحة كوفيـــد 19-، مع الحفاظ على 
سامة موظفينا وضمان استدامة عملياتنا 

التشـــغيلية. كما أن التحسينات والمبادرات 
المســـتمرة قد مكنتنا من االســـتعداد لألزمة 
واالســـتجابة لهـــا والتعافـــي مـــن تأثيراتها، 
وهذه الشـــهادة هي إثبـــات لتميزنا بالمرونة 
وقدرتنا على الســـعي نحو التميز في كل ما 

نفعله”.
Bu- فيريتـــاس  بيـــرو  شـــركة  أن  )يذكـــر 

reau Veritas( قـــد أجـــرت عمليـــة التدقيق 
بالمملكـــة  االعتمـــاد  خدمـــة  مـــع  بالتوافـــق 
عمليـــة  شـــملت  إذ   ،)UKAS( المتحـــدة 

التدقيق جميع دوائر وأقسام الشركة.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

عسكر - ألبا

االجتماع االفتراضي للجنة حوكمة تقنية “المعلومات”

أثناء تسلم الشهادة

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” توافق على 
بيع “كي سايفتي غروب”

وافقت  أنها  أمــس،  إنفستكورب،  أعلنت 
ــروب ليمتد”  ــي ســايــفــتــي غــ عــلــى بــيــع “كـ
“إنترميديات  مــن  بدعم  ــهــا،  إدارت لفريق 
“كي سايفتي”  كابيتال غــروب”. وُأسست 
وهي   ،1934 العام  المتحدة  المملكة  في 
الــمــزود لــحــلــول ومــنــتــجــات الــحــمــايــة من 
ــــوصــــول اآلمــــن الــمــرتــبــطــة  ــســقــوط وال ال
بالعمل في أماكن مرتفعة. وتتمتع الشركة 
أكثر  عبر  منتجاتها  وتبيع  عالمي  بحضور 
من  لمجموعة  العالم  حــول  دولــة   60 من 

الشركات المتعددة الجنسيات.

“المطار” والجامعة األميركية بالبحرين توقعان مذكرة تفاهم
األخـــرى نجـــاح  تعزيـــز  فـــي  المؤسســـتين  كلتـــا  ستســـاهم 

تفضـــل كل من الرئيس التنفيذي لشـــركة 
مطار البحرين محمـــد البنفاح والرئيس 
المؤســـس للجامعة األميركيـــة بالبحرين 
مذكـــرة  بتوقيـــع  ساكســـتون  ســـوزان 
تفاهم لفتح مزيـــد من آفاق التعاون بين 

المؤسستين الرائدتين. 
وستســـاهم كلتـــا المؤسســـتين بموجـــب 
االتفاقية في تعزيز مسيرة نجاح األخرى 
الداخلـــي  التدريـــب  برامـــج  خـــال  مـــن 
واألنشـــطة  العالـــي  التعليـــم  ودورات 
األكاديمية وغير األكاديمية التي تساعد 

على إثراء المجتمع المحلي.
وقـــال البنفـــاح إن قطـــاع الطيـــران في 
المملكـــة يشـــهد نقلـــة نوعيـــة وتاريخيـــة 
غيـــر مســـبوقة بفضـــل برنامـــج تحديـــث 
المطـــار، وهـــو ما يثمـــر عن خلـــق العديد 
مـــن فرص العمل الجديـــدة، آمًا أن توفر 

هذه الشـــراكة الجديـــدة لطلبـــة الجامعة 
األميركية بالبحرين فهًما أوســـع لصناعة 
الطيران والفرص الوظيفية المتاحة في 
هذا القطاع النشط، مؤكًدا أن الجمع بين 
المعرفـــة األكاديميـــة والخبـــرات العملية 
أمـــر مهـــم للغاية لبنـــاء قاعـــدة قوية من 
الكوادر الوطنية عالية الكفاءة، وبدورها 
تحرص شـــركة مطـــار البحرين على دعم 
مثل هذه المبادرات الطموحة، كما أعرب 
البنفـــاح عـــن تطلعه إلـــى توطيد أواصر 
عاقـــة عمـــل ناجحة وطويلـــة األجل مع 

الجامعة األميركية بالبحرين.
وأضـــاف “إن التزامنـــا الراســـخ بتطويـــر 
مهارات الشـــباب البحريني يشكل القوى 
الدافعـــة الرئيســـة لبرنامـــج تحليق الذي 
يمثـــل مبـــادرة تدريبيـــة وتنمويـــة بالغـــة 
األهميـــة تهـــدف إلـــى تشـــكيل مســـتقبل 

الجيـــل الجديد من قادة صناعة الطيران 
في البحرين”. 

مـــن جانبهـــا، قالـــت ساكســـتون “تشـــمل 
بالبحريـــن  األميركيـــة  الجامعـــة  رســـالة 
تقديم تجربة تعليميـــة متكاملة وهادفة 
وظيفيـــة  بفـــرص  وتزويدهـــم  للطلبـــة 
استثنائية تمنحهم خبرات عملية ومزايا 

تنافسية”. 

وفـــي إطـــار مذكـــرة التفاهـــم، ســـيحظى 
طلبـــة الجامعـــة مـــن البحريـــن والمنطقة 
مشـــروعات  فـــي  المشـــاركة  بفرصـــة 
وبرامـــج  مباشـــرة  وأخـــرى  أســـبوعية 
وأخـــرى  الصيفـــي  الداخلـــي  للتدريـــب 
خال الفصل الدراسي، فضًا عن برامج 
مازمـــة الموظفيـــن المتمرســـين وبرامج 

الخبرات التنفيذية.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المحّرق - شركة المطار

استثمار “Flat6Labs” بالشركات الناشئة المبتكرة
تحتفــل “Flat6Labs” بالذكرى الســنوية الثالثة لتأسيســها برنامــج التمويل األولي 
لديهــا بالبحريــن. وأطلقت “Flat6Labs” برنامــج التمويل األولي بالمملكة بالتعاون 
مــع صنــدوق العمــل “تمكيــن”، إذ قــام البرنامــج بدعــم 44 شــركة ناشــئة منــذ أن تم 

اإلعالن عن شراكتنا مع صندوق العمل “تمكين” في شهر مارس 2018. 

وعبر برنامـــج التمويل األولي بالبحرين، 
باســـتثمارات   ”Flat6Labs“ قامـــت 
فـــي  ألـــف دوالر  المليـــون و400  تفـــوق 
الشركات الناشـــئة المبتكرة في البحرين 
وغيرهـــا من الشـــركات مـــن جميع أنحاء 
العالـــم التـــي تم دمجها فـــي المملكة بعد 
االســـتثمار. كما قام البرنامج بخلق أكثر 
مـــن 200 وظيفة فـــي البحرين وتدريب 
أكثـــر مـــن 200 رائـــد أعمـــال مـــن خـــال 
برامجـــه ومعســـكراته التدريبية. إضافة 

إلـــى ذلـــك، اســـتمرت “Flat6Labs” فـــي 
زيـــادة محفظتهـــا مـــن التمويـــل الاحق 
من مســـتثمرين آخرين لتفوق المليونين 

ونصف المليون دوالر. 
 ”Flat6Labs“ برنامـــج  قـــام  ذلـــك،  إلـــى 
بالبحرين بتنظيم والتعاون في أكثر من 
90 فعالية ومبادرة للمشاركة المجتمعية 
كجـــزء من هدفـــه لزيادة الوعـــي بريادة 
األعمـــال في مملكـــة البحرين، وقد نجح 
يوم العرض التجريبي الذي يقام مرتين 

في العام مع انتهـــاء كل برنامج تدريبي 
لـ “Flat6Labs” لعرض تجارب الشـــركات 
المشـــاركة في اجتذاب أكثر من 44 ألف 

متابع عبر شبكة اإلنترنت. 
وفي هـــذا الصدد، قال المديـــر التنفيذي 
للبحرين في “Flat6Labs”، صالح عباس 
“لقد منحنا كوننا جزًءا من النظام البيئي 
للشـــركات الناشـــئة في مملكـــة البحرين 
الفرصـــة للمســـاهمة بطريقـــة مؤثرة في 
بنـــاء اقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة مـــن 

خـــال خلق فرص العمـــل ودفع االبتكار، 
خصوصـــا بيـــن فئـــة الشـــباب، والترويج 
للمملكة كمركز إقليمي للشركات الناشئة. 
محفظتنـــا  بإنجـــازات  فخـــورون  نحـــن 
ونتطلع إلـــى تحقيق المزيـــد من التطور 

واالزدهار.”
تجـــدر اإلشـــارة إلى أن برنامـــج التمويل 
األولي البحريني بــــ “Flat6Labs”، يعمل 
حالًيـــا علـــى تنظيـــم معســـكره التدريبي 
الســـابع، إذ تشـــارك 17 شـــركة ناشئة في 
أيـــام   5 مدتهـــا  مكثفـــة  تدريبيـــة  دورة 
مصممـــة لتعليمهم مبادئ بدء التشـــغيل 
الترويـــج  تقنيـــات  البســـيطة وتحســـين 

وعرض مشاريعهم للمستثمرين. 
عمليـــة  ضمـــن  المعســـكر  هـــذا  ويأتـــي 

تشـــمل  التـــي   ”Flat6Labs”لــــ االختيـــار 
الفحـــص الدقيـــق وإجـــراء المقابات مع 
أصحـــاب الشـــركات الناشـــئة المشـــاِركة، 
والتي ســـوف يتم اختيار 8 منها لتقديم 
عرضهـــا أمـــام لجنـــة مختصـــة، إضافـــة 
الناشـــئة،  الشـــركات  هـــذه  تســـليم  إلـــى 
كل علـــى حدة، اســـتثمار بقيمـــة 32 ألف 
دوالر والعديـــد من االمتيـــازات األخرى، 
كالتوجيـــه والتدريب وتســـهيل الوصول 
اإلقليميـــة،   ”Flat6Labs“ شـــبكة  إلـــى 
والدعـــم عبر توفيـــر التمويل الاحق من 
المســـتثمرين وغير ذلـــك الكثير. وقد تم 
اســـتام أكثر من 250 طلبا مشـــاركة في 
الدورة السابعة من البرنامج من شركات 
ناشئة في أكثر من 50 دولة حول العالم.

Flat6Labs - المنامة

صالح عباس

تحتفل بالذكرى الثالثة 
لتأسيسها برنامج 

التمويل األولي

خلق أكثر من 200 
وظيفة بالبحرين وتدريب 

200 رائد أعمال

المستثمرون 
ركزوا تعامالتـهم 

على قطاع 
الخدمات

1.4
مليون دوالر
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أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن أعمال المؤتمر السنوي 
الثانــي للجــان فــي نســخته الثانيــة، عكســت توافــق وتناغــم الــرؤى بيــن مختلــف 
المشــاركين من أجل تعزيز مشــاركة القطاع الخاص في دعم االقتصاد الوطني، 
معرًبــا عــن آماله في أن يصبح مؤتمر اللجان منصة لوضع خريطة طريق للقطاع 
الخاص يمكن من خاللها التعرف على التحديات والمســتجدات التي طرأت على 
أصحــاب األعمــال؛ بهدف المشــاركة فــي صياغة األفكار التي تســاهم في التغلب 

على هذه التحديات وتحويلها من محن إلى منح.

المؤتمـــر  افتتـــاح  فـــي  نـــاس  وقـــال 
“السنوي للجان 2021”، الذي يعقد هذا 
العام بعنـــوان “واقع االقتصاد والفرص 
المتاحـــة ما بعـــد الجائحـــة”، إن مؤتمر 
اللجـــان في نســـخته الحالية يبرهن أن 
جائحة كورونـــا لم تنجح في أن تثنينا 
عـــن إكمـــال مســـيرة قيادتنـــا الحكيمة، 
النجـــاح، عازميـــن مـــن  وعزمهـــا علـــى 
هـــذا المنطلـــق علـــى اســـتكمال خطـــط 
التنمية ومواصلة اســـتكمال مـــا بدأناه 
مـــن نجاحات خـــال فعاليـــات المؤتمر 
الســـنوي في نســـخته األولى مـــن العام 
الماضي، مثمًنا حرص كافة المشاركين 
على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر.

وأضـــاف أن المؤتمـــر هـــذا العـــام يأتي 
مـــن منطلق تضافـــر جهـــود كل اللجان 
لمعالجـــة مواضيـــع الســـاعة والوقـــوف 
األعمـــال،  أصحـــاب  احتياجـــات  علـــى 
مشـــيًدا بعطاء رؤساء اللجان وأعضاء 
والمجموعـــة  القطاعيـــة  اللجـــان 
جناحـــي  ســـونيا  برئاســـة  التنســـيقية 
الممتـــد منـــذ بداية هـــذه الـــدورة حتى 
اليـــوم، كاشـــًفا أن مبـــادرة الغرفة لعقد 
هـــذا المؤتمر جاءت متوائمة من حيث 
الوقـــت واألهداف مع األوضاع الراهنة 
التـــي يمـــر بهـــا العالـــم وذلـــك لإلســـهام 
فـــي طرح المزيـــد من الرؤى لمســـاعدة 
أصحـــاب األعمـــال على تجـــاوز أضرار 
جائحة كورونا، التي أضرت باالقتصاد 

العالمي عموما والمحلي خصوصا.
الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  أن  وأوضـــح 
يخطـــو بخطـــى واثقـــة وثابتـــة وفـــق 
برنامج منظـــم ضامن لرؤية اقتصادية 
االســـتدامة  علـــى  ترتكـــز  مدروســـة 
والعدالـــة والتنافســـية، ولديـــه طمـــوح 
وآمـــال ال حـــدود لهـــا، فهـــو حريص كل 
العمـــل  دعـــم صاحـــب  علـــى  الحـــرص 
البحريني الســـتدامة أعمالـــه خصوصا 

فـــي هـــذا الوقـــت العصيـــب والظـــرف 
أن  منوًهـــا  االســـتثنائي،  االقتصـــادي 
الغرفـــة مليئـــة باألمـــل فـــي أن يكـــون 
بدايـــة  هـــو   ،2021 الجـــاري  العـــام 
للبنـــاء والتعافـــي االقتصـــادي مـــن أثار 
وتداعيات جائحة كورونا على مختلف 

القطاعات االقتصادية.

مواصلة مسيرة النماء والتطور

وشـــدد نـــاس علـــى أن جميع ما ســـيتم 
المؤتمـــر ســـيكون محـــل  فـــي  طرحـــه 
اهتمـــام ومتابعة من قبل مجلس إدارة 
والطموحـــات  كبيـــر  واألمـــل  الغرفـــة، 
واســـعة وعريضـــة الســـتمرار المســـيرة 
المتميـــزة لغرفـــة البحريـــن فـــي تقديم 
الخدمـــات والدعـــم لمجتمـــع األعمـــال، 
مؤكـــًدا أن الغرفـــة تعمـــل يـــًدا بيـــد مع 
األعمـــال  رواد  دور  لتعزيـــز  الحكومـــة 
في االقتصاد الوطني ورفع مستوياته 
بالشـــكل المنشـــود؛ من أجل المســـاهمة 
فـــي مواصلـــة مســـيرة النمـــاء والتطور 
الـــذي تشـــهده المملكـــة علـــى مختلـــف 

المستويات.
مـــن  األول  اليـــوم  جلســـات  وشـــهدت 
المؤتمر مشاركة خبير التحفيز العالمي 
جـــون ســـيناي كمتحـــدث رئيـــس فـــي 
المؤتمـــر  مـــن  األول  اليـــوم  فعاليـــات 
الســـنوي للجان، إذ أكـــد أن واقع األزمة 
الحاليـــة جـــراء  العالميـــة  االقتصاديـــة 
تداعيـــات كورونـــا يتطلب مـــن الجميع 
التحلـــي بأفـــكار جديـــدة قـــادرة علـــى 
مواجهـــة ما نشـــهده من تأثيـــرات على 
واقـــع االقتصادي بشـــكل غيـــر خريطة 
االقتصـــاد العالمـــي، مضيًفـــا أن األزمـــة 
أحدثت تحوالت ومتغيرات اقتصادية 
دفعت نحو تحول االقتصادات النامية 

والصاعدة إلى االنكماش.
الجـــاري  الوضـــع  أن  ســـيناي  وأوضـــح 

لواقـــع االقتصـــاد العالمي يفـــرض على 
التعـــاون  الدوليـــة  المجتمعـــات  كافـــة 
والتنســـيق فيمـــا بينهـــم لوضـــع خطـــة 
استراتيجية سريعة تسهم في معالجة 
حالة االنكماش الشديدة التي يشهدها 
االقتصـــاد العالمـــي، مبيًنـــا أن جائحـــة 
كورونـــا أســـهمت فـــي النهـــوض ببعض 
القطاعات دون غيرهـــا، كما أثرت على 
البعـــض األخـــر بنتيجـــة عكســـية أدت 
إلى إضعافهـــا جزئًيا وفى بعضها أثرت 
عليهـــا كلًيـــا، كمـــا أن الجائحة رســـخت 
للعديـــد مـــن المفاهيم المســـتقبلية لعل 
أبرزها إتاحة فرصة للعمل عن بعد، إلى 
جانب ترسيخ مفهوم التعليم عن بعد.

مـــن  األول  اليـــوم  أعمـــال  وتضمنـــت 
األولـــى  الحواريـــة  الجلســـة  المؤتمـــر 
“التحديـــات  بعنـــوان  جـــاءت  والتـــي 
المؤسســـات”  الماليـــة وإعـــادة تنظيـــم 
األزمـــة  تداعيـــات  مواجهـــة  آليـــات 
االقتصاديـــة من خال لوضـــع الخطط 
الطموحـــة،  واالســـتراتيجيات  األزمـــة 
وتحـــدث فـــي تلـــك الجلســـة الشـــريك 
اإلداري لشـــركة KPMG جمـــال فخرو، 
والرئيـــس التنفيذي لبورصـــة البحرين 
التنفيـــذي الشـــيخ خليفـــة بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة والرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك 

كريســـتوف  جيـــن  الوطنـــي  البحريـــن 
لبنـــك  التنفيـــذي  والرئيـــس  دورانـــد، 
البحريـــن للتنمية ســـانجيف باولو، إلى 
للمراقبـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  جانـــب 
والتخطيـــط في صندوق العمل جارمو 

كوتالين.

بحث مؤشر األمن الغذائي

فيما ناقشـــت الجلسة الحوارية الثانية 
بعنـــوان  جـــاءت  والتـــي  األول  لليـــوم 
االقتصـــاد الرقمـــي والتجـــارة )التوجه 
التوســـع  اســـتراتيجيات  للمســـتقبل( 
لمصنعي المواد الغذائية، وآليات إيجاد 
رؤية واضحـــة وأهداف لديمومة ونمو 
االســـتثمارات، فضـــاً عن بحث مؤشـــر 
األمـــن الغذائي للمملكـــة وآليات تحفيز 
مجتمـــع األعمال للدخول في مثل تلك 
المشـــروعات، وتتطـــرق الجلســـة إلـــى 
بعـــض الحلـــول في هـــذا الشـــأن والذي 
جاء من ضمنهـــا االعتماد على االبتكار 
واســـتغال التكنولوجيـــا فـــي أســـلوب 
وطريقـــة التعامـــل مـــن قبـــل الجهـــات 

المختصة.
وتطرقـــت الجلســـة إلى بحـــث التحول 
الرقمي وتحفيـــز التصدير في مواجهة 
تحديـــات القـــوة الشـــرائية وتحديـــات 

الرقمـــي  التحـــول  مشـــاريع  تمويـــل 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات 
إلـــى  الوصـــول  تحديـــات  وكيفيـــة 
كمـــا  والعالميـــة،  اإلقليميـــة  األســـواق 
ناقشـــت إعادة هيكلـــة األعمال ونماذج 
التوظيـــف الجديـــدة، فضا عـــن آليات 
دمـــج شـــركات التطويـــر العقـــاري عبـــر 
خلـــق منصة إلكترونيـــة موحدة لجميع 
البحريـــن  فـــي  العقاريـــة  المشـــاريع 

للترويج.
مـــن  األول  اليـــوم  أعمـــال  واختتمـــت 
مـــن  مجموعـــة  باعتمـــاد  المؤتمـــر 
التوصيـــات التـــي خرجت عـــن المؤتمر 
بنـــاًء علـــى مـــا دار مـــن نقاشـــات بيـــن 
المتحدثين والمشـــاركين فـــي فعاليات 
وجـــرى  والثانيـــة  األولـــى  الجلســـتين 
التوافـــق عليهـــا بمـــا يســـهم فـــي إعادة 
االقتصـــاد  لقواعـــد  شـــاملة  صياغـــة 
وســـط  وذلـــك  االســـتدامة،  لتحقيـــق 
األعمـــال  رواد  مـــن  نخبـــة  مشـــاركة 
واألكاديمييـــن والمختصين والباحثين 
أثـــرت  إذ  العالـــم،  دول  مختلـــف  مـــن 
أعمال المؤتمر بنقاشـــاتهم ومدخاتهم 

المهمة لصياغة خطة مســـتقبلية لواقع 
االقتصاد والفرص المتاحة بعد جائحة 

كورونا.

مناقشة االبتكار والطاقة اليوم

المؤتمـــر  يواصـــل  أن  المقـــرر  ومـــن 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي  لليـــوم  أعمالـــه 
اليـــوم الخميـــس عبر جلســـتين تتناول 
األول منهـــا االبتـــكار والطاقة )شـــريان 
المستقبل( الســـتعراض أبرز التحديات 
التي تواجه القطاعات العاملة في هذا 
الشـــأن، أما الجلســـة الثانيـــة واألخيرة 
مســـتقبل  تتنـــاول  المؤتمـــر  لفعاليـــات 
واالتصـــاالت  اللوجســـتية  الخدمـــات 
لعـــدد مـــن  )عالـــم متصـــل( والموجهـــة 
قطاعـــات األعمال، هي: قطاع الضيافة 
والسياحة، إذ ســـيتم مناقشة موضوع 
هويـــة ســـياحية لبـــروز عالمـــي أفضل، 
ســـتعرض  فيمـــا  التجاريـــة،  األســـواق 
الجلســـة األخيـــرة منـــاورة مع رؤســـاء 
اللجان حول التفكيـــر اإلبداعي إليجاد 

حلول ابتكارية.

ناس في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 

جانب من المؤتمر

السنابس - الغرفة

“مؤتمر اللجان” بالغرفة يستعرض التحديات والمستجدات على األعمال
ــوطــنــي ــاص” بــاالقــتــصــاد ال ــ ــخ ــ ــز مــشــاركــة “ال ــزي ــع ــت ــرؤى ل ــ ــ ــق ال ــوافـ ــاس: تـ ــ نـ
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ذكــر عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن باســم الســاعي، أن أحــد أهــم التحديــات وأكبرهــا خالل جائحــة كورونــا أو أي أزمة أخــرى يكون فيهــا الركود 
االقتصــادي هــو التمويــل وإعــادة الهيكلــة. وأوضــح الســاعي، الذي أدار الجلســة الحوارية الرئيســة في مؤتمر اللجان الســنوي في نســخته الثانية أمــس، أن التمويل هو 
شــريان الحياة لقطاع األعمال، وكون الجائحة وما ســببته من انقطاع في دورة األعمال والدورة الطبيعية للحياة التي كنا نعيشــها، فقد أثرت بشــكل كبير على القطاع 

التجاري، ونحن دائًما بحاجة لمعالجة الوضع خصوًصا من ناحية التمويل وإعادة الهيكلة بطرق مختلفة ربما يكون بها جرأة و نقلة نوعية عن السابق. 

وأشار إلى وجود تحديات عدة، فالبنوك 
لديها تحديـــات بحد ذاتها كونها الطرف 
الممـــول، وقطاع الشـــركات كذلـــك لديه 
تحديـــات، مضيًفـــا أن هنالـــك اختـــاف 
كبيـــر، فهنالك شـــركات تـــرى أن العقبات 

الماليـــة التي أصابتها مؤقتة وســـتنتهي 
بعـــد الجائحة أو مع االنفتاح التدريجي، 
التأثيـــرات  أن  تـــرى  أخـــرى  وشـــركات 
ســـتظهر في الســـنوات المقبلة، والبعض 
يـــرى أن التحـــول الـــذي حـــدث بقطـــاع 

معين ليس باالستطاعة إعادته للوراء.
ولفـــت إلى أن هدفهم األســـاس من هذا 
“نطلـــب ونحـــاول بجهدنـــا  أن  المؤتمـــر 
كغرفة تجارة وصناعة البحرين توضيح 
األمـــور وجعلهـــا واضحـــة لألعضـــاء من 

ناحيـــة اغتنـــام الفرص لتطوير أنفســـهم 
ومؤسساتهم ونشاطهم لمواكبة المرحلة 
المقبلة”، مشـــيًرا إلى أنـــه ليس باإلمكان 
القيام بما كنا نقوم به في العام الماضي 
وقبـــل 10 أعوام ونتوقـــع ذات النتيجة، 

فقـــد تغيـــر الوضـــع و ســـرعت الجائحـــة 
األمـــور. كمـــا أشـــار المتحـــدث الرئيـــس 
للمؤتمـــر جون ســـيناي إلـــى أن الجائحة 
عملت على تسريع التحول التكنولوجي 
والتطـــور فالـــذي كان متوقعا أن يحدث 
فـــي 3 إلـــى 4 ســـنوات فـــي المســـتقبل 
أصبـــح في الحاضر، مؤكـــًدا أهمية تقبل 
الواقـــع والتطويـــر ومواكبـــة التحديـــات 

والفرص.

ــن أهـــــــم الـــتـــحـــديـــات ــ ــ ــل وإعــــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة م ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ الـــــســـــاعـــــي: ال
أمل الحامد من السنابس

المحرر االقتصادي

أمل الحامد

باسم الساعي

مجلس الغرفة يخطو 
نحو رؤية مرتكزة 
على االستدامة 

والعدالة والتنافسية

ناس: الجائحة لم 
تنجح في أن تثنينا 
عن إكمال مسيرة 

نجاح قيادتنا الحكيمة

دعا الشريك اإلداري لشركة KPMG، جمال فخرو البنوك للتفكير 
جدًيـــا بتوفيـــر اختصاصيين لعملية إعـــادة الهيكلة، مشـــيًرا إلى 
أن أحـــد البنـــوك ُوظف في هذا المجال، ولكـــن العديد من البنوك 
األخـــرى لـــم تذهب الســـتقطاب اشـــخاص متخصصيـــن في هذا 
المجـــال وهذا ســـوف يكون له تأثير كبير.وذكـــر أن عملية إعادة 
الهيكلـــة هـــي نظـــرة شـــمولية الســـتراتيجية الشـــركة وعملياتها 

والموظفين والفرص لديها. 
وأشـــار فخرو إلـــى أن المرحلة اآلن تتطلب عاقـــة مختلفة بين 
المؤسســـات الماليـــة والجهـــات التجاريـــة المختلفـــة ويجـــب أن 
يعملوا كفريق واحد وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة المجتمع 

ككل وليس مصلحة البنك.
وتطرق فخرو لوجـــود قانون إلعادة التنظيم في البحرين، وهو 
قانـــون جديد، مشـــيًرا إلـــى أن اعتقاده الشـــخصي هو  أن هنالك 
دور رئيسي لمصرف البحرين المركزي في التأكد من تطبيق هذا 
القانون من قبل المؤسسات المالية وهناك دور رئيسي للوزارات 
المختلفـــة ومنها التجارة والمالية بأن الشـــركات المتضررة التي 
تحتـــاج للدعـــم يجـــب أن يطبـــق عليها هـــذا القانون، مؤكـــًدا أن 

القانون جيد لكنه جديد وطبق مرة أو مرتين.

فخرو يدعو البنوك لتوفير اختصاصين إلعادة الهيكلة

رأى الرئيــس التنفيــذي للمراقبــة والتخطيــط فــي “تمكيــن” يارمــو كوتيليــن، أن 
اســتراتيجية “تمكيــن” لألعوام الخمس المقبلة تركــز على كيفية خلق المزيد من 
الوظائــف، ووظائــف أفضــل، وتطوير طرق جديدة لدخول ســوق العمل ســواء 
مــن خــالل ريــادة األعمال، أو طرق جديــدة كانت موجودة قبــل جائحة كورونا 

ولكنها أصبحت رائدة أكثر اآلن.

وأضـــاف كوتيلين خال الجلســـة الحوارية 
األولـــى بالمؤتمر “هنـــاك أيًضـــا العمل بدوام 
جزئـــي والعمل بدوام المـــرن وإلى آخر، كما 
يجـــب تطبيـــق ســـوق العمـــل المرن بشـــكل 

أكبر”.
وأشـــار إلـــى أن “تمكيـــن” مـــاض قدًمـــا فـــي 
تشـــجيع لوائح جديـــدة في ريـــادة األعمال 
واعتقد أنها أصبحت أكثر أهمية مما مضى 
نظـــًرا للتحديـــات واالحتياجـــات الموجودة 

فـــي ســـوق العمـــل وأيًضـــا التفكيـــر المبـــدع 
وبالتالـــي يجـــب علينـــا تشـــجيع األنشـــطة 
االقتصادية ذات الصلة وأنشطة اقتصادية 
في مجـــاالت جديدة من االقتصـــاد وأخيًرا 
وليـــس آخـــًرا كيف يمكـــن أن نخلـــق المزيد 
من الديناميكيـــة في األعمال الغائبة وكيف 
يمكـــن أن نحثهـــا علـــى التفكيـــر فـــي نماذج 
األعمـــال بشـــكل عـــام وطـــرق جديـــدة إلـــى 
التفـــرد في هذا الســـوق المتطور وتشـــجيع 

االســـتثمار في اإلنتاجية وأيًضا االســـتثمار 
فـــي مكان العمل، كل هذا ســـيزيد االنتاجية 
فـــي نهايـــة اليـــوم، وكيـــف يمكن أن نشـــجع 
بـــروز شـــركات جديـــدة أفضل وخلـــق مزيد 

من  الوظائف األفضل.
وذكـــر أن اســـتراتيجية “تمكيـــن” تتمحـــور 
واالســـتجابة  التأقلـــم  علـــى  القـــدرة  حـــول 
العمـــل  “علـــى  مؤكـــدا  الســـوق،  لظـــروف 
بمجاالت مختلفـــة لدعم القطاعات، وتعزيز 
بشـــكل  والتركيـــز  االقتصـــاد  علـــى  العائـــد 
إيجابـــي على مجـــاالت لتحقيق هـــذا العائد 
على االســـتثمار وتحويل المزيد من الموارد 
فـــي هـــذا االتجاه مـــع اإلبقـــاء منتبهيـــن لما 
يحـــدث فـــي الســـوق”. وبالنســـبة لمجـــاالت 
وفـــرص النمو في الكورونا، وهل ســـتحظى 
أجـــاب  ومتـــى،  تمكيـــن  برامـــج  باهتمـــام 
“نعـــم في اعتقـــادي الشـــخصي أن جزء من 

ذلـــك يتعلق بتشـــجيع أنشـــطة جديـــدة في 
مجاالت االقتصاد التي تعد أكثر إنتاًجا الن 
االنتاجيـــة ســـتكون هـــي المحرك الرئيســـي 
للنمـــو والمضـــي قدًما ولكن اعتقـــد ان علينا 
الدفـــع بعمليـــة التغييـــر، ايضـــا مـــن خـــال 
الشـــركات القائمة وأخذ بعض االســـتجابات 
قصيـــرة األمـــد التي قام بهـــا الناس كنتيجة 
للجائحة وادخالها في االســـتراتيجة طويلة 
االمد اي تشـــجيع بعض هـــذه التأثيرات إذا 
كانت متوائمة مع الطموحات االستراتيجية 
مثل حث الشـــركات على المزيد من الرقمنة 
المحـــركات  هـــذه  واعتقـــد  والتكنولوجيـــا 

الرئيسية اليجاد سوق عمل أكثر مرونة”.
وتابـــع “أن المبادرات والبرامج التي يدعمها 
علـــى  الشـــركات  بتشـــجيع  تقـــوم  تمكيـــن 
التركيز على االســـتثمارات واألنشـــطة التي 

تزيد اإلنتاجية”.

اإلنتــاج تعــزز  اســتثمارات  علــى  الشــركات  تشــجع  “تمكيــن” 
كوتيلين: اإلنتاجية هي المحرك الرئيسي للنمو



“بتلكو” و “البحرين الوطني” يوقعان مذكرة تفاهم
مـــن  وفـــًدا  بتلكـــو  شـــركة  اســـتقبلت 
مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطنـــي، فـــي 
مركـــز بيانـــات بتلكو الـــذي افتتح حديًثا 
فـــي الهملة. ورحب أعضاء فريق اإلدارة 
العليا لشـــركة بتلكـــو، الرئيـــس التنفيذي 
القطـــاع  عـــام  ومديـــر  فينتـــر  ميكيـــل 
التجـــاري عبدالرحمـــن منيـــر، بعـــدد مـــن 
بنـــك  مجموعـــة  مـــن  المســـؤولين  كبـــار 
البحريـــن الوطنـــي من ضمنهـــم: الرئيس 
التنفيـــذي للمجموعـــة - العمليـــات إيـــان 
بالكلو، رئيس تقنية المعلومات في بنك 
البحريـــن الوطنـــي رازي أميـــن، ورئيـــس 
دائـــرة تكنولوجيـــا المعلومات لـــدى بنك 

البحرين اإلسالمي أسامة نصر. 
وخـــالل اللقـــاء، تمت مناقشـــة العالقات 
الوثيقـــة الُممتدة بيـــن الجانبين وخطط 
قبـــل  وذلـــك  المســـتقبلية،  التعـــاون 

اصطحاب الوفد في جولة بالمركز.
واســـتعرض فريـــق بتلكو خـــالل الجولة 
المزايـــا الرئيســـة لمركـــز البيانـــات، ومـــن 
للبنيـــة  الُمالئمـــة  البيئـــة  ضمنهـــا توفيـــر 
التحتيـــة األساســـية لتقنيـــة المعلومـــات 
الفريقـــان  وناقـــش  بالبنـــك.  الخاصـــة 
مجموعـــة مـــن الموضوعـــات المشـــتركة 
مثـــل أهمية حصـــول القطـــاع المصرفي 
والمالي على بيئة آمنـــة لحفظ بياناتهم، 
وذلك بما يضمن استمرارية األعمال في 

ظل أي تحديات بيئية أو تقنية.
وكذلـــك تـــّم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم بين 
بتلكو ومجموعة بنـــك البحرين الوطني 
لنقل البنيـــة التحتية لتقنيـــة المعلومات 
األساســـية للمجموعة وليتم استضافتها 

في مركز بيانات بتلكو بالهملة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للعمليـــات في 

مجموعـــة بنـــك البحريـــن الوطنـــي إيان 
التـــي  بالنتائـــج  ســـعداء  “نحـــن  بالكلـــو 
شهدناها بعد قيامنا بنقل إدارة العمليات 
التشغيلية إلدارة المخاطر والكوارث إلى 
مركز بيانات )RJR( التابع لشـــركة بتلكو 
خالل العام الماضـــي، وتوضح اتفاقيتنا 
التميـــز  بمعاييـــر  ثقتنـــا  مـــدى  الجديـــدة 
التـــي تقدمهـــا بتلكـــو. إن التوجه الحالي 
لهـــو خطـــوة اســـتراتيجية نحـــو تحقيق 
التحـــول الرقمي الكامـــل بمجموعة بنك 
البحرين الوطني، وتزامًنا مع التحديثات 

خدمـــات  علـــى  طـــرأت  التـــي  األخيـــرة 
تشـــغيلي  نمـــوذج  بتبنـــي  قمنـــا  البنـــك، 
لتعزيـــز  التقنيـــة،  علـــى  قائـــم  مســـتقل 
أدائنا وتوســـيع نطاق عـــروض خدماتنا. 
ويتمتع المركز الجديـــد بتجهيزه بجميع 
الوســـائل الضرورية للتعامل مع عمليات 
البنيـــة التحتيـــة لتقنيـــة المعلومـــات، ما 

ســـيتيح لنا االســـتعانة بمصادر خارجية 
بشـــكل  اليوميـــة  عملياتنـــا  لُمتابعـــة 
وصيانـــة  بـــإدارة  واالطمئنـــان  أفضـــل 
بنيتنـــا التحتيـــة بأمـــان مـــن قبـــل إحدى 
أبـــرز الشـــركات الوطنيـــة المرموقـــة في 
البحريـــن”. مـــن جهتـــه، قـــال مديـــر عام 
القطاع التجاري لـــدى بتلكو عبدالرحمن 

منير “يســـرنا أن ُنوّقع هـــذه االتفاقية مع 
مجموعة بنك البحرين الوطني، ونتطلع 
ألن نكون جزًءا من استراتيجية التحول 
المرافـــق  بـــأن  ونؤمـــن  للبنـــك.  الرقمـــي 
والحلـــول التـــي تقدمهـــا بتلكـــو مالئمـــة 
لمتطلبات مؤسســـات القطـــاع المصرفي 
القطاعـــات  إلـــى  باإلضافـــة  والمالـــي 
األخـــرى”. وأضاف “ســـتحظى الشـــركات 
التـــي تســـتضيف بياناتهـــا وأجهزتها في 
مركـــز البيانـــات التابـــع لبتلكـــو بخدمات 
آمنـــة وغيـــر منقطعـــة بجانـــب قابليتهـــا 
علـــى  تركيزهـــم  يعـــزز  وبمـــا  للتوســـع، 
أعمالهم األساســـية واالعتماد على فريق 
بتلكـــو فيما يتعلق بالجوانب التشـــغيلية 
المرتبطة بتقنية المعلومات. وسيحصل 
الزبائـــن أيًضا علـــى دعـــم متواصل على 

مدار الساعة”.

نقل البنية التحتية 
لتقنية المعلومات 

بالبنك لـ “مركز البيانات”
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

فـــي  الماجســـتير  طالبـــة  ناقشـــت 
الجامعـــة الملكيـــة للبنـــات ذكريـــات 
عنـــوان  تحـــت  أطروحتهـــا  محمـــد، 
“تطويـــر إطار عمـــل إداري للعالقات 
مؤسســـات  ســـمعة  لتعزيـــز  العامـــة 
القطاع العام في البحرين”، استكمااًل 
لمتطلبـــات نيـــل شـــهادة الماجســـتير 
فـــي إدارة التصميـــم تحت إشـــراف 
ماتيـــاس بـــود مـــن قســـم التســـويق 
فـــي كليـــة العلـــوم الماليـــة واإلدارية 
ومســـاعد اإلشـــراف أمين موالي من 
بكليـــة  الحضـــاري  التصميـــم  قســـم 

الفنون والتصميم.
وذكـــرت الباحثة أن العالقات العامة 
العـــام  القطـــاع  بيـــن  مقارنـــة  فـــي 
والقطـــاع الخـــاص، تبيـــن أن هنـــاك 
انخفاًضـــا فـــي االهتمـــام بموضـــوع 
العالقـــات  قبـــل  مـــن  الســـمعة  إدارة 
العامة، إذ يســـتثمر القطـــاع الخاص 
الكثير من األموال والموارد األخرى 
عليهـــا.  والحفـــاظ  الســـمعة  لبنـــاء 
ولذلك هدفت الدراسة إلى اكتشاف 
أطر إدارة العالقـــات العامة المتاحة 
وتحديـــد الفجوة بين أطر ونظريات 
مـــع  الحاليـــة  العامـــة  العالقـــات 

الممارســـة الفعلية وكيفية تحســـين 
السمعة من خالل إطار عمل عالقات 
الباحثـــة  وناقشـــت  مطـــور.  عامـــة 
مقترحا مطورا إلطار عمل العالقات 
العامة فـــي القطاع العـــام بالبحرين، 
كذلـــك  اســـتخدامه  يمكـــن  والـــذي 
فـــي القطـــاع الخاص. و دمـــت عدًدا 
مـــن المقترحـــات كان أهمهـــا تقليـــل 
الفجـــوة في عمـــل العالقـــات العامة 
لتطويـــر وتعزيز ســـمعة المؤسســـات 
العامة في البحرين وقياس السمعة 
جديـــدة  منهجيـــات  باســـتخدام 
نتائـــج  إلـــى  والوصـــول  لتحليلهـــا 

وحلول ملموسة.

أطروحة ماجستير تناقش إدارة السمعة بالقطاع العام

ــة ــازج ــط ــه ال ــواك ــف ــل ــوم ومـــعـــرض ل ــح ــل مـــهـــرجـــان ل

“ لولو” تقدم مجموعة مأكوالت رمضانية صحية

“ديار المحرق” تستقبل وفًدا من “التنمية االقتصادية”

تعلن لولو هايبر ماركت عن مجموعة صحية مختارة 
من المأكوالت الرمضانية، إذ تســـتعد عائالت المملكة 

لشهر رمضان المبارك. 
ومع اســـتعداد األســـر وحرصهم على مشاركة الطعام 
المنزلـــي الُمعـــد بعنايـــة، ســـيجد المتســـوقون جميـــع 

احتياجاتهم في لولو هايبر ماركت.
فبجانب مهرجان اللحوم الذي ســـيقدم أفضل القطع 
الجاهـــزة من لحم الضأن، الماعز، الجاموس، الدجاج، 
ولحـــم البقـــر على مدار ثمانية أيام بـــدًءا من 7 أبريل 
2021، ســـيكون هناك أيًضا معـــرض للفواكه الطازجة 
لتقديـــم خيـــارات نظام غذائـــي متوازن، مـــع الفواكه 
الموســـمية اللذيـــذة من جميـــع أنحاء العالـــم: التفاح، 
البرتقـــال، التـــوت مـــن مختلـــف البلـــدان ومجموعـــة 
متنوعة مـــن البطيخ اللذيذ، وكذلـــك الفواكه الغريبة 

وغير المألوفة. 
وســـيتم اســـتكمالها بعـــرض ترويجـــي خـــاص للتمور 
والمكســـرات، إذ ســـتجلب التمور المليئـــة بالمغذيات 
من أصناف شـــهيرة متنوعة مثل الخضري، الصفوي، 
المشـــمش، التيـــن، الخـــوخ، الزبيـــب، الجـــوز، اللـــوز، 
الكاجـــو، الفســـتق وغيرهـــا مـــن المأكـــوالت اللذيـــذة 

لمائدة رمضان.
هـــذا بجانـــب المـــواد الغذائية األساســـية مثـــل األرز، 
المعكرونـــة،  الدقيـــق، الحليـــب، مســـحوق الحليـــب، 
البســـكويت إلـــى المفضـــالت الرمضانية مثل شـــراب 
الفاكهة، الجبن، كاسترد الكراميل، الجيلي، واألطعمة 
الجاهـــزة مثـــل الكباب، إذ ســـيكون هناك شـــيء لكل 

مائدة طعام في هذا العرض الترويجي.
هنـــاك أيًضا صفقات رائعة علـــى معدات المطبخ مثل 
األواني الذكية، محضرات الطعام، والمقالي الهوائية، 
والتـــي يمكن أن تخفف من وقـــت والجهد في إعداد 

الوجبات وتحافظ على صحة الطعام.
إلـــى جانـــب التســـوق فـــي رمضـــان، يمكنـــك أيًضـــا 
مضاعفـــة فرصـــك فـــي الفـــوز بجوائز كبيـــرة حتى 7 

يوليـــو من خالل عرض لولو الترويجي “تســـوق أكثر 
تربح أكثر”. فمقابل كل 5 دنانير تنفقها، تحصل على 
سحب إلكتروني للدخول في السحب للفوز بما يزيد 
عن 175,000 دينار بحريني بقسائم التسوق من لولو، 
وتتـــراوح قيمـــة الهدايا بيـــن 25 دينـــارا و100 دينار. 
وســـيكون هنـــاك 400 فائـــز محظوظ كل أســـبوعين، 
25,000 دينار لكل عملية سحب إلكتروني من لولو.

عالوة على ذلك، هناك نقاط إضافية لســـلة كبيرة من 
العالمـــات التجارية، وإذا قمت بشـــرائها، فســـتحصل 
على تذكرتي سحب إلكتروني بداًل من واحدة. لذلك، 
حقـــق أقصى اســـتفادة من التســـوق وزد من فرصك 
في الفوز، كل ذلك متوافر في اللولو. خطط لرمضان 

صحي ومفيد في الهايبر الماركت المفضل لديك.

اســـتضافت ديار المحرق، الشـــركة الرائدة في قطاع 
التطويـــر العقاري بمملكة البحريـــن، وفًدا من مجلس 
التنمية االقتصادية )EDB( في جولة ميدانية بأنحاء 
المخطـــط الرئيـــس لالطـــالع علـــى أبرز المشـــروعات 
االســـتثمارية  الفـــرص  علـــى  والتعـــرف  الرئيســـة، 
والخدمـــات  الضيافـــة  قطاعـــات  ضمـــن  المتنوعـــة 

اللوجستية والتعليم والصحة والبيع بالتجزئة.
وكان مدير االســـتثمار األول بشـــركة “ديار المحرق”، 
محمـــد ســـامي القـــوز، فـــي مقدمـــة مســـتقبلي الوفد 
الزائر، إذ قام باســـتعراض المميزات والمقومات التي 
تتمتـــع بها مختلف المشـــروعات الســـكنية والتجارية 

في المدينة.
للتعريـــف  المبيعـــات  مكتـــب  مـــن  الجولـــة  وبـــدأت 
بالمخطـــط الرئيـــس “لديـــار المحرق”، ثم تم تســـليط 
الضوء على مشـــروعي “النســـيم” و “البـــارح”، إضافة 

إلى “مراسي البحرين”.

ذكريات محمد

“زين البحرين” تطلق باقات “ويانا” آجلة الدفع
توفر مرونــة إضافية... االســتفادة منها مقابل 7 دنانير شــهريا

أعلنــت زيــن البحرين عن إطالق “ويانا”، وهي مظلة لباقاتها آجلة الدفع التي 
تقــدم مجموعــة مــن المزايــا لضمــان بقاء العمــالء على اتصال بكلفــة أقل مع 

الحصول على سرعات كبيرة وخدمات عالية القيمة. 

فـــي  المشـــتركون  يســـتفيد  وســـوف 
الباقـــات آجلـــة الدفـــع مـــن العديـــد مـــن 
العـــروض والمزايـــا الفريدة. ويتماشـــى 
هـــذا التدشـــين مـــع اســـتراتيجية زيـــن 
بتقديـــم  المســـتمر  والتزامهـــا  البحريـــن 
واســـتثنائية  مذهلـــة  عمـــالء  تجربـــة 
مـــن  وتمكيـــن عمالئهـــا وتوفيـــر مزيـــد 
المزايا االســـتثنائية والقيمة والسرعات 

العالية لهم.
وُتعـــد باقـــات “ويانـــا” التي تـــم إطالقها 
حديًثـــا أكثـــر من مجـــرد باقة أساســـية، 
فهـــي توفـــر نحـــو 50 % مـــن البيانـــات 

اإلضافية ويمكن شـــراؤها ابتداًء من 7 
دنانير شـــهرًيا. ويمكن للعميل الحصول 
على بيانات إضافية عند االشـــتراك في 
أي مـــن الباقـــات مـــن خالل متجـــر زين 
اإللكتروني أو عند تفعيل خاصية الدفع 

المباشر من خالل تطبيق زين.
وسوف يحصل العمالء المشتركون في 
“ويانا” على بعض المزايا اإلضافية مثل 
الحصـــول على رقم مجانـــي، والوصول 
 G5 المجاني إلى شبكة الجيل الخامس
والحصول على اشتراك لمدة عام واحد 
فـــي خدمـــة تطبيـــق OSN مجاًنـــا على 

باقات مختارة. 
كما توفـــر الباقة كذلك لعمالئها الســـداد 
علـــى أقســـاط ميســـرة علـــى العديد من 
األجهـــزة، ولن يضطر العمـــالء بعد اآلن 
إلـــى االنتظـــار لحيـــن انتهـــاء صالحيـــة 
عقودهم قبل تمكنهم من الحصول على 
جهاز جديد، في إطار خدمة “اشتر اآلن 
وادفع الحًقا” التي تقدمها زين البحرين 
لتمكيـــن العمالء الذيـــن تنتهي عقودهم 
خالل 3 أشهر أو أقل، من الحصول على 
أجهزتهم على الفور والدفع بعد 3 أشهر.
بتجربـــة  االســـتمتاع  للعمـــالء  ويمكـــن 
سلســـة مع باقات زين البحرين المحلية 
والمشـــاهدة  والبيانـــات  والدوليـــة 
والتجوال اإلضافية ويمكنهم الحصول 
علـــى   % 90 إلـــى  يصـــل  علـــى خصـــم 

المكالمات الدولية إلى وجهات محددة. 
كما سيتأهل العمالء أيًضا للفوز بجوائز 
باســـتخدام  تتـــم  معاملـــة  لـــكل  قيمـــة 
تطبيـــق زيـــن، إذ يحصـــل العمـــالء على 
فرصـــة المشـــاركة فـــي مســـابقة “العـــب 
واربـــح”. كمـــا يمكنهـــم جنـــي مزيـــد من 
الفوائد واالرتقـــاء بتجربة زين الخاصة 
بهـــم مع “يا زين العـــروض”، إذ ينتظرهم 

عرض خاص بشكل يومي.
للتســـويق  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
والمبيعـــات لألفـــراد فـــي زيـــن البحرين 
عمار الكتبي “لطالما ركزت زين البحرين 
على خدمـــة العمالء، فقـــد حرصنا على 
تطويـــر باقاتنـــا باســـتمرار لتوفير مزيد 
مـــن المزايـــا والقيمة المضافـــة لعمالئنا. 
ويأتي تدشـــين )ويانا( لتعزيـــز عروضنا 

وخدماتنـــا لتلبيـــة متطلبـــات مشـــتركي 
الدفع اآلجل ولنوفر لهم الحرية الكاملة 
الختيـــار أفضـــل الباقات التي تناســـبهم 
التوفيـــر  مـــن  مزيـــًدا  لهـــم  يتيـــح  بمـــا 
والحصـــول علـــى قيمـــة أفضـــل، ونحن 
متحمســـون لتقديم باقات األسعار هذه 

وتقديم خدمات حافلة بالقيم المضافة 
عـــن  التنـــازل  دون  منخفضـــة  وبكلفـــة 
جـــودة خدماتنـــا. وبداًل من ذلـــك، يمكن 
للعمـــالء الحصـــول علـــى المزيـــد بكلفة 
أقل والحصـــول على أفضـــل المنتجات 

والخدمات المتاحة في السوق”.

المنامة - زين البحرين



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

للمطعمين فقط.. السينما تفتح أبوابها مع عيد الفطر

اكــد  محمــود جغبير المشــرف العام 
لشــركة البحرين في تصريح خاص 
لـ”البــالد” عــن عودة عــروض األفالم 
فــي دور الســينما بعــد غلقها لشــهور 
كورونــا  فيــروس  تفشــي  بســبب 

المستجد “كوفيد - 19”.
وجاء قرار عودة فتح دور الســينما 
البيــان  مــع  تماشــًيا  المملكــة  فــي 
الجديــد من الفريــق الوطني الطبي 
فــي  كورونــا  لفيــروس  للتصــدي 

مملكة البحرين.
الســينما  إدارة  إن  محمــود  وقــال 
تســتعد حاليا لعودة نشــاط السينما 
مــع أول ايام عيد الفطر المبارك في 
البحريــن  فــي  المنتشــرة  شاشــاتها 
اإلجــراءات  مــن  العديــد  وتضمــن 
متعلــق  ماهــو  منهــا  واالشــتراطات 

واشــتراطات  الســينما،  دور  ببيئــة 
الــزوار والقائميــن  متعلقــة بحمايــة 
علــى دور الســينما، وأخــرى متعلقــة 
واإلبــالغ  الوبائــي  الترصــد  بآليــة 
بجــد  “نعمــل  واضــاف:  والمراقبــة، 
حاليا العادة البهجة في قطاع مهم 
فــي الملكــة بعــرض جديــد الســينما 
حاليــا  ونتواصــل  جديــد،  بجــدول 
مع شــركات االنتاج والتوزيع لذلك” 
ســتظل  التذاكــر  أســعار  بــأن  وأكــد 
نفســها وشــدد بان الشــركة ستتقيد 
االحترازيــة  اإلجــراءات  بكافــة 
الكمامــات  لبــس  مثــل  المعتمــدة 
والتعقيــم  الجســدي  والتباعــد 
المســتمر  وبالطبــع اقتصار الســماح 
لدخــول القاعــات  للحاصليــن علــى 

لقاح كوفيد - 19 فقط”.

مــن  يبلــغ  فلبينــي  رجــل  أســرة  قالــت 
العمــر 28 عاًمــا إنــه توفي بعدمــا أجبره 
حــراس القرية على أداء تمرين رياضي 
300 مــرة لمعاقبتــه على انتهــاك الحجر 
كورونــا  بفيــروس  المرتبــط  الصحــي 
صحيفــة  نشــرته  لمــا  وفًقــا  المســتجد، 

“الغارديان” البريطانية.
مانــوج،  داريــن  إن  قــال  “رابلــر”  موقــع 
بعــد  ُضبــط وهــو يشــتري ميــاه شــرب 
الســاعة 6 مســاًء، فيما ُيزعم أنه انتهاك 
لحظــر التجــول المرتبــط بـــ “كوفيد -19 
فــي مدينــة جنرال تريــاس في مقاطعة 
كافايــت. وتخضــع المقاطعــة لـــ “وضــع 
الُمعــزز”،  المجتمعــي  الصحــي  الحجــر 
الذي يتضمن حظر تجول من الساعة 6 

مساًء إلى 5 صباًحا.
شــريكة دارين، ريكلين بالسي، قالت إن 
الشــاب الراحــل ورجــاًل آخــر ُزعــم أنهمــا 
انتهــكا قيــود “كوفيــد -19، “ُأخــذا إلــى 
مجلــس البلدية. وبعد ذلــك ُطلب منهما 
أداء تماريــن ترفع معدل ضربات القلب 

100 مرة”. 

وُزعم أن الســلطات قالت للرجلين إنهما 
ســيضطران إلى تكــرار التدريبات إذا لم 
تكن متزامنة، وُأجبر االثنان في النهاية 
علــى أداء تمريــن القرفصــاء 300 مــرة، 
بحســب منشــور كتبتــه ريكليــن بالســي 
فــي  ريكليــن  وكتبــت  فيســبوك.  علــى 
منشــورها أن داريــن وصــل إلــى المنــزل 
وبالكاد اســتطاع التحرك دون مســاعدة 
ألنــه كان متعًبا للغاية. وفي وقت الحق 
بــدأ يعانــي مــن نوبــات وتوقــف قلبــه، 
وُأنعش قلبه لفترة وجيزة، لكنه توفي.

عقوبة لمخالفة إجراءات كورونا تنهي حياة فلبيني

تايلندية تتلقى جرعة من لقاح “كوفيد ـ 19” أثناء حملة التلقيح ضّد فيروس كورونا في ملعب رياضي 
بالعاصمة بانكوك )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أثبتت دراسة علمية في جامعة مينيسوتا 
األميركية على أهميــة “الكهرمان” الطبية، 
علــى  األولــى  للمــرة  الدراســة  أكــدت  إذ 
مكافحــة  علــى  وقدرتــه  الطبيــة  فوائــده 

“البكتيريا المقاومة لألدوية”.
والدراســة تــم تقديمها فــي اجتماع الربيع 
لعام 2021 للجمعية الكيميائية األميركية، 

بحسب موقع “دويتشه فيله” األلماني.
“راتنــج”  تحجــر  مــن  يتكــون  والكهرمــان 
األشــجار الصنوبريــة علــى مــدى مالييــن 
الســنين، وتقــع أكبــر رواســب “الكهرمــان”، 
فــي منطقــة بحــر البلطيق، الذي اســتخدم 
المعــززة  خصائصــه  بســبب  قــرون  لعــدة 
للمناعــة والتئــام الجــروح، وكمســكن لآللم 
ومضاد لاللتهابات والفطريات والسرطان.
وأشــار الموقــع إلى أن فريقــا من الباحثين 
فــي الجامعــة األميركيــة قامــوا بتحديــد 
تفســير  فــي  تســاعد  التــي  المركبــات 
والتــي  للكهرمــان،  العالجيــة  التأثيــرات 
الحصــول  فــي  تســاعد  أن  الممكــن  مــن 
علــى أدويــة جديــدة مكافحــة “للبكتيريــا 

المقاومة للمضادات الحيوية”.

 3 كل  مــن  واحــدا  أن  علمــاء  أفــاد 
متعافيــن من كوفيد - 19 في دراســة 
مريــض  ألــف   230 مــن  أكثــر  شــملت 
مــن  عانــوا  أميركيــون  معظمهــم 
اضطرابــات في الدماغ أو اضطرابات 
نفســية في غضون 6 أشــهر، ما يشــير 
إلــى أن الجائحــة قد تقــود إلى موجة 

من المشكالت العقلية والعصبية.
أجــروا  الذيــن  الباحثــون  وقــال 
التحليــل: إنــه لم يتضح كيــف يرتبط 
مثــل  نفســية  بمشــكالت  الفيــروس 
القلق واالكتئاب، لكن هذين العرضين 
مــن أكثــر االضطرابــات شــيوعا ضمن 

14 وضعوها قيد البحث.
بجامعــة  النفســي  الطبيــب  وقــال 
الــذي  تاكيــت،  ماكــس  أوكســفورد 
البحثــي  العمــل  قيــادة  فــي  شــارك 
“نتائجنا تشــير إلى أن أمراض الدماغ 
واالضطرابــات النفســية أكثر شــيوعا 
بعــد كوفيــد - 19 منهــا بعــد اإلنفلونزا 

أو أمراض الجهاز التنفسي األخرى”.

دراسة تثبت “ألول مرة” 
أهمية طبية للكهرمان

االضطرابات العقلية 
تالحق ثلث الناجين 

من كورونا
ونجمــة  األعمــال  رائــدة  ثــروة  ارتفعــت 
تلفزيون الواقع األميركية كيم كارداشيان 
إلــى أكثــر من مليــار دوالر، علــى ما أعلنت 
األميركيــة  “فوربــس”  مجلــة  الثالثــاء 

المتخصصة.
وأفادت المجلة أن اكتساب النجمة البالغة 
40 عاًمــا صفــة المليارديــرة يعــود جزئًيــا 
بيوتــي”  دبليــو  كاي  “كاي  شــركتيها  إلــى 
“ســكيمز”  و  التجميــل  لمســتحضرات 
إضافــة  النســائية،  الداخليــة  للمالبــس 
إلــى عقودهــا فــي مجــال تلفزيــون الواقــع 

صورتهــا  تكــّرس  تجاريــة  عالمــات  ومــع 
لتسويقها.  وكانت ثروة كارداشيان قّدرت 
في أكتوبر 2020 بنحو 780 مليون دوالر.
وكانــت شــهرة كارداشــيان محــدودة لــدى 
ذي  ويــذ  آب  “كيبينــغ  برنامــج  انطــالق 
لكنهــا   ،2007 أكتوبــر  فــي  كارداشــيانز” 
برنامــج  بفضــل  عالميــة  نجمــة  أصبحــت 
تلفزيــون الواقعــي هــذا الــذي بنــت عليــه 
إمبراطورية بمســاعدة والدتهــا. وبلغ عدد 
متابعيهــا عبــر “إنســتغرام” أكثــر مــن 200 

مليون.

كيم كارداشيان تدخل نادي أصحاب المليارات

كاميال، دوقة كورنوال، تزور مسجد “ويتمان رود” للتعرف على كيفية 
دعم الجمعية الثقافية اإلسالمية في لندن للمجتمع المحلي من خالل 

جائحة فيروس كورونا )أ ف ب( وتقدمت النجمة رسميًا في فبراير الفائت بطلب للطالق من زوجها مغني الراب ورائد األعمال 
كانييه ويست، بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال انفصالهما.

شــهد حفــل تتويــج ملكــة جمــال 
موقفــا  للمتزوجــات،  ســريالنكا 
غريبــا تســبب بجــروح فــي الرأس 
بالمســابقة، نقلــت علــى  للمتوجــة 
وســط  المستشــفى،  إلــى  إثرهــا 

مزاعم بأنها ال تستحق اللقب.
دي  بوشــبيكا  المتســابقة  وفــازت 
ســيلفا، باللقــب فــي الحفــل المقام 
علــى أحد مســارح كولومبو، إال أن 

فرحتها لم تستمر طويال.
العالــم  جمــال  ملكــة  واعتلــت 
جــوري،  كاروليــن  للمتزوجــات 
وهي من سريالنكا، المسرح فجأة 
وأمســكت الميكروفــون لتزعم أن 
غيــر  وبالتالــي  مطلقــة  بوشــبيكا 

مؤهلة لحمل اللقب.

وقالت جــوري “توجد قاعدة تمنع 
النســاء الالتــي تزوجــن وأصبحــن 
فــي  المشــاركة  مــن  مطلقــات 
المسابقة، لذلك فالتاج يذهب إلى 

الفائزة بالمركز الثاني”.
الذهبــي  التــاج  جــوري،  لتنتــزع 
بعــد ذلــك مــن رأس ملكــة جمــال 
بوشــبيكا  للمتزوجــات  ســريالنكا 
لتضعــه على رأس الفائــزة بالمركز 
الثانــي، مــا تســبب فــي حالــة مــن 

البكاء والفوضى.
 Time“ وبحســب ما نقلت صحيفة
News 24”، فــإن بوشــبيكا ُنقلــت 
ســبب  أن  بعــد  المستشــفى  إلــى 
لهــا نــزع تاجهــا جروحا في رأســها 

وصدمة نفسية.

خالف على التاج يرسل ملكة جمال سريالنكا للمستشفى

المشــروبات المحــالة حلوة المذاق، غير أن 
تأثيرها على الصحة ليس بحالوة طعمها.

دايلــي”  “ســاينس  موقــع  نشــر  فقــد 
المتخصــص نتائج بحث قــام به علماء من 
كاليفورنيــا،  وجنــوب  جورجيــا  جامعتــي 
أشارت إلى أن المشروبات المحالة تضعف 

ذاكرة األطفال وقدرتهم على التعلم.
وأجــرى الباحثــون سلســلة من التجــارب على الجــرذان واكتشــفوا أن القوارض 
التي كانت تحصل يوميا على المياه المحالة بالســكر في صغرها أصبحت أكثر 
عرضــة لمشــكالت الذاكــرة، إضافــة إلــى تغيير تركيــب البكتيريا المعويــة لديها، 

األمر الذي أثر سلبا على عمل دماغها.
يذكر أن علماء جامعة آرهوس الدنماركية كانوا أجروا في وقت ســابق تجارب 
على الخنازير اتضح من خاللها أن السكر يؤثر في منظومة المكافأة في الدماغ 

كمادة مخدرة.

احذروا المشروبات المحالة.. مخاطر صحية وراء لذتها الفجر:  
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العصر: 

المغرب: 
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األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية

عمرو موسى «
رئيس مجلس إدارة تحرير قناة العربية الكاتب

عبدالرحمن الراشد «
أستاذ علم االجتماع بجامعة الكويت المفكر

د. محمد الرميحي «

يبية:
عق

ت ت
 مداخال

المشاركون:

رئيس مجلس الشورى البحريني  علي بن صالح الصالح

النائب األول لرئيس المجلس الوطني االتحادي بدولة االمارات العربية 
المتحدة حمد أحمد الرحومي باإلنابة عن رئيس المجلس  صقر قباش

رئيس لجنة حقوق االنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية عضو 
مجلس الشورى السعودي د. هادي اليامي

عضو مجلس الدولة العماني عضو الهيئة االستشارية للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. علي بن أحمد العيسائي

قيادات برلمانية خليجية «

مدير عام جامعة الكويت  د. فايز الظفيري

رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية االماراتية األستاذة الجامعية  
أسماء الكتبي

أستاذ العلوم السياسية وخبير الشئون الخليجية الكاتب الكويتي د. عيسى 
العميري

أكاديميون «

عضو مجلس الشورى البحريني علي العرادي.

عضو مجلس النواب البحريني د. عبدالله الذوادي.

عضو مجلس النواب البحريني أحمد السلوم.

مؤسس ورئيس مركز االمارات للسياسات د. ابتسام الكتبي

النائب األول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ابراهيم محمود المحمود

أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت د. هيلة المكيمي

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «

الكاتب في صحيفة الشرق األوسط وصحيفة الديلي ميل البريطانية عادل 
درويش.

الكاتب القدير عبدالوهاب بدرخان

وزير االعالم األسبق بدولة الكويت د. سعد بن طفلة العجمي

الكاتب في قناة سكاي نيوز عربية محمد قواص

وكيل وزارة االعالم لإلعالم الخارجي سابقا بالمملكة العربية السعودية د. 
شهاب جمجوم

محرر الشؤون الخليجية في الشرق لألخبار خلف الدواي

المحرر السياسي والدبلوماسي بصحيفة الراي الكويتية غانم السليماني

الكاتب اللبناني انطوان سعد

برلمانيون بحرينيون «كتاب واعالميون وصحافيون «
النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى 

جميلة سلمان

عضو مجلس الشورى د. جهاد الفاضل

النائب محمد السيسي البوعينين

النائب محمد بوحمود

عضو مجلس الشورى فيصل النعيمي

النائب بدر الدوسري

عضو مجلس الشورى رضا فرج

عضو مجلس الشوى د. بسام البنمحمد

عضو مجلس الشوى عادل المعاودة

النائب باسم المالكي
عضو مجلس الشورى رضا 

منفردي

عضو مجلس الشورى جواد الخياط

عضو مجلس الشورى صباح 
الدوسري

النائب خالد بوعنق

النائب غازي آل رحمة

النائب أحمد الدمستاني

النائب د. سوسن كمال

النائب د. هشام العشيري

النائب د. علي النعيمي

النائب فاطمة القطري

الوكيل المساعد لشؤون االذاعة والتلفزيون بوزارة شؤون االعالم عبدالله 
خالد الدوسري

رئيس مجلس ادارة قناة “سكوب” الكويتية  فجر السعيد

مدير عام البرامج السياسية بقطاع األخبار في الهيئة الوطنية لالعالم 
بجمهورية مصر العربية  أيمن العوضي غانم

االعالمي والمذيع في قناة سعودي 24  د. سليمان العيدي باإلنابة عن رئيس 
القناة

مسؤولون اعالميون وقنوات فضائية «
سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين مصطفى بنخيي

سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين ياسر محمد شعبان

سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه محمد عبدالقادر

القائم باألعمال العراقي لدى مملكة البحرين د. محمد عدنان محمود

السكرتير الثاني بالسفارة اليمنية بمملكة البحرين رؤوف محمد عاتق

دبلوماسيون «

نائب رئيس جمعية الصحفيين بدولة الكويت عدنان الراشد.

رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد

رئيس اتحاد االعالميين العرب والمبدعين العرب د. أحمد نور

رئيس جمعية الصحفيين العمانية د. محمد بن مبارك 
العريمي.

رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية أحمد بن هندي

منظمات مهنية «

رئيس تحرير صحيفة الرياض السعودية هاني وفا

رئيس تحرير صحيفة األنباء الكويتية يوسف المرزوق

رئيس تحرير جريدة ُعمان عاصم الشيدي

رئيس تحرير صحيفة مكة السعودية موفق النويصر

نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية د. محمد طلعت

نائب رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية سامي النصف

رئيس تحرير مجلة درع الوطن الصادرة عن القيادة العامة للقوات 
المسلحة اإلماراتية العقيد ركن يوسف الحداد

مستشار صحيفة “القبس” الكويتية بتطبيق بريميوم داهم 
القحطاني

رؤساء تحرير صحف ومجالت «
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