
وقال سمو األمير تركي الفيصل في 
لقاء تابعه أكثر من 4 آالف حســـاب 
عبـــر منصـــات “البـــاد” الرقميـــة إن 
إيـــران زادت في التنمـــر والبلطجة 
والتحـــرر من كل القيود والعقوبات 
المفروضة عليها لتمارس سياستها 

في الهيمنة اإلقليمية.
وشـــهد المنتـــدى عـــرض حزمة من 
المواقـــف والمبـــادرات التي تســـهم 
الخليجـــي  الموقـــف  تعزيـــز  فـــي 
والعربـــي تجـــاه التســـلط اإليرانـــي 
مـــن أبرزهـــا اقتـــراح األميـــن العـــام 
العربيـــة  الـــدول  لجامعـــة  األســـبق 
تجمـــع  تشـــكيل  موســـى  عمـــرو 
عربـــي مـــواز إزاء البرنامج النووي 
اإليراني يتحـــرك لمتابعة ما يبحثه 
المجتمعـــون في فيينـــا وهو تحرك 
إســـتراتيجي للحفـــاظ علـــى األمن 

العربي.
وأيـــد رئيـــس مجلـــس إدارة تحرير 
قنـــاة العربيـــة الكاتـــب عبدالرحمن 
إلـــى  مشـــيرا  االقتـــراح،  الراشـــد 

ضـــرورة التحرك العربـــي الجماعي 
لتعديل مسار االتفاق النووي.

ودعـــا المفكر محمـــد الرميحي إلى 
التصدي لألكاذيب اإليرانية ســـواء 

عبر البعثات الدبلوماسية والسفراء 
والمراكـــز العلميـــة والبحثية وعمل 
“لوبيات” خليجية عربية على غرار 

ما تقوم به طهران. 

وشـــارك فـــي المنتـــدى الـــذي عقـــد 
عبر االتصـــال المرئي أكثر من 150 
شـــخصية عربية قيادية، من بينهم 
قيادات برلمانية خليجية، ورؤساء 

تحريـــر صحف ومجـــات خليجية 
وعربية، وقيادات بمنظمات مهنية، 
وأكاديميون،  عرب،  ودبلوماسيون 
وكتـــاب وإعاميـــون وصحافيـــون 

عـــرب، وعـــدد مـــن أعضـــاء الهيئـــة 
األعلـــى  للمجلـــس  االستشـــارية 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس 
العربية إلى جانب عدد من أعضاء 
مجلســـي الشـــورى والنواب. ووفًقا 
لإلحصاءات، بلغ وسم “#الفيصل_
 4.1 بمنتدى_البـــاد” فـــي “تويتـــر” 

مليون تغريدة.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء لـ “الصفوف األمامية”: جاللة الملك يقدر جهودكم

التقيد بالتدابير والتطعيم خط الدفاع األول بمواجهة الفيروس

تجّنب التجمعات..
يخّفض االنتشار

أشـــاد ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، بالجهود 
الكبيـــرة والُمقـــدرة لجميـــع العاملين فـــي الصفوف 
األمامية من الكوادر الطبية والتمريضية والجهات 
المســـاندة العســـكرية واألمنيـــة والمدنيـــة مـــن كل 
الجهـــات الحكوميـــة الذين يواصلـــون الليل بالنهار 
مـــن أجـــل حمايـــة المواطـــن والمقيم مـــن فيروس 
كورونا، مؤكًدا سموه أن الوطن لن ينسى العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة، وســـيظل ما قدمـــوه من 
بـــذل وعطاء وجهـــد اســـتثنائي فـــي تأمين صحة 
المواطنيـــن والمقيمين في ظل الجائحة خالًدا في 
الذاكرة الوطنية. ونقل سموه تحيات عاهل الباد 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
للعاملين كافة في الصفوف األمامية على تفانيهم 
فـــي عملهـــم طوال فتـــرة الجائحة، مشـــيًرا إلى أن 
جالتـــه يقدر عطاءهم وإســـهاماتهم فـــي الحفاظ 

على صحة المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس عن ُبعد عدًدا من 
العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
والتمريضيـــة يمثلـــون مراكـــز التطعيـــم والفحـــص 

والعاج والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشـــار صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء إلـــى أن اإلجـــراءات االحترازيـــة 

والتباعـــد االجتماعي والتطعيم فـــي هذه المرحلة 
كباقي المراحل هو خط الدفاع األول في مواجهة 

الفيروس.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من العاملين في الصفوف األمامية

المنامة - بنا

الملكـــي  التوجيـــه  إلـــى  اســـتناًدا 
الســـامي الصادر عـــن عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، بفتح المساجد 
الفـــروض  لجميـــع  والجوامـــع 
اليوميـــة وصـــاة الجمعة وصاة 
التراويح في شهر رمضان المبارك 
مـــع وجـــوب تطبيـــق اإلجـــراءات 
مـــن  للحـــد  الازمـــة  االحترازيـــة 
انتشـــار فيروس كورونـــا )كوفيد 
19(، ُعقـــد اجتمـــاع عمل مشـــترك 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
وتقـــرر فتح الجوامع والمســـاجد 
لصـــاة الجمعة وصاتي العشـــاء 
للحاصليـــن  فقـــط  والتراويـــح 

علـــى التطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )بعد مـــرور 14 يوما على 
الجرعـــة الثانيـــة( والمتعافين من 

الفيروس.
وأعلنت إدارة األوقاف الجعفرية 
فـــي بيـــاٍن أنـــه وبعد التشـــاور مع 
فتـــح  تقـــرر  المعنيـــة،  الجهـــات 
المآتـــم فـــي المناســـبات الدينيـــة 
في شـــهر رمضان المبارك، بحيث 
تكـــون مقتصرة علـــى الحاصلين 
علـــى التطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا بعد مـــرور 14 يـــوم على 
الجرعـــة الثانية والمتعافين وفق 
الضوابـــط التـــي ســـيتم اإلعـــان 

عنها الحقًا.

فتح المساجد والمآتم في رمضان... وفق “اشتراطات”
المنامة - بنا
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أكثـــر مـــن 4 آالف حســـاب تابعـــوا الحـــوار مـــع ســـمو األميـــر تركـــي الفيصـــل
منتدى “^” يحشد النخب العربية: لتشكيل تجمع مواز الجتماعات النووي اإليراني

نخب عربية وصناع قرار من مختلف الدول والمواقع شاركوا في منتدى “البالد”

محرر الشؤون المحلية

سمو األمير تركي الفيصل

حشــد مــن النخــب العربيــة وصنــاع القرار من مختلف الــدول والمواقع شــاركوا في منتدى صحيفة “البــاد” مع رئيس 
مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية صاحــب الســمو الملكــي األمير تركــي الفيصل بن 

عبدالعزيز آل سعود.

عمرو موسى: 
تحرك إستراتيجي 

للحفاظ على 
األمن العربي

الرميحي: 
التصدي لألكاذيب 

اإليرانية عبر 
“اللوبيات”

الفيصل: إيران 
زادت في التنمر 

والبلطجــة 
والتحرر

الراشد: لتحرك 
عربي جماعي 
لتعديل مسار 

االتفاق النووي

)           (



أعـــرب رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة والفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا عن بالـــغ التقدير واالعتزاز باإلشـــادة 
الســـامية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بالعامليـــن في الصفوف األمامية مـــن الكوادر الطبية 
والتمريضية والتي نقلها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، خالل لقاء سموه امس 
عـــن ُبعـــد بعدد مـــن العاملين في الصفـــوف األمامية مـــن الكوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والذين يمثلـــون مراكـــز التطعيم والفحص 

والعالج والمستشفيات والمراكز الصحية.
ونـــّوه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة رئيـــس الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا بإشـــادة صاحـــب الجاللة عاهل 
البالد وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالجهـــود الكبيرة والُمَقدرة لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة والجهـــات المســـاندة المدنية 
والعســـكرية واألمنية من كل الجهات الحكومية الذين يواصلون 
الليـــل بالنهـــار مـــن أجـــل حمايـــة المواطـــن والمقيم مـــن فيروس 
كورونـــا. وأعـــرب عـــن عظيـــم التقديـــر واالمتنـــان للتوجيهـــات 
الســـامية لجاللة الملـــك ومتابعته المتواصلـــة ودعمه الالمحدود 
وتقديـــره البالغ لجهـــود فريق البحرين والتي تواصلت العمل ليالً 
ونهارًا في سعي دؤوب لتجاوز الظروف الصحية الراهنة بعزيمة 
وثبـــات، وبما يمتاز بـــه من دقة وصبر ومثابـــرة للتصدي لجائحة 

فيروس كورونا. وقال الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة: “في 
الحقيقة إّن حرص ســـموه على اللقاء الذي أتى من حســـن الطالع 
متزامنًا مع احتفال العالم بيوم الصحة العالمي يمثل بادرة كريمة 
ولفتة طيبة ليســـت بغريبة على ســـموه، لما يتمتع به ســـموه من 
حســـن السجايا وجميل الخصال، وكان اللقاء فرصة طيبة لكافة 
العامليـــن في الصفوف األمامية ليعبروا عّما يكنون لجاللة الملك 
وســـموه الكريم من حٍب وتقدير للدعم المســـتمر ولكل إسهامات 
ســـموه في تمكين ودعم فريق البحرين وكافة الجهات الســـاهرة 
على تأمين صحة وســـالمة الوطن وكافـــة المواطنين والمقيمين 
علـــى مـــدى أكثر مـــن عام كامـــل منذ اإلعـــالن عـــن أول حالة في 

مملكة البحرين وذلك في مختلف مواقع المسؤولية والعطاء”.
كما أشـــاد رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
بحـــرص جاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على توســـيع نطـــاق توفير التطعيم اآلمن لجميع 
المواطنيـــن والمقيميـــن، والـــذي يعكـــس مـــدى حـــرص واهتمـــام 
جاللتـــه ومـــا يكنه من حـــب لكافة مـــن يعيش على هـــذه األرض 
الطيبـــة، مشـــيدًا بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء للعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر 
الصحية والجهات المساندة األخرى والتي تأتي تأكيًدا على دعم 
سموه لجهودهم الوطنية المبذولة في التصدي لفيروس كورونا، 
ســـائالً هللا ســـبحانه أن يديم علـــى مملكتنا الغاليـــة دوام الصحة 

واألمن واالزدهار تحت قيادة جاللة الملك.

االلتزام باإلجراءات 
االحترازية يسهم 

في تقليل 
الوفيات ودخول 

المستشفى

مكانة كبيرة 
للكوادر الصحية 

ونحن نعي أهمية 
عملكم ودوركم 

بهذا التحدي

التقيد بالتدابير 
المعتمدة 

والتطعيم خط 
الدفاع األول في 
مواجهة الفيروس

دور أساس 
لعزمكم وعملكم 

بروح الفريق 
الواحد ضمن 

“فريق البحرين”

تلقى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه في وفاة 

الشيخة نورية األحمد الجابر المبارك الصباح )رحمها هللا(.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى شكر أمير الكويت
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الدوام الرمضاني من الساعة 
8 صباًحا حتى 2 بعد الظهر

الــوزراء  العهد رئيس  صدر عن ولي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بشأن  تعميم  خليفة،  آل  حــمــد  بــن 
الرسمي خالل شهر  الــدوام  ساعات 

رمضان المبارك لعام 1442هـ.
أنــه خــالل شهر  التعميم  وجـــاء فــي 
لعام 1442هـــ يكون  المبارك  رمضان 
الدوام الرسمي في وزارات المملكة 
من  الــعــامــة  ومؤسساتها  وهيئاتها 
الساعة  إلى  صباًحا  الثامنة  الساعة 

الثانية بعد الظهر.

المنامة - بنا

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه أمـــس عـــن 
ُبعـــد عـــدًدا مـــن العامليـــن فـــي الصفـــوف 
األمامية من الكـــوادر الطبية والتمريضية 
يمثلون مراكز التطعيم والفحص والعالج 
والمستشـــفيات والمراكـــز الصحية، حيث 
أعرب ســـموه عن شـــكره الكبيـــر لهم على 

جهودهـــم الوطنيـــة المخلصـــة والتي يكن 
لها الجميع كل التقدير.

وأشـــار صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلـــى أن االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازية مـــن قبل الجميع 
يســـهم في تقليل الوفيـــات ومن يدخلون 
فيـــروس كورونـــا،  بســـبب  المستشـــفيات 

والتباعـــد  االحترازيـــة  فاإلجـــراءات 
االجتماعـــي والتطعيـــم في هـــذه المرحلة 
كباقـــي المراحـــل هـــو خـــط الدفـــاع األول 
فـــي مواجهـــة الفيـــروس. مشـــدًدا ســـموه 
علـــى أهمية الحملة الوطنيـــة للتطعيم لما 
لهـــا مـــن دوٍر كبير فـــي تحصيـــن المجتمع 
مـــن فيروس كورونا. وقال ســـموه موجًها 

حديثـــه للعامليـــن في الصفـــوف األمامية 
“إن عزمكـــم وعملكم بروح الفريق الواحد 
ضمن “فريـــق البحرين” الـــذي يمثل مظلة 
لـــه  جامعـــة للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
دور أســـاس في نجـــاح مســـاعي التصدي 
أن  ســـموه  وأضـــاف  كورونـــا”،  لفيـــروس 
مكانـــة الطبيـــب والممـــرض والصيدالنـــي 

بالمجـــال  عملـــه  مرتبـــط  شـــخص  وكل 
الطبـــي كبيـــرة بالمجتمـــع، إلدراك الجميـــع 
أهميـــة عملكم ودوركم خالل هذا التحدي 
وغيره من المراحل. وأعرب العاملون في 
الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر الطبيـــة 
وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن  والتمريضيـــة، 
لصاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلـــس الوزراء على ما يوليه ســـموه من 
اهتمـــام وحـــرص من أجـــل الحفـــاظ على 
صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن، مشـــيرين 
إلـــى أن دعم ســـموه وتشـــجيعه المســـتمر 
لهـــم، كان لـــه عظيـــم األثـــر فـــي اســـتمرار 
الكـــوادر العاملـــة فـــي الصفـــوف األمامية 

بتأدية مهامها بكل حب وإخالص.

جاللـــة الملـــك يقـــدر إســـهاماتكم فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن

سمو ولي العهد رئيس الوزراء لـ “الصفوف األمامية”: عطاؤكم سيظل “خالًدا”

أشــاد ولــي العهــد رئيس مجلــس الوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة، بالجهــود الكبيرة والُمقــدرة لكافة العاملين 
فــي الصفــوف األماميــة مــن الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة والجهــات 
المساندة العسكرية واألمنية والمدنية من كل الجهات الحكومية الذين 
يواصلــون الليــل بالنهــار من أجل حماية المواطــن والمقيم من فيروس 
كورونــا، مؤكــًدا ســموه أن الوطــن لــن ينســى العامليــن فــي الصفــوف 
األماميــة وســيظل مــا قدمــوه مــن بــذل وعطــاء وجهــد اســتثنائي فــي 
تأمين صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة خالًدا في الذاكرة 
الوطنيــة، وقــد نقــل ســموه تحيات عاهل البــالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفة، لكافــة العاملين في الصفوف األمامية على 
تفانيهــم فــي عملهــم طوال فترة الجائحة، مشــيًرا إلــى أن جاللته يقدر 

عطاءهم وإسهاماتهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

المنامة- وزارة الصحة

ثمنـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح  
تقديـــر عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
الصحيـــة  الكـــوادر  إلســـهامات 
الجبـــارة  وجهودهـــا  والتمريضيـــة 
وســـالمة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
المواطنيـــن والمقيميـــن، والـــذي نقلـــه 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة خالل لقاء ســـموه للعاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر 
الطبيـــة والتمريضيـــة والذيـــن يمثلون 
والعـــالج  والفحـــص  التطعيـــم  مراكـــز 
الصحيـــة.  والمراكـــز  والمستشـــفيات 
كمـــا أعربت  وزيـــرة الصحة عن عظيم 
التقدير إلشـــادة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بالعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية من 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة، قائلـــة، 
إن هـــذه اللفتـــة الكريمـــة تعكـــس مدى 
حرص واهتمام ســـموه الدائم بالكوادر 
الطبية والتمريضية، مؤكدًة أن الجهود 
الوطنية لفريق البحرين بقيادة ســـموه 
هـــي أكبر داعم ومحفز لمواصلة العمل 
للحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة الجميع 
وتحقيـــق مختلف األهداف المنشـــودة 

في المجال الصحي.

وقالـــت: “لنا الفخر وعظيم الشـــرف أن 
نتلقى التحايا مـــن جاللة عاهل البالد، 
ومن صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء، بمناســـبة يوم 

الصحة العالمي”. 
بتقديـــم  الصحـــة  وزيـــرة  واســـتبقت 
خالـــص التهانـــي والتبريكات بمناســـبة 
قـــرب حلـــول شـــهر رمضـــان الفضيـــل، 
داعية هللا ســـبحانه وتعالى أن يحفظ 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد، ومـــن 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء، وأن يعيد هذه 
المناســـبة الكريمة عليهمـــا، وعلى أبناء 
العربيـــة  واألمتيـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
واليمـــن  الخيـــر  بوافـــر  واإلســـالمية 
مملكـــة  عـــن  يرفـــع  وأن  والبـــركات، 
جائحـــة  جمعـــاء  والبشـــرية  البحريـــن 

فيروس كورونا.
وأكـــدت أن اللقـــاء هـــو محـــل اهتمـــام 
وتقديـــر من جميـــع العامليـــن بالقطاع 
الصحي، ويشـــكل دافعا وتشجيعا لهم 
وللجميـــع فـــي مواصلـــة العمـــل بعـــزم 
واالستمرار بتقديم أروع صور العطاء 
واإلخالص من أجـــل تحقيق األهداف 
التي رسمت للحد من انتشار الفيروس 

ومكافحته.
وقالت الصالح إن دعوة سموه بمواصلة 
الحملـــة الوطنية للتطعيم، والتشـــجيع 

مـــن خـــالل مختلـــف وســـائل اإلعـــالم 
وبتكاتـــف الجهـــات ذات العالقة لتلقي 
التطعيـــم، هـــي محـــل اهتمـــام الجميع، 
كونهـــا المرحلـــة الجديـــدة مـــن مراحل 
التعامل مع الفيروس، مؤكدًة  مضاعفة 
الجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ على صحة 
مختلـــف  وتحقيـــق  الجميـــع  وســـالمة 
األهداف المنشـــودة والتصدي لجائحة 
أن جهـــود  وأكـــدت  فيـــروس كورونـــا. 
ســـموه فـــي هـــذه الجائحة التـــي كانت 
محـــط أنظـــار دول العالـــم، هـــي مصدر 
فخـــر لـــكل بحرينـــي على هـــذه األرض 
الطيبـــة، واليوم لقائه بالكـــوادر الطبية 
والتمريضية وتشجيعهم على مواصلة 
العمـــل والصبـــر لتخطـــي الجائحة، كان 
بمثابـــة الحافز العظيـــم، وما لهذا اللقاء 
مـــن أثـــر بالغ في نفوس جميـــع الكوادر 
عندمـــا  واجتهـــاد،  بجـــد  عملـــت  التـــي 
تالقي التقدير والثناء من القيادة العليا 
في الوطـــن. واختتمت وزيـــرة الصحة 
الـــوزارة  تصريحهـــا بالتأكيـــد علـــى أن 
وكوادرها ســـتحافظ على ما تحقق من 
مكتســـبات رغـــم الظـــروف والتحديات 
التـــي واجهتها خـــالل الجائحـــة، مبينة 
بـــأن الدعـــم مـــن الحكومة شـــكل دافعا 
قويـــا لبـــذل المزيد من العطـــاء لتضاف 
إلى سلســـلة اإلنجازات الوطنية لتعزيز 

الصحة.

لقاء سمو ولي العهد رئيس الوزراء دافع لمزيد من العزم والعطاء

الصالح: نثمن تقدير جاللة الملك للعاملين في الصفوف األمامية

المنامة- بنا

رئيس “األعلى للصحة”: لقاء سمو ولي العهد رئيس الوزراء الكوادر الطبية لفتة طيبة

اإلشادة الملكية بالصفوف األمامية محل اعتزاز وتقدير



أكـــد ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، أهميـــة مواصلة مســـيرة التطوير 
الرياضيـــة في مملكة البحرين في ظل ما 
يحظـــى به قطـــاع الشـــباب والرياضة من 
دعـــم ال محدود من عاهـــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والـــذي شـــكل الرافـــد األساســـي لوصـــول 
مســـتويات  إلـــى  البحرينيـــة  الرياضـــة 
متميـــزة، مشـــيرا ســـموه ألهميـــة تعزيـــز 
روابط التعاون والتنســـيق مـــع المنظمات 

القارية والدولية.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه، فـــي قصـــر 
الرفـــاع أمس، رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القـــدم )الفيفـــا( جياني إنفانتينو بمناســـبة 
إلـــى مملكـــة البحريـــن، بحضـــور  زيارتـــه 
القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي  االتحـــاد  رئيـــس 
الدولـــي  االتحـــاد  لرئيـــس  األول  النائـــب 
لكـــرة القدم، الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم 
آل خليفـــة، حيـــث رحـــب ســـموه برئيـــس 

االتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشـــار ســـموه إلـــى الـــدور الذي يقـــوم به 
االتحـــاد الدولـــي فـــي تطويـــر كـــرة القدم 
الدوليـــة وتحقيق أهدافها وإســـناد جميع 
الجهـــود المبذولـــة في هذا المجـــال، الفًتا 
إلـــى أهميـــة مواصلـــة جهـــود تطويـــر كرة 
بالقـــارة  المتكاملـــة  ومنظومتهـــا  القـــدم 
بالتعـــاون  ســـموه  نـــوه  كمـــا  اآلســـيوية، 
القائم بيـــن الجهات الرياضيـــة البحرينية 
واالتحـــاد الدولي لكرة القـــدم والذي كان 
له األثر في تقدم رياضة القدم البحرينية 
وتميزهـــا بما يتســـم بـــه أبناؤهـــا من روح 
التفوق والعزيمة في المحافل الرياضية.

 مـــن جهته، أعرب رئيـــس االتحاد الدولي 
لكـــرة القدم عن شـــكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء على ما يوليه من رعاية واهتمام 
بتعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مـــع االتحـــاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم ومواصلـــة تطويـــر 
مشـــيًدا  اآلســـيوية،  بالقـــارة  القـــدم  كـــرة 
بالمســـتوى المتقـــدم الـــذي وصلـــت إليـــه 
الكـــرة البحرينية، متمنًيا لها تحقيق مزيد 

من اإلنجازات.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: مسيرة تطوير الرياضة مستمرة بدعم ملكي ال محدود
ــة ــي ــدول ــدم ال ــقـ ــرة الـ ــ ــة ك ــض ــه ــي ن ــي فـ ــ ــدول ــ ــاد ال ــ ــح ــ ــد بـــــدور االت ــي ــش ســـمـــوه ي
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المنامة - بنا

تـــرأس القائد العـــام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة االجتماع بيـــن الجانب البحريني 
واألميركي، الـــذي حضره رئيس الحرس 
الوطنـــي الفريـــق أول ركن ســـمو الشـــيخ 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ووزيـــر  محمـــد 
الداخلية الفريق أول ركن الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر شـــؤون 
الدفـــاع الفريـــق الركن عبدهللا بن حســـن 
النعيمـــي، ورئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب بـــن صقـــر النعيمـــي، وقائد 
المركزيـــة  بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات 
الخامـــس  األســـطول  قائـــد  األميركيـــة 
الفريـــق بحـــري صمويـــل بابـــارو، وذلـــك 
صباح أمس الخميس في القيادة العامة.
وخـــالل اللقـــاء تـــم اســـتعراض عالقـــات 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الجانبيـــن، وجـــرى بحث مختلف الســـبل 
الكفيلـــة بتطويرهـــا ومناقشـــة كل ما من 
شـــأنه تقوية هـــذه العالقـــات القائمة بين 

البلدين الصديقين في شتى المجاالت.
وأشـــاد القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
خالل االجتماع بالعالقات االستراتيجية 

مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  المتميـــزة 
البحريـــن والواليات المتحـــدة األميركية 
روابـــط  مـــن  بـــه  تتميـــز  ومـــا  الصديقـــة 
تاريخيـــة وثيقة ومســـتمرة، الســـيما في 
المياديـــن العســـكرية والدفاعيـــة، مؤكًدا 
أن العالقـــات البحرينية األميركية مبنية 
منـــذ عقـــود طويلـــة قائمة علـــى التعاون 
الوثيـــق حرًصـــا لتحقيق جميـــع األهداف 

البلديـــن  بيـــن  المشـــتركة  والمصالـــح 
والشـــعبين الصديقين.  حضـــر االجتماع 
قائد سالح الجو الملكي البحريني اللواء 
الركـــن طيار الشـــيخ حمد بـــن عبدهللا آل 
خليفـــة، ومســـاعد رئيـــس هيئـــة األركان 
للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانـــم إبراهيـــم 
الفضالة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين والجانب األميركي.

وأميــركا البحريــن  بيــن  المشــترك  التنســيق  تقويــة 
المشير: عالقاتنا وثيقة ومستمرة بالميادين العسكرية والدفاعية

المنامة - بنا

قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  مستشـــار  شـــهد 
الركـــن  اللـــواء  ســـمو  الملكـــي  الحـــرس 
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة، ختام 
)حمـــاة  المشـــترك  التمريـــن  فعاليـــات 
الـــدار(، الـــذي نفذته قوة دفـــاع البحرين 
ومجموعـــة  الملكـــي  بالحـــرس  ممثلـــة 
مـــن القـــوات المســـلحة لدولـــة اإلمارات 
بالذخيـــرة  الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة 
الحية، وذلك بحضور ســـمو المقدم ركن 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة 

الحرس الملكي الخاصة.
وبعـــد تالوة آيات من الذكر الحكيم قدم 
ســـمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة 
إيجـــازا عـــن أهـــداف ومراحـــل التمريـــن 
المختلفـــة ومـــا تـــم تحقيقـــه مـــن نجاح 
للوصـــول إلـــى األهـــداف التـــي ُرســـمت 
لـــه والتي عكســـت المســـتوى العالي في 
تنفيـــذ الخطـــة الموضوعـــة مـــن خـــالل 
الخبـــرات  وتبـــادل  المفاهيـــم  توحيـــد 
العســـكرية ورفع الجهوزية القتالية لدى 

القوات المشاركة.
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  وتابـــع مستشـــار 
مجريـــات  والحضـــور  الملكـــي  الحـــرس 

ســـموه  مشـــيًدا  التعبـــوي،  التمريـــن 
بـــه  ظهـــرت  الـــذي  الطيـــب  بالمســـتوى 
دفـــاع  قـــوة  مـــن  المشـــاركة  القـــوات 
البحريـــن والقوات المســـلحة اإلماراتية، 
مـــن خـــالل تطبيـــق مختلـــف فعاليـــات 
التمريـــن، وبمـــا بذلوه جميعـــا من جهود 
متميـــزة، وقدرة فـــي التحضير واإلعداد 
والتخطيـــط والتنفيـــذ لهـــذا التمرين، ما 
أســـهم في تحقيق النتائـــج المرجوة من 
خـــالل التطبيقات الميدانيـــة والعمليات 
والـــذي  القتاليـــة،  والكفـــاءة  العســـكرية 

يعكس مدى التجاوب السريع والمستوى 
العالـــي من التدريـــب والتجانس وإيجاد 
والـــذي  الموحـــد  المشـــترك  العمـــل  روح 
يســـاهم فـــي تبـــادل الخبـــرات وكســـب 
مختلـــف  ومواكبـــة  المطلـــوب  التعـــاون 
المشـــترك  العســـكري  العمـــل  متطلبـــات 
مختلـــف  مـــع  للتعامـــل  واالســـتعداد 
ظروف المعركة الدفاعية الحديثة، آماًل 
ســـموه أن يكـــون التمرين رصيـــًدا جيًدا 
للمشاركين فيه، وهنأهم على هذا األداء 
والكفاءة العاليتين متمنًيا لهم التوفيق.

مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي: رفع الجهوزية القتالية لدى المشاركين
ختام فعاليات التمرين المشترك “حماة الدار”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء األمير سلمان بن حمد يلتقي رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو

المنامة - وزارة الداخلية

بحضـــور ورعاية كريمة من محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، أقامت 
المحافظـــة الملتقى االفتراضـــي التوعوي عبر تقنية 
االتصـــال المرئـــي تحـــت عنـــوان “الوقايـــة وااللتزام 
واجب”، وذلك تزامًنا مع اليوم العالمي للصحة للعام 
2021، الـــذي يصـــادف 7 أبريل مـــن كل عام، بحضور 
الدوســـري،  ثامـــر  عيســـى  العميـــد  المحافـــظ  نائـــب 
والوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة بـــوزارة الصحة 
مريـــم الهاجـــري، وعـــدد مـــن المســـؤولين، وممثلـــي 
مؤسســـات المجتمـــع المدني. وفـــي مســـتهل اللقاء، 
رحب سمو المحافظ بالحضور، مؤكًدا أن المحافظة 
ســـباقة فـــي تنظيـــم واحتضـــان مختلف المبـــادرات 
للتوجيهـــات  تنفيـــًذا  الرائـــدة،  الصحيـــة  والبرامـــج 
السديدة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ودعم ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، عبـــر تعزيز مفهـــوم الوعي الصحي 
واتبـــاع االحتياطات والســـالمة وتطبيق اإلجراءات 
االحترازيـــة الالزمة بالتعاون والتنســـيق مع الجهات 
ذات العالقـــة، لضمـــان صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 

والمقيمين وحمايتهم من فيروس كورونا.
وأوضـــح ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة الجنوبيـــة 
حريصة على اتباع وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
عبـــر ترســـيخ دعائم األمـــن وتطبيـــق مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي مـــن خـــالل التعاون 

والتنسيق المستمر بين المحافظة ومختلف األجهزة 
واالشـــتراطات  اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  األمنيـــة 
االحترازيـــة فـــي كل مـــا يدعم صحة وســـالمة أفراد 
المجتمـــع. كمـــا أكـــد ســـمو المحافـــظ أن دور رجـــال 
األمـــن فـــي التعاون والشـــراكة األمنيـــة والمجتمعية 
والمســـتوى الرفيـــع فـــي الجهوزيـــة األمنيـــة وإنفـــاذ 
القانـــون وتعزيز اإلجـــراءات االحترازية، أســـهم في 
تبنـــي العديـــد مـــن الفعاليـــات والبرامـــج التوعويـــة 
والصحيـــة التـــي تتبناهـــا المحافظـــة وتعزيـــز دورها 
البارز في رعاية ودعم الفعاليات والبرامج الصحية؛ 
ســـعًيا لنشـــر ثقافة الوعي وتطبيق التدابير الصحية 
كالحمـــالت المتعلقـــة بارتـــداء الكمامـــات الوقائيـــة، 
التـــي تبـــرز مفهوم التباعـــد االجتماعي لنشـــر الوعي 
في مختلف مناطق المحافظة. وأشـــار سمو محافظ 

الجنوبية إلى أن المشـــروعات التنموية الرائدة التي 
تشـــهدها المنطقة حققت رؤى وتطلعات المواطنين، 
كمشـــروع مركـــز مدينـــة خليفـــة الصحي، ومشـــروع 
مركـــز الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة لعـــالج 
مرضى الكلى، مشيًدا سموه بدور التعاون والتنسيق 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  مـــع  المشـــترك 
والتخطيـــط العمرانـــي، ووزارة الصحـــة لمتابعتهمـــا 
لهـــذه المشـــروعات الصحية التي ســـتقدم الخدمات 
الطبية ذات الجـــودة العالية لألهالي والمقيمين. من 
جانب آخـــر، قدمت الوكيل المســـاعد للصحة العامة 
بـــوزارة الصحـــة مريـــم الهاجـــري شـــرًحا عـــن أهمية 
التـــزام المواطنيـــن بتنفيذ أقصى درجـــات االنضباط 
وااللتـــزام بالتعليمـــات واإلجـــراءات االحترازية، كما 
بينـــت أن مملكـــة البحرين قامت باتخـــاذ العديد من 

الخطـــوات االســـتباقية وتوفيـــر مختلـــف اإلمكانات 
الالزمة للتعامل مع فيروس كورونا بما يحفظ صحة 
وســـالمة الجميـــع. مـــن جهتها قدمـــت مديـــرة إدارة 
تعزيـــز الصحة بوزارة الصحة وفاء الشـــربتي عرًضا 
مرئًيا عن أهم وأبرز الطرق الواجب اتباعها للحد من 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، كما شددت على 
أهميـــة مواصلة تعزيز االلتـــزام باإلجراءات عبر أخذ 
التطعيـــم، إذ يعد ذلك مســـؤولية وطنية ومجتمعية 
مشتركة بين جميع أفراد المجتمع. من جانبه، تحدث 
مدير إدارة العمليات بمركز اإلسعاف الوطني العقيد 
طيـــار لـــؤي عبدالرحمـــن عبـــدهللا، عـــن دور اإلدارة 
الفعال في تحقيق التعاون والتنســـيق مع المحافظة 
الجنوبيـــة ومختلـــف اإلدارات األمنيـــة، وذلـــك عبـــر 
الجهوزيـــة واالســـتعداد  أعلـــى مســـتويات  تحقيـــق 

التخاذ اإلجراءات من خالل تلبية بالغات الحوادث 
وتقديم الخدمات الطبية الطارئة. وفي السياق ذاته، 
أوضـــح رئيس فرع المتابعة والتقييم بإدارة الوقاية 
مـــن الجريمة  في مكتب مســـاعد رئيـــس األمن العام 
لشـــؤون المجتمع الشـــيخ محمد بن حمـــد آل خليفة، 
الـــدور المهم الـــذي يقوم به رجال األمـــن في تطبيق 
اإلجراءات االحترازيـــة للوقاية من الجائحة، والذي 
يســـهم في رفع مســـتوى الوعي والتقيد باشتراطات 

السالمة في جميع المناطق.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الحضـــور فـــي ختـــام اللقـــاء عـــن 
شـــكرهم وتقديرهم لجهود ســـمو محافظ المحافظة 
الجنوبيـــة، ودوره البارز في رعايـــة ودعم الفعاليات 
والمبادرات الصحيـــة والتوعوية التي تعزز من مبدأ 

الشراكة المجتمعية والتنسيق المشترك.

سمو محافظ الجنوبية: المحافظة سباقة في تنظيم واحتضان المبادرات والبرامج الصحية الرائدة

المشروعات التنموية الرائدة حققت رؤى وتطلعات المواطنين

سمو محافظ الجنوبية يرعى الملتقى االفتراضي التوعوي بعنوان “الوقاية وااللتزام واجب”



تناقض المصالح

وتطـــرق إلـــى األوضـــاع فـــي المنطقة من 
خـــال العبيـــن وأطراف فاعلـــة “تتناقض 
مصالحهم عبر مسارات متعرجة ال نعرف 
نهايتها، وليس من اليسير قراءة األحداث 
الحاليـــة، فالتعقيـــد يـــزداد كل يـــوم، بـــل 
فـــي كل ســـاعة ولحظـــة، ما يبقـــي أبواب 
المنطقـــة أمام مزيـــد من عدم االســـتقرار 
والفوضـــى والتدخـــات الخارجيـــة التـــي 
تســـعى لشـــغل أي فراغ سياسي أو أمني، 
فكل دول اإلقليم عرضة لهذه التدخات، 
ولنـــا عبرة بمـــا حدث فـــي العـــراق، حيث 
جعلتـــه تلـــك التدخـــات ميدانـــا للفوضى 
تقديمـــه  ثـــم  ومـــن  االســـتقرار  وعـــدم 
للقيـــادة اإليرانيـــة بأبخس األثمـــان، وهذا 
األمـــر شـــكل تحدًيا وتهديـــًدا أمنًيا للدول 
المجـــاورة، ثـــم هناك اســـتمرار نزيف الدم 
فـــي ســـوريا بســـبب تدخـــات خارجيـــة 

لمصالح خاصة”.

تحديات استراتيجية 

“ســـبق  أنـــه  إلـــى  األميـــر  ســـمو  وتطـــرق 
عبـــر  غيـــري  تحـــدث  كمـــا  وتحدثـــت 
الخليـــج  منطقـــة  تواجهـــه  عمـــا  الســـنين 
مـــن تحديـــات اســـتراتيجية ومخاطر من 
مســـتوى  علـــى  والتحديـــات  التداعيـــات 
اإلقليميـــة  والتحـــوالت  الدولـــي  النظـــام 
والمحليـــة وانعكاســـات ذلـــك علـــى أمننـــا 
الوطنـــي، وذكرت أن أمـــن منطقة الخليج 
مـــن  المنطقـــة  لهـــذه  لمـــا  دوليـــة  مســـألة 
أهميـــة اســـتراتيجية واقتصادية ومالية، 
ولهـــذا كان االهتمام الدولي الســـابق بأمن 
الخليـــج.. أي في األزمات الســـابقة، حيث 
لم يســـمح ألحـــد العبث به وســـلمت بذلك 
المنطقـــة مـــن اآلثـــار المباشـــرة للحـــروب 
التي عانت منها، إال أن المستقبل في علم 
الغيـــب وال يمكـــن الركـــون إلـــى الماضـــي، 
وينبغـــي أن نعمل بشـــكل حثيـــث لتفادي 
االختافـــات  وتجـــاوز  القصـــور  عوامـــل 
لنكـــون مؤهليـــن مـــن أجـــل مواجهـــة كل 
القيـــادة  خطـــر  ألن  ذلـــك  االحتمـــاالت، 
الهيمنـــة  فـــي  للعيـــان  ماثـــل  اإليرانيـــة 
السياســـية والتدخات في شـــؤون دولنا 
وسعيها الحثيث المتاك التقنية النووية 
وبالتالـــي تصنع الســـاح النووي وغموض 

نواياها”.

إيران المتمردة

وشدد على أن “إيران خطر حقيقي السيما 
من خـــال محاوالتها طيلة األربعين عاًما 
لتنفيـــذ سياســـاتها، وعلـــى الرغم مـــن أننا 
ال نكـــّن عـــداًء إليران وال لشـــعبها كجيران 
ومســـلمين، لكـــن يلزم الحفـــاظ على أمننا 
وهـــذا يحّتـــم تحقيق تـــوازن قـــوى معها، 
فالخلل يسمح للقيادة اإليرانية باستغال 
الثغـــرات، أضـــف إلى ذلـــك أن خطر إيران 
ال ينحصـــر فـــي برنامجهـــا النـــووي الـــذي 
تدعي سلميته، بل بسبب سلوكها المتمرد 
طيلة العقـــود األربعـــة الماضية من حيث 
التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة لبلداننا 
والعمـــل بشـــكل مبطـــن لتفكيـــك النســـيج 
الوطنـــي لمجتمعاتنـــا، وحيـــث ال يســـمح 

المجـــال برصد كل محاوالتهـــا التخريبية 
إال أن لنـــا فـــي التجربة العراقيـــة ما يؤكد 
ســـلوك إيران وسعيها للهيمنة على الدولة 
العراقيـــة عبـــر قـــوى طائفية، وقد ســـعت 
واســـتغلت  العراقـــي  المجتمـــع  لطأفنـــة 
ثـــروات وإمكانـــات هـــذه الدولـــة، وأدرك 
العراقيـــون هـــذا الـــدور وســـعوا لانعتاق 
مـــن هيمنتهـــا، لكنهـــا اســـتمرت فـــي وضع 
العراقيل من خال ميليشـــياتها الطائفية، 
لكـــي ال تعـــود الدولـــة العراقيـــة إلـــى كل 

العراقيين”.
وأضاف “اســـتعادة العراق وأمنه سيكون 
عامـــل أمـــن واســـتقرار لمنطقـــة الخليـــج، 
وهنـــا البد مـــن دعم القـــوى الوطنية التي 
تســـعى لتحقيـــق هـــذا الهدف عبـــر إيقاف 
الـــدور المخرب لهـــذه الدولـــة، فهي تعمل 
وفـــرض  الوطنيـــة  الدولـــة  تدميـــر  علـــى 
ميليشـــياتها وهـــذا ما يهدد أمـــن المنطقة 
الخليجية والعربية، وال أبالغ حينما أقول 
إن سياســـات القيـــادة اإليرانية التي أدت 

إلـــى الدمار والقتل، ال تختلف عما يســـببه 
الساح النووي من دمار وخراب”.

الخضوع لطهران

وذكـــر أنه “ال يمكن تجاهل ســـلوك القيادة 
اإليرانيـــة وفصلـــه عـــن مخاطـــر البرنامج 
النـــووي وبرنامـــج الصواريـــخ الباليســـتية 
التي تحمل الرؤوس النووية والمســـيرات 
المفخخـــة، فنحـــن نعيـــش كل يـــوم هـــذا 
الخطـــر إذ لم تتوان هذه القيادة وال ندري 

ما الذي ســـتقدم عليه مســـتقبًا. وبالنسبة 
لاتفـــاق النووي في العام 2015، فقد كان 
خطة العمل الشـــاملة وفق االتفاق، والتي 
جـــاءت بعـــد ســـنوات مـــن التوتـــر بســـبب 
سياســـات إيـــران، ووقعـــت عليـــه أميـــركا 
وألمانيـــا  والصيـــن  وفرنســـا  وبريطانيـــا 
وروســـيا، وقـــد عبـــرت دول الخليـــج عـــن 
هواجســـها مـــن مخاطـــر البرنامـــج النووي 
اإليراني وطالبت أن تكون جزًءا من هذه 
المفاوضـــات ألنهـــا معنيـــة بتطور أنشـــطة 

الخليـــج  إيـــران، وأوضحـــت دول  قيـــادة 
وعلـــى  ـــا  إقليميًّ إيـــران  مخاطـــر سياســـة 
المنطقة ما لم تؤخذ في حســـبان الحلفاء 
هواجـــس دول الخليج، وكان ذلك بســـبب 
إدارة أوبامـــا الســـاذجة، ومـــع ذلك رحبت 
دول الخليج باالتفاقية إذا كانت ستســـهم 
فـــي إقفـــال الملف النـــووي وعـــودة إيران 
لمنطـــق الدولـــة وليس الثورة فـــي تعاملها 
مـــع قضايـــا المنطقة، فلم يحـــدث ذلك بل 
زادت إيران في التنمر والبلطجة والتحرر 
من كل القيود والعقوبات المفروضة عليها 
لتمارس سياستها في الهيمنة اإلقليمية”.

وتابـــع األمير “فـــي العام 2018 انســـحبت 
أجـــل  مـــن  ترامـــب  إدارة  بقـــرار  أميـــركا 
ممارســـة الضغـــوط لدفـــع إيـــران للقبـــول 
بتعديل االتفـــاق ووضع هواجس المنطقة 
في االعتبار وفق شـــروط االتفاق، واليوم 
الرئيـــس بايـــدن يعـــود إلـــى االتفـــاق رغم 
إدراك إدارته قلق وتحفظات دول المنطقة 
بشأن االتفاق نفســـه وفق سياسات إيران 
وســـلوكها اإلقليمـــي، فالعـــودة لاتفاق لن 
يتحل مشكلة خطر القيادة اإليرانية على 
المنطقـــة بل تؤجج النزاعات، وهنا تبحث 
دول المنطقـــة عـــن خيارات أخـــرى لحفظ 
اســـتقرارها واالستعداد لليوم التي تمتلك 
فيـــه القيـــادة اإليرانيـــة للســـاح النـــووي 
الـــدول الكبـــرى لديهـــا  الســـيما أن بعـــض 
قابلية للخضوع البتـــزار القيادة اإليرانية، 
وعلينـــا فـــي دول الخليج أن نســـتعد لكل 
حيـــازة  احتمـــال  خصوصـــا  االحتمـــاالت 
إيـــران للســـاح النـــووي ونحـــن ملتزمون 
بمنطقـــة محظـــورة األســـلحة مـــن الدمـــار 

الشامل”.

علينا االستعداد الحتمال امتالك إيران السالح النووي
أكثـــر مـــن 4600 حســـاب واكبـــوا منتـــدى “^”... ومشـــاركة 150 شـــخصية عربيـــة قياديـــة
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الــعــراقــيــون أدركـــوا 
اإليــرانــي  المخطط 
لالستيالء  الخطير 
عـــلـــى ثـــرواتـــهـــم 
المجتمع  وطــأفــنــة 

ــعــراق  ــادة ال ــع ــت اس
ــه عــامــل أمــن  ألمــن
لمنطقة  واستقرار 
دعم  وعلينا  الخليج 
الوطنيــة  قــــواه 

بوضع  استمرت  طهران 

العراقيل عبر ميلشياتها 

لتكريـــس  الــطــائــفــيــة 

العراق على  هيمنتها 

لم  الساذجة  أوبـاما  إدارة 

تأخذ في الحسبان مصلحـة 

ــهــا الــخــلــيــجــيــيــن  ــفــائ حــل

ــووي ــن ــاق ال ــفـ فـــي االتـ

^ حشــد مــن النخــب العربية وصناع القــرار من مختلف الدول والمواقع شــاركوا في 
منتــدى صحيفــة “البــاد” مع رئيس مجلــس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات 

اإلسامية صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
ونظمــت صحيفــة “البــاد” المنتــدى بمشــاركة أكثــر مــن 150 شــخصية عربيــة قيادية، من 
بينهــم قيــادات برلمانيــة خليجيــة، ورؤســاء تحريــر صحــف ومجــات خليجيــة وعربيــة، 
وإعاميــون  وكتــاب  وأكاديميــون،  عــرب،  ودبلوماســيون  مهنيــة،  بمنظمــات  وقيــادات 
وصحافيون عرب، وعدد من أعضاء الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

وواكب انعقاد الفعالية أكثر من 4672 حسابا )من بينهم 3848 بالموقع اإللكتروني، و444 
باليوتيوب، و200 باإلنستغرام اليف، و150 عبر زووم، وبقية العدد بمنصات أخرى(.

كلمة سمو األمير

دعــا رئيــس مجلــس إدارة مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية الرئيــس 
السابق لاستخبارات العامة السعودية سمو األمير تركي الفيصل دول الخليج أن تستعد 
لكل االحتماالت خصوصا احتمال حيازة إيران للساح النووي، مؤكدا االلتزام الخليجي 

بمنطقة محظورة األسلحة من الدمار الشامل. وفي بداية كلمته، شكر سموه “الباد” على 
دعوتها له للمشاركة في منتدى الصحيفة.

وقال مخاطبا المشاركين والمتابعين “ال يخفى عليكم ما يموج به عالمنا من أحداث وما 
يعيشه من تحوالت، وما يجري فيه من استقطابات وما تفرضه التحوالت االستراتيجية 
- ليس على مستوى الدول العظمى - بل على الدول كافة، موضًحا أن هناك حالة من عدم 
اليقين تثير الكثير من التساؤالت لدى القيادات والشعوب في آن واحد وال توجد إجابات 
لها، فعالمنا يعيش مخاضات صعبة وال يمكن التنبؤ بما ستكون عليه نتائج هذه التحوالت 

قبل معرفة طبيعة هذا المخاض”.

تمكين طهران من النووي سيواجه بـ “خيارات أخرى” لحفظ استقرار وأمن المنطقة
حالة من عدم اليقين تثير التساؤالت لدى القيادات والشعوب وال توجد إجابات لها
التعقيد يزداد كل لحظة ويبقي المنطقة أمام مزيد من الفوضى والتدخالت الخارجية
40 عاما من السلوك اإليراني المتمرد سعت فيه لتفكيك النسيج الوطني لمجتمعاتنا



الســـابق  العـــام  األميـــن  اقتـــرح   ^
لجامعـــة الـــدول العربيـــة عمـــرو موســـى 
خـــال مشـــاركته فـــي منتـــدى صحيفـــة 
“البـــاد” تشـــكيل تجمع عربي مـــواٍز إزاء 
البرنامج النووي اإليراني يتحرك لمتابعة 
مـــا يبحثـــه المجتمعـــون فـــي فيينـــا، عبر 
االجتمـــاع فـــي الريـــاض أو القاهرة أو أي 
دولة من الـــدول العربية لتحقيق مصالح 
الخليـــج والعالـــم العربـــي، وإبعاد الشـــبح 
النـــووي عنهـــا وتعريـــف مصالـــح الغـــرب 

بشكل واضح.

الصواريخ الباليستية

ورغـــم إدراكـــه لصعوبـــة مشـــاركة الدول 
العربيـــة واختافهـــا في تعريـــف مصالح 
الغـــرب وعاقاتهـــا، إال أن موســـى اقترح 
أن “يكون هناك تحرك استراتيجي عربي 
مواٍز بمشاركة الدول الخليجية والعربية 
المهتمـــة باإلنتـــاج لتحقيق األمـــن العربي 
والخليجـــي، وكذلـــك بالنســـبة لموضـــوع 
الملـــف النـــووي والصواريـــخ الباليســـتية 
اإليرانيـــة وتدخاتهـــا الضارة، فالمســـألة 
مـــن وجهـــة نظري يجب أن نخلق مســـاًرا 
عـــاٍل  بصـــوت  يقـــول  واضًحـــا  موازًيـــا 
لـــن تقبـــل، وإن كان  العربيـــة  الـــدول  أن 
المجتمعون في فيينا سيؤجلون موضوع 

الصواريخ الباليستية لمرحلة ثانية، فمن 
واجبنـــا نحن العـــرب أو مجموعـــة الدول 
العربية الموازيـــة ومؤيديها وبعض دول 
المغرب العربي أن تتشارك لتحقيق زخم 
يتجلـــى من خاله الموقف العربي لتأكيد 

أمن دول الخليج”.

كيف ندعم العراق؟

وعبر عن ســـعادته للمشـــاركة في منتدى 
“البـــاد” الـــذي أتـــاح لـــه حســـب وصفـــه 
ومناقشـــة  أعـــزاء”،  بأصدقـــاء  “االلتقـــاء 
موضـــوع وحيوي بالنســـبة للعالم العربي 
ومنطقة الشـــرق األوســـط، مبدًيـــا اتفاقه 

فـــي مجمـــل مـــا قاله ســـمو األميـــر تركي 
النـــووي  للتســـلح  بالنســـبة  الفيصـــل 
والتهديـــدات الموجهة للمنطقـــة، وكذلك 
لضرورة دعم دور العراق والقوى الوطنية 
فـــي العراق للتحرك نحو تأكيد اســـتقال 
اإلرادة العراقيـــة ودور العـــراق في العالم 

العربي والحركة النشـــطة في بغداد نحو 
هذا الهدف، مؤكًدا أن “هذا األمر ال يعتبر 
موقفـــا ضـــد أحـــد، لكنه تصحيـــح لألمور 
وضبـــط لهـــا، وهـــذا األمـــر يتطلب نقاًشـــا 
فيما بيننا نحن العرب كيف ندعم العراق 

ونعيده إلى الصف العربي”.

“فيتو إيراني”

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمفاوضـــات الجاريـــة 
إلحياء اتفاق 2015 النووي، أشار موسى 
“كان هنـــاك نقص فاضـــح وخطير في أن 
تتـــم المفاوضـــات دون االهتمام بمواقف 
عموًمـــا،  والعربيـــة  الخليجيـــة  الـــدول 
وموقف الدول المتفاوضة مع إيران البد 
أن يصلها موقف الدول العربية أو أكبرها 
الســـعودية أن تكـــون ضمـــن المفاوضات، 
لكـــن هذا ســـوف يصطدم بفيتـــو إيراني، 
فالـــدول الســـت غيـــر مســـتعدة إلشـــراك 

البلدان العربية”.
وقال: إن الدول الخليجية والعربية تريد 
تأكيـــدات وتعديـــا فـــي االتفـــاق، ورغـــم 
عدالـــة الطلـــب لكنه لن يـــؤدي إلى نتيجة 

والبد من تشكيل لوبي عربي مواٍز.

عمرو موسى: لتشكيل تجمع عربي رافض لـ “النووي” اإليراني
ــاء أعـــزاء ــدق ــأص ــدًدا ب ــجـ ــاء مـ ــق ــت ــة االل ــرص ــاح لـــه ف ــ قـــال إن مــنــتــدى “الـــبـــاد” أت

الشعلة: دول الخليج مهددة بأطماع جيرانها الساعين للتمدد العقائدي
للسعودية الممنهج  ــداف  ــه ــت االس ــد  ض الــداعــم  الــبــحــريــن  لــمــوقــف  تــأكــيــد   ”^“ مــنــتــدى 

^ وصف رئيس مجلس إدارة شــركة دار البالد للصحافة والنشــر والتوزيع عبدالنبي الشــعلة أهمية منتدى “البالد” 
بمشــاركة رئيــس مجلــس إدارة مركــز الملك فيصل للبحوث والدراســات اإلســالمية صاحب الســمو الملكــي األمير تركي 
الفيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أنــه يأتي في وقت تتعرض فيــه دول الخليج العربية وغيرها مــن الدول العربية إلى 
مزيــد مــن األخطــار والتحديــات والتهديــدات الناتجة عن األطماع التوســعية لجيرانها الســاعين إلى التمــدد الجغرافي 

والعقائدي أو الحالمين بالتوسع واستنهاض نفوذ وسيطرة امبراطورياتهم الغابرة.

استهداف مرفوض

وفي كلمتـــه الترحيبية بالمشـــاركين، 
يأتـــي  المنتـــدى  إن  الشـــعلة:  قـــال 
مملكـــة  لموقـــف  وتأكيـــًدا  اســـتمراًرا 
وشـــعبا،  وحكومـــة  قيـــادة  البحريـــن 
ومســـاهمة متواضعـــة مـــن دار الباد 
للصحافـــة والنشـــر، في دعـــم مواقف 
العربيـــة  المملكـــة  الكبـــرى  الشـــقيقة 
الســـعودية، التي يتم اآلن استهدافها 
وجلـــي،  وواضـــح  ممنهـــج  بشـــكل 
يرفضـــه كل خليجي وكل عربي وكل 

مسلم بل كل إنسان صادق أمين.
علـــى  مبنـــي  “االســـتهداف  أن  وذكـــر 
أبعـــاد طائفيـــة أو عقائدية للســـيطرة 
الغابـــرة،  امبراطورياتهـــم  وإحيـــاء 
وعلـــى ضوء كل ذلك، فإنه يســـرنا أن 
نســـتضيف رئيس مجلس إدارة مركز 
الملـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات 
الملكـــي  الســـمو  اإلســـامية صاحـــب 
األميـــر تركـــي الفيصل بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود، الـــذي كان قـــد شـــغل مـــن 
العامـــة  االســـتخبارات  رئاســـة  قبـــل 
الســـعودية لمـــدة تزيد علـــى 20 عاًما، 

كمـــا كان ســـفيًرا لبـــاده فـــي المملكة 
المتحـــدة ثم فـــي الواليـــات المتحدة 

األميركية”.

دبلوماسي بارز

محـــاور  إلـــى  اإلشـــارة  وتنـــاول 
اســـتعرضها اللقـــاء مـــع ســـمو األميـــر 
فكريـــة  كمرجعيـــة  الفيصـــل  تركـــي 
وكعلم سياسي دبلوماسي بارز، ومنها 
أهم مســـتجدات العاقات السعودية 
المتحـــدة  بالواليـــات  والخليجيـــة 
األميركيـــة، وضـــرورة مشـــاركة دول 

فـــي أي مباحثـــات  العربيـــة  الخليـــج 
بشـــأن االتفاق النووي مع إيران، على 
برامـــج  المباحثـــات  هـــذه  تشـــمل  أن 
تطوير الصواريخ البالستية اإليرانية، 
وتدخل طهران في الشؤون الداخلية 
لـــدول المنطقـــة وخططها التوســـعية 
فيهـــا، فيمـــا سيســـتعرض 3 مـــن ألمع 
واإلعـــام  والفكـــر  السياســـة  قامـــات 
فـــي الوطـــن العربـــي رأيهـــم عـــن هذا 
الموضـــوع المهم، هـــم: وزير خارجية 
مصـــر الســـابق واألمين العام الســـابق 
لجامعة الدول العربية عمرو موســـى، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة تحريـــر قنـــاة 
العربية الكاتب المعروف عبدالرحمن 
االجتمـــاع  علـــم  وأســـتاذ  الراشـــد، 
محمـــد  المفكـــر  الكويـــت  بجامعـــة 

الرميحي.
وعبر الشـــعلة عن ســـعادته بمشـــاركة 

عـــدد كبير مـــن الخليجييـــن وغيرهم 
مـــن العرب من الكتـــاب والصحافيين 
والبرلمانييـــن  والمفكريـــن 
المعنييـــن  ومـــن  واألكاديمييـــن 
كمـــا  المنطقـــة،  بقضايـــا  والمهتميـــن 
والمتابعيـــن  بالمشـــاركين  رحـــب 
للمنتـــدى عبر منصات “الباد” الرقمية 
األخرى مثل: االنســـتغرام واليوتيوب 
والموقـــع  والتويتـــر  والفيســـبوك 
اإللكتروني للصحيفة، داعًيا الراغبين 
للمتحـــدث  األســـئلة  توجيـــه  فـــي 
الرئيـــس أو للمعقبيـــن التواصـــل مـــع 
منســـقي المنتدى في الوقت الذي تم 
فيـــه بالفعل تلقي الكثير من األســـئلة 
مسبًقا حال اإلعان عن المنتدى، كما 
أطلقـــت الصحيفة حـــال بدء المنتدى 
بمنتـــدى  “الفيصـــل  بعنـــوان:  وســـًما 

الباد”.

الصوت العربي 
يجب أن يكون 

مسموًعا بأننا لن 
نقبل صواريخهم 

وتدخالتهم

تأكيد استقالل 
اإلرادة العراقية 

ودعم قواه 
الوطنية وإعادته 

للصف العربي

نقص فاضح 
وخطير في إجراء 

المفاوضات 
دون االهتمام 

بالهواجس الخليجية

الحملة الواضحة 
مبنية على أبعاد 

طائفية إلحياء 
امبراطوريات 

غابرة

سمو األمير 
تركي الفيصل 
مرجعية فكرية 
وعلم سياسي 
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عبدالنبي الشعلة متوسطا منصة المنتدى.. وإلى يمينه مؤنس المردي.. وإلى يساره راشد الغائبعبدالنبي الشعلة 

عمرو موسى

رحب رئيس مجلس الشورى علي الصالح جهاد الفاضل
باألمير تركي الفيصل قبيل انطالق المنتدى

ال مزيد من الهجمات السيبرانية بعد ردعها بقوة في السعودية
ــاد الــفــاضــل ــه ــة ج ــوري ــش ــي مــطــمــئــًنــا ال ــرك ســمــو األمــيــر ت

^ أكـــد األمير تركـــي الفيصل أن 
السعودية تمتلك القدرة على مواجهة 
أي هجوم ســـيبراني تجـــاه منظومتها 
المعلوماتيـــة بعدمـــا أصبـــح الهجـــوم 

الســـيبراني نوعـــا جديدا مـــن المعارك 
تجاه الدول العربية.

الموجـــه  الســـؤال  علـــى  ردا  وقـــال 
جهـــاد  الشـــورى  مجلـــس  مـــن عضـــو 

البـــاد  صحيفـــة  بمنتـــدى  الفاضـــل 
خاصـــة  هيئـــة  الســـعودية  “أسســـت 
لألمن الســـيبراني للتصـــدي لمثل تلك 
الهجمات، حيث أنشـــأت الهيئة بهدف 

حماية البيانات والمحيط الســـيبراني 
بعد الهجـــوم الذي تعرضت له شـــركة 
أرامكو ومنذ ذلك الوقت لم نعد نسمع 

عن أي هجوم مماثل”.



^ علـــق رئيـــس مجلـــس إدارة تحريـــر قنـــاة العربيـــة 
الكاتب عبدالرحمن الراشـــد، على موضـــوع اجتماع فيينا 
الخـــاص بإحيـــاء االتفاق النـــووي اإليرانـــي، بالقول “نحن 
فـــي مرحلـــة صعبـــة تتطلب تحـــرًكا جماعًيـــا عربًيا وليس 
خليجًيـــا، وأن يكـــون واضـــح المســـار يضـــع فـــي االعتبار 
توقعاتنـــا من تعديـــل االتفاق، وما الخيـــارات في حال تم 
التوقيـــع علـــى االتفاق ولـــم يهتم أحـــد بالرســـائل العربية 
الموجهـــة تجاه هذه الدول الملتزمة باالتفاق، فإيران على 
األرض تفرض سياســـة األمر الواقع والدليل ســـحب جزء 
من القوات األميركية من العراق وهذا يعني فراًغا جديًدا 
فـــي المنطقـــة، واإلدارة األميركية الجديدة كانت صريحة 
فـــي حديثها عـــن االتفاق مع تعديالت تتعلـــق بالصواريخ 

الباليسيتية وسلوك إيران”.
وتوقـــع خـــالل مداخلتـــه فـــي منتـــدى “البـــالد” أن تســـفر 
نتائـــج االتفاق عن إجـــراء تعديالت طفيفة لكنه تســـاءل 
“هل ســـتتوج إيران كســـلطة مطلقة مـــن دون تنازالت بما 
يخص برنامجها وصواريخها وسلوكها المزعزع ولم يتبق 
على االتفاق ســـوى 5 سنوات وتعود إيران للتخصيب من 
جديد؟ وهل ستمنح إيران سلطة جزئية وتكون المنطقة 
متروكـــة لتوغـــل إيرانـــي؟ وهـــل يمكـــن للمنطقـــة أن تغير 

االتفاق من خالل طرح اقتراحات جديدة؟”.
وأضـــاف “مـــن الواضح أننـــا وصلنـــا )متأخريـــن( واالتفاق 
يجـــري في ظـــروف غامضة، وكما قال ســـمو األمير تركي 
إنه حينما تم توقيع االتفاق في العام 2015 رحبنا به لكن 
الترحيب كان أحد أسبابه هو أن المعلومات لم تكن كافية 

بشأن التزامات إيران”.
وذكـــر أن روســـيا والصيـــن واالتحـــاد األوروبـــي موقعـــة 
على االتفاق، وأن روســـيا والصين لـــن تعمالن على األخذ 
بالموازنة في هذا الحدث الطارئ الجديد، لهذا فالخيارات 
أمامنـــا محـــدودة في المنطقـــة، فإما أن نغيـــر الواقع على 
األرض تماًمـــا كالتحالـــف التـــي تقـــوده المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية فـــي اليمـــن ويكـــون كنشـــاط إضافـــي لتحقيق 
نجاحـــات مختلفـــة، وهـــذا جـــار حالًيـــا لكنـــه لـــن يغير من 
الواقـــع، فالمحادثـــات قائمـــة وأســـتبعد أن يشـــهد االتفاق 
معركـــة، فهي معركة يمكن كســـبها دون توجس سياســـي 
مـــن جانب إيران، وحديث عمرو موســـى لتشـــكيل تجمع 
عربـــي مهـــم، فالخطر ليـــس علـــى المنطقـــة الخليجية بل 
علـــى مجموعة الـــدول العربية بمـــا فيها مجلـــس التعاون 

الخليجي، وبالتالي األمن اإلقليمي”.

نمر بظروف صعبة تستدعي تحركا عربيا موازيا التفاق فيينا
ــع ــواق ــر ال ــ ــرض ســيــاســة األم ــف ــران ت ــ ــارات مـــحـــدودة أمـــامـــنـــا... وإيـ ــي ــخ ــد: ال ــراشـ الـ

ال تهديد لالتفاق الصيني اإليراني على دول الخليج
ــرب ح ــاة  ــ دعـ والـــحـــوثـــيـــون  ــام  ــس ــل ل ــة  ــيـ داعـ ــة  ــودي ــع ــس ال ــردي:  ــ ــم ــ ال ــى  ــل ع رًدا  ــفــيــصــل  ال

^ أكــد األميــر تركــي الفيصــل أن صفقــة القــرن بيــن إيــران والصيــن 
ينبغــي أال تشــكل تهديــًدا لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية؛ 
ألنها وفقا لما أعلنه الطرفان تركز على العالقات االقتصادية بين البلدين 
على مســتوى تشــييد المنشــآت وطــرق المواصالت والموانــئ، وهي تأتي 

في سياق مشروع خط الحرير للصين.

رئيـــس  ســـؤال  علـــى  رًدا  وأضـــاف 
مؤنـــس  “البـــالد”  صحيفـــة  تحريـــر 
المردي “بحســـب البنـــود المعلنة من 
االتفـــاق فإنه ال وجود لما يســـتدعي 
الحـــذر أو يبعـــث علـــى القلق بشـــأن 
وجـــود تهديـــد، ولكن ما تـــزال هناك 
أمـــور مخفيـــة يجب أن نطلـــع عليها 
لنـــدرك حقيقـــة هذا االتفـــاق بصورة 

أكبر”.
أن  الفيصـــل  تركـــي  األميـــر  وأكـــد 
عالقة دول الخليج مع الصين قوية 
ومتماســـكة ويجب أن يؤثر االتفاق 
ســـلوكها  علـــى  إيـــران  وبيـــن  بينهـــا 

وليـــس  إيجابـــي  بشـــكل  تجاهنـــا 
العكس.

ورًدا علـــى الشـــق الثاني من ســـؤال 
الســـعودية  مبـــادرة  بشـــأن  المـــردي 
إليقاف إطالق النار في اليمن وعدم 
اســـتجابة الحوثيين لتلـــك المبادرة 
عبـــر إطـــالق الصواريـــخ والطائرات 
تركـــي  األميـــر  أوضـــح  المســـيرة، 
الفيصـــل أن تلـــك المبـــادرة ليســـت 
األولـــى علـــى اإلطالق، فالســـعودية 
داعيـــة للســـالم وهـــم دعـــاة حـــرب، 
معربـــا عـــن عـــدم تفاؤلـــه مســـتقبال 

لتعاون الحوثيين في هذا الصدد.

مسار االتفاق غامض 
وسحب جزء من القوات 

األميركية يترك فراغا 
بالمنطقة
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لست متفائًل 
باستجابة 

الميليشيات 
لمبادرة وقف 

إطلق النار

صفقة القرن 
مدعاة لتغير 

طهران سلوكها 
بشكل إيجابي 

معنا

عبدالرحمن الراشد

رئيس التحرير مؤنس المردي



^ أكد أستاذ علم االجتماع بجامعة 
خالل  الرميحي  محمد  المفكر  الــكــويــت 
رئيس  مــع  “الــبــالد”  منتدى  فــي  مداخلته 
مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
السابق  والرئيس  اإلسالمية  والــدراســات 
لــالســتــخــبــارات الــعــامــة الــســعــوديــة سمو 
العربية  المملكة  أن  الفيصل  تركي  األمير 
األكاذيب  من  لحملة  تتعرض  السعودية 
قوة  بكل  لها  التصدي  يستوجب  ما  وهو 
من خالل تدريب وتأهيل الكوادر للتعامل 

مع مثل تلك الهجمات.
إحــدى  انعقاد  “أثــنــاء  الرميحي  ــاف  وأضـ
التعاون  مجلس  ــدول  ل الخليجية  القمم 
المجلس  دول  على  تقترح  مــاذا  لي  قيل 
في  إننا  )انتبهوا  فقلت  كلمات،  بضع  في 
ــارة منه  عــصــر تـــويـــتـــر(..”، وذلـــك فــي إشــ
في  األكاذيب  لحملة  التصدي  أهمية  إلى 

مواقع التواصل االجتماعي وفي مقدمتها 
“تويتر”.

وتطرق الرميحي إلى أوجه القصور لدى 
مواجهة  في  والعربية  الخليجية  ــدول  ال
عدم  في  تتمثل  والتي  اإليراني،  السلوك 
وجود عمل علمي وعملي ممنهج ومنظم 
ــاذيـــب اإليـــرانـــيـــة ســـواء  ــلــتــصــدي لـــأكـ ل
عــبــر الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــســفــراء 
والبحثية  العلمية  والمراكز  ومؤسسات 
غرار  على  عربية  خليجية  لوبيات  وعمل 

ما تقوم به إيران ذاتها.
وأضاف “كما ينبغي على الدول الخليجية 

الفعالة  الحوكمة  نظام  تطبيق  والعربية 
بالغرب  الــلــيــبــرالــي  الــتــيــار  فــي  والتغلغل 
االجتماعية  المؤسسات  من  العديد  عبر 
ــيــة  ــون ــان ــق والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وال
وبنائنا  الديمقراطي  لنظامنا  والــتــرويــج 

المؤسسي”.
تستلهم  منصة  خلق  الرميحي  واقــتــرح 
أفـــكـــارهـــا مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــمــفــكــريــن 
دراســات  بــإجــراء  للقيام  العرب  والكتاب 
واإلنجليزية  والفرنسية  للفارسية  تترجم 
يعكس  جــديــد  عــام  رأي  لخلق  والتركية 

محمد الرميحيوجهة النظر العربية في مواجهة إيران.

التصدي لألكاذيب اإليرانية بالتغلغل في التيارات الغربية الليبرالية
السعودية ضد  للهجمات  منصة  “تويتر”:  بتأثير  الخليجي  القرار  صناع  نبه  الرميحي 

إلجراء دراسات بالفارسية والفرنسية واإلنجليزية 
والتركية لخلق رأي عربي عام جديد
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فريق تغطية منتدى “البالد”

منسق منتدى “^”: 

رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى اإللكتروني راشد الغائب

إخراج وتنفيذ الملحق: قسم اإلنتاج

اإلسناد التقني: 

رئيس قسم الموقع اإللكتروني سعيد المبارك، عباس إبراهيم، عبداهلل 
عيسى، أيمن يعقوب، سيد عباس هاشم، محمد شاهيم

إدارة التويتر: حسن عدوان

إدارة االنستغرام: زينب العكري

التحرير والتصحيح: 

رئيس قسم الديسك المركزي والمتابعة حسين الغديري، جاسم اليوسف، 
أحمد نصيف، كميل عاشور

التغطية:سعيد محمد، علوي الموسوي، حسن علي، إبراهيم النهام، سيد 
علي المحافظة، مروة خميس، أمل الحامد

إحصاءات تويتر: مسؤول التسويق الرقمي حامد المحاري

تصوير: مشرف التصوير رسول الحجيري وخليل إبراهيم

السكرتارية: سميرة المبروك

الخدمات والتموين: رئيسة الموارد البشرية والخدمات منى المطلق

إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة: 

رئيس فريق صحافة الفيديو أحمد كريم، محمد الدرازي

تصميم إعالنات الشاشات المضاءة: كوثر جاسم

إسناد من قسم اإلعالنات:مدير إدارة التسويق والمبيعات جاسم مشكور، 

^ قال األمير تركي الفيصل “إن إيران تنتهج أسلوب 
الــتــفــاوضــيــة مــع الــواليــات  إطــالــة الــوقــت فــي سياستها 
المتحدة األميركية للحصول على أكبر قدر من المكاسب”.
جاء ذلك ردا على سؤال رئيس تحرير مجلة درع الوطن 
اإلماراتية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  عن  الصادرة 

العقيد ركن يوسف الحداد.
وشدد الفيصل على أهمية أن تكون الدول العربية واعية 
عليها  العقوبات  تخفيف  بهدف  اإليــرانــي؛  السلوك  لهذا 
ما  وهو  بايدن،  جون  برئاسة  األميركية  اإلدارة  قبل  من 
يستدعي ترويض السلوك اإليراني تجاه المملكة العربية 
وسائل  وتأمين مختلف  العربي  الدول  وباقي  السعودية 

الدفاع.

اإليرانــي الســلوك  ترويــض  عليهــا  العربيــة  الــدول 
إطالة المفاوضات لتحقيق المكاسب

األمـــيـــر  قـــــال   ^
ــفــيــصــل إنــه  تـــركـــي ال
ــالع  ــ لـــيـــس عـــلـــى اطـ
كــانــت  إذا  عــمــا  كــبــيــر 
قــد  الـــخـــلـــيـــج  دول 
تــقــدمــت بــالــمــشــاركــة 
فــي الــمــفــاوضــات مع 

إيران.
عــلــى  ردا  وأضــــــــاف 
ــســؤال الــمــوجــه من  ال
ــســيــاســي  ــرر ال ــحـ ــمـ الـ
والــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
بـــصـــحـــيـــفـــة الـــــــــراي 
الــــكــــويــــتــــيــــة غـــانـــم 

منتدى  في  مشاركته  خالل  السليماني 
العام  األمين  ذكــر  “لقد  الــبــالد:  صحيفة 
لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي نــايــف 
الحجرف في أحد التصريحات أن دول 
في  دور  لها  يــكــون  أن  يجب  المجلس 
لست  ولكنني  ــران،  ــ إي مــع  الــمــفــاوضــات 

متأكًدا من وجود طلب رسمي”.
وفي تعليق له على سؤال من الصحيفة 
ذاتها عن مدى وجود بوادر بتغيير سلوك 
إيران بعد االنتخابات الرئاسية المقررة 
في يونيو المقبل، أجاب بشكل مقتضب 

“ال أتوقع تغير سلوك إيران”.
ســؤال  على  ردا  الفيصل  األمــيــر  وقـــال 
السعودية اختلفت  إن  الظهراني  محمد 
مع أميركا في الكثير من المواقف وكان 
الــرئــيــس األميركي  آخــرهــا بــشــأن قـــرار 
ــب بـــاالعـــتـــراف  ــرامـ ــد تـ ــ ــال ــ الـــســـابـــق دون
عــاصــمــة إلســرائــيــل وصفقة  ــقــدس  ــال ب
القرن وهو ما رفضته السعودية بشكل 

رسمي واضح.
ــعــالقــة بــيــن الــســعــوديــة  ــح أن ال ــ وأوضـ

وأمــــــــيــــــــركــــــــا “تــــمــــر 
بمراحل تدن وصعود 
مــســتــمــريــن بــحــســب 
ــداث والــقــضــايــا  ــ األحــ
الــــــــتــــــــي تــــــمــــــر بـــهـــا 
يتفق  وبما  المنطقة، 
ودول  مصالحها  مــع 
ــج والــــوطــــن  ــيـ ــلـ ــخـ الـ

العربي واإلسالمي”.
ــؤال  ــ سـ عـــلـــى  وردا 
ــه  ــ ــرحـ ــ مــــــشــــــابــــــه طـ
ــي  ــرانـ ــهـ ــشـ ــمـــد الـ مـــحـ
مـــن صــحــيــفــة عــكــاظ 
الـــســـعـــوديـــة، أوضـــح 
األمير أن العالقات السعودية األميركية 
ال تعتمد على شخص الرئيس أو حزبه 
سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا وإنما 
على  بــنــاء  وتــســوء  تتحسن  الــعــالقــات 
األحداث والمجريات والقضايا التي تمر 
بها المنطقة والقيادة السعودية تتعامل 
تقتضيه  مـــا  بــحــســب  رئـــيـــس  كـــل  مـــع 

مصالحها العامة.
السياق وفي معرض إجابته  وفي ذات 
على سؤال موناليزا فريحة من صحيفة 
النهار اللبنانية والمتعلقة بمسار العالقات 
السعودية األميركية بعد انتخاب بايدن 
وعما إذا كانت ستشهد سياسة جديدة 
أميركية  إدارة  “لكل  المملكة، قال  تجاه 
نظر في عالقاتها  وإعــادة  توجه جديد 
ــالـــم، ومـــواقـــف  الـــعـ مــخــتــلــف دول  ــع  مـ
القضايا.  ثابتة تجاه مختلف  السعودية 
للرئيس  االنتخابية  الحملة  بــدايــة  فــي 
السابق دونالد ترامب سمعنا منه كلمات 
آخر،  نهجا  اتخذ  وبعدها  تجاهنا  الذعة 

والعالقة بين البلدين راسخة ومتينة”.

الكويتيــة والــراي  الســعودية  وعــكاظ  اللبنانيــة  النهــار  مــن  أســئلة 
سلوك إيران لن يتغير بعد انتخاباتها الرئاسية

العربية  المملكة  أن  الفيصل  تــركــي  األمــيــر  أوضـــح   ^
السعودية قامت بخطوات عدة تجاه تبني حمالت إعالمية 
الــدول  فــي  والمسلمين  الــعــرب  صـــورة  لتحسين  وسياسية 
الغربية وتأكيد عدم العالقة بين العرب واإلرهاب في مختلف 

مواقع صنع القرار.
وذكر األمير في معرض إجابته على سؤال مستشار صحيفة 
“البالد”  صحيفة  بمنتدى  القحطاني  داهــم  الكويتية  القبس 
المؤسسات  لمختلف  عــديــدة  وفـــودا  أرســلــت  السعودية  أن 
التشريعية في أميركا والعالم سواء تلك المبتعثة من مجلس 
الشورى السعودي أو أي وفود أخرى تمثل مختلف مؤسسات 

المجتمع المدني في المملكة.
وأوضح أن السعودية بادرت بعقد ندوات عدة ولديها عشرات 

اآلالف من الطلبة السعوديين في مختلف أنحاء العالم.

الفيصل: الرياض اتخذت خطوات لتحســين صورة العرب أمام الغرب
وفود سعودية للعالم لنفي ارتباط الدول العربية باإلرهاب

“تعمية” على محاسن العرب وتعتيم إعالمي على اإلنجازات 
أن  يجب  العربية  الـــدول  إن  الفيصل  تركي  األمــيــر  قــال   ^
تكون فاعلة لمواجهة األخطار المحدقة بها وفي مقدمتها الخطر 

اإليراني.
وأضاف في تعقيبه على مداخلة المفكر الكويتي محمد الرميحي 
بمنتدى صحيفة البالد “إذا كانت إيران ناجحة في اختراقنا فإن 
ذلك عائد للوبيات التي تشكلها ضدنا، إضافة إلى اللوبيات األخرى 
التجمعات  وبعض  اليساري  التوجه  ذي  اإلسرائيلي  اللوبي  مثل 
السياسية في أميركا وأوروبا، إضافة إلى التعتيم اإلعالمي على 

اإلنجازات العربية”.
الرميحي  محمد  المفكر  مقترح  مع  الفيصل  تركي  األمير  واتفق 

بأهمية خلق منصة لمواجهة هذه التحديات السياسية خصوصا 
في ظل التطور التكنولوجي الكبير في استخدام أدوات التواصل 
االجتماعي واإلعالمي والتي يجب أن تستخدم ضد تلك الجهات 
شتى  في  ومنجزاتهم  العرب  محاسن  عن  التعمية  تحاول  التي 

المجاالت.
السياسة  فــي  التأثير  على  الــقــدرة  يملكون  الــعــرب  أن  وأضـــاف 
الدولية في ظل عالقاتهم القوية مع الصين وروسيا، خصوصا أن 
دول مجلس التعاون تمثل ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين بعد 

الواليات المتحدة األميركية ولديها عالقات متميزة مع روسيا.

العرب يملكون 
القدرة على 

التأثير لعالقتهم 
القوية مع الصين 

وروسيا

لوبيات إيرانية 
وإسرائيلية 

وتجمعات أميركية 
وأوروبية تعمل 

ضدنا

دول الخليج 
ثاني أكبر 

شريك تجاري 
مع الصين بعد 

أميركا

غانم السليماني

العقيد ركن يوسف الحداد

داهم القحطاني



دعوة أصحاب المشروعات بـ “سجلي” و“خطوة” للتسويق عبر “المجمع اإللكتروني”
وجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد بن راشـــد الزياني، دعوة ألصحاب 
المشـــروعات المســـتفيدة من برنامجي 
الصناعـــة  لـــوزارة  التابـــع  “ســـجلي” 
والتجـــارة والســـياحة و”خطـــوة” التابع 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  لـــوزارة 
فـــي  المجانـــي  التســـجيل  بإمكانيـــة 
المجمـــع اإللكترونـــي لـــوزارة الصناعـــة 
https://mall. والســـياحة  والتجـــارة 
bh، وذلـــك فـــي إطـــار توجيهـــات ولـــي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، بشأن دعم وتطوير مجاالت 
اختيـــار  بامكانيـــة  األعمـــال  ريـــادة 
االنضمام ألحـــد البرنامجيـــن، علمًا بأن 
المجمـــع اإللكتروني، والذي تم إطالقه 

في إبريل من العام الماضي، استقطب 
إلـــى اآلن 220 متجـــرًا إلكترونًيـــا فـــي 
مملكـــة البحريـــن اســـتفادوا مـــن خالله 
وخدماتهـــم  لمنتجاتهـــم  بالترويـــج 

وتقديمها للمستهلك.
تقـــوم  الـــوزارة  أن  الزيانـــي  أكـــد  كمـــا 
عـــن  المســـتهلك  فـــي حمايـــة  بدورهـــا 
علـــى  والرقابـــة  التفتيـــش  طريـــق 
األســـواق بما في ذلك اإللكترونية منها 
األلكترونيـــة  والصفحـــات  كالمنصـــات 
ومواقـــع التواصـــل االجتماعي للمحال 
المرخصـــة، حاثـــا عمـــوم المســـتهلكين 
الُمزوديـــن  مـــع  التعامـــل  الكـــرام علـــى 
المرخصيـــن من أحد البرنامجين وذلك 
حفاظا على ســـالمة العمليـــة التجارية، 
بتطبيـــق  تختـــص  الـــوزارة  إن  حيـــث 

قانـــون حمايـــة المســـتهلك الـــذي ينظم 
المســـتهلك  بيـــن  التجاريـــة  العمليـــات 
والمزود الُمرخص، وال ُتعنى بالعمليات 
األخرى التي تقع خارج هذا النطاق بما 
فـــي ذلك العرض والترويج والبيع على 
وسائل التواصل االجتماعي من العامة 

والتي ال تأخذ صفة العملية التجارية.
مـــن جانبـــه، نوه وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل بـــن محمـــد علـــي 
حميـــدان، بإطـــالق هـــذه المبـــادرة مـــن 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز مجاالت تســـويق 
المشـــروعات  أصحـــاب  منتجـــات 
أصحـــاب  تدعـــم  والتـــي  التجاريـــة 
المشروعات المسجلة لدى وزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة ضمـــن برنامـــج 

خطوة للمشـــروعات المنزلية لتســـهيل 
عـــرض وتســـويق منتجاتهـــم المختلفة 
علـــى نحو أشـــمل وأوســـع، والتي تأتي 
الســـمو  صاحـــب  لتوجيهـــات  ترجمـــة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الـــوزراء  رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي 

األنشـــطة  ممارســـة  إمكانيـــة  بإتاحـــة 
الُمتاحـــة ضمن برنامج خطوة من دون 
أي رســـوم واالستفادة من مميزات هذا 
البرنامـــج الـــذي ينمـــي نشـــاط األفـــراد 

واألسر المنتجة.
وبهذه المناسبة، دعا حميدان أصحاب 

المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 
المســـتفيدون من برنامج “خطوة” إلى 
إمكانية ممارســـة أنشـــطتهم اإلنتاجية 
عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 
ممـــا يؤدي إلى اســـتثمار هـــذه الخدمة 
النوعية وباإلضافة إلمكانية التسجيل 
mall.bh لالســـتفادة مـــن  فـــي منصـــة 
بأيســـر  لمنتجاتهـــم  التســـويق  مزايـــا 
الطـــرق بفضـــل مـــا يتمتع به التســـويق 
داخـــل  أكبـــر  إقبـــال  مـــن  اإللكترونـــي 

وخارج مملكة البحرين.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتدعـــو 
والســـياحة جميـــع المرخـــص لهـــم مـــن 
قبـــل برنامج ســـجلي وبرنامـــج خطوة 
موقـــع  مـــن  واإلســـتفادة  بالتســـجيل 

.https://mall.bh
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الرميحي: تعاون وتنسيق بالمجال اإلعالمي مع فرنسا
تنفيـــًذا للتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية وتفعيـــًا لمذكـــرات التعـــاون بيـــن الجانبين

استقبل وزير اإلعالم علي الرميحي 
وزراء  رئيـــس  امـــس  مكتبـــه  فـــي 
الســـابق  الفرنســـية  الجمهوريـــة 
فرانســـوا تشـــارلز فيـــون، فـــي إطار 
زيارته الرســـمية التي يقـــوم بها إلى 

مملكة البحرين.
وخالل االستقبال ثمن وزير اإلعالم 
التعاون المثمر بيـــن مملكة البحرين 
والجمهورية الفرنســـية في مختلف 
مجـــال  فـــي  خصوًصـــا  المجـــاالت 
اإلعالم واالتصال، مستذكًرا الزيارة 
التي قام بها للمعهد الفرنسي لإلعالم 
العاصمـــة  فـــي  والمرئـــي  المســـموع 
الفرنســـية باريـــس في إطـــار الزيارة 

صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الرســـمية 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، إلـــى الجمهوريـــة الفرنســـية 

عام 2019.
وأكـــد وزير اإلعـــالم حـــرص الوزارة 
استمرار التعاون والتنسيق المستمر 

بيـــن مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة 
اإلعالمـــي  الجانـــب  فـــي  الفرنســـية 
تنفيًذا للتوجيهات الملكية الســـامية 
وتفعيـــالً لمذكرات التعـــاون المبرمة 

بين الجانبين.
وزراء  رئيـــس  عبـــر  جانبـــه  مـــن 
الجمهوريـــة الفرنســـية الســـابق عـــن 
البحريـــن  مملكـــة  بزيـــارة  ســـعادته 
ولقاء وزير اإلعالم متطلًعا لمزيد من 
التعاون بين الجانبين في المجاالت 
اإلعالمية، مؤكًدا الحرص المشـــترك 
الصداقـــة  بعالقـــات  الدفـــع  علـــى 
التاريخية بين البحرين وفرنسا إلى 

آفاق أرحب في المجاالت كافة.

المنامة- بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني صباح امس، رئيس 
وزراء فرنســـا الســـابق خالل األعوام 2007 – 2012  فرانسوا تشارلز أرماند 
فيلون وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين. 

وخالل اللقاء تم استعراض العالقات الثنائية المشتركة بين مملكة البحرين 
وجمهورية فرنســـا الصديقة وســـبل تعزيزها وتطويرها إلى المســـتوى الذي 
يرقى إلى مســـتوى الطموح المشترك واألهداف المرسومة من قبل قيادتي 
البلديـــن الصديقيـــن، حيث تطـــرق الوزير إلـــى البيئة االســـتثمارية المالئمة 
التـــي تتميـــز بهـــا مملكـــة البحرين والتـــي جعلتهـــا الوجهة األولى للمشـــاريع 
للبنيـــة  القـــوي  اليـــوم تشـــكل األســـاس  واالســـتثمارات العالميـــة، وجعلهـــا 

االقتصادية في مملكة البحرين.

استعراض العالقات الثنائية بين المنامة وباريس

تمديد التسجيل للمشاركة بجائزة  التميز للحكومة اإللكترونية
لجائـــزة  الُمنظمـــة  اللجنـــة  أعلنـــت 
التميـــز للحكومـــة اإللكترونيـــة في 
نســـختها الحادية عشـــرة والمقامة 
تحـــت رعاية  نائـــب رئيس مجلس 
الـــوزراء، ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
مبارك آل خليفة، رئيس اللجنة العليا 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  لتقنيـــة 
عـــن تمديـــد فترة تســـجيل األعمال 
المشـــاركة فـــي الجائزة عبـــر موقع 
www.egov�  الجائـــزة اإللكترونـــي

award.bh بـــدءا من اليوم الســـبت 
الموافـــق 10 أبريل حتى يوم األحد 

الموافق18 أبريل 2021.
ودعـــت اللجنـــة الُمنظمـــة الجهـــات 
واألفراد الراغبين بتسجيل أعمالهم 
إلى زيـــارة الموقع الرســـمي لجائزة 
التميـــز للحكومة اإللكترونية 2021 

للتعـــرف   ،www.egovaward.bh
علـــى معاييـــر المشـــاركة، موضحـــه 
أنـــه ووفقـــا للمعاييـــر واإلجـــراءات 
المعتمـــدة والخاصة بالجائزة خالل 
العـــام 2021، فإنه لن يكون بإمكان 
فـــازت  الذيـــن  واألفـــراد  الجهـــات 
أعمالهم خالل النسخة العاشرة من 
جائزة التميز للحكومة اإللكترونية 
2019 مـــن المشـــاركة في النســـخة 

الحالية بنفس االعمال والمشاريع.
وجددت اللجنـــة دعوتها للقطاعين 
الحكومـــي والخـــاص إلـــى المبادرة 
المتميـــزة  أعمالهـــم  بتســـجيل 
والتـــي طوعـــت التقنيـــات الحديثة 
والتكنولوجيـــا ووفـــرت الخدمـــات 
والمنتجـــات اإللكترونيـــة، وطورت 
األنظمـــة وخلقـــت أنظمـــة جديـــدة 

خدمـــة  فـــي  وأســـهمت  ومبتكـــرة، 
والمقيمين، وســـاعدت  المواطنيـــن 
معامالتهـــم،  إنجـــاز  ســـرعة  علـــى 
الســـيما األعمـــال المبتكـــرة والتـــي 
أنجـــزت خـــالل العـــام 2020 حيـــث 
العديـــد  البحريـــن  مملكـــة  شـــهدت 
مـــن التجارب الناجحـــة على صعيد 
تبنـــي التقنيات الحديثـــة وتحقيق 
التحـــول الرقمـــي فـــي العديـــد مـــن 

المجاالت.
كمـــا أكـــدت اللجنة بأنه إلـــى جانب 
دعـــوة مختلف الجهات للمشـــاركة، 
فإن المجال مفتوح أمام المواطنين 
والمؤسســـة  الجامعـــات  وطلبـــة 
التعليميـــة الذين يمتلكون مبادرات 
ومبتكرات تتوافق وبرامج التحول 
الرقمـــي وبرنامـــج عمـــل الحكومة، 

التميـــز  جائـــزة  فـــي  للمشـــاركة 
للحكومة اإللكترونية 2021. 

الجديـــر بالذكـــر أن فئـــات الجائـــزة 
لعـــام 2021، تشـــمل القطـــاع العـــام 
والمندرج ضمنه )جائزة أفضل موقع 
إلكترونـــي(، و)جائـــزة أفضل خدمة 
إلكترونيـــة حكومية-حكوميـــة 
G2G(، و)جائزة أفضل ممارسة في 
المشـــاركة اإللكترونية المجتمعية(، 
و)جائـــزة أفضـــل خدمـــات تكاملية 
لألفراد أو األعمال(، و)جائزة أفضل 
تطبيق لألجهزة الذكية(، كما تشمل 
فئات القطاع الخاص )جائزة أفضل 
خدمة إلكترونيـــة(، و)جائزة أفضل 
تطبيق لألجهزة الذكيـــة(، أما فئات 
األفـــراد فهي )جائـــزة أفضل مقترح 

إلكتروني(.

المنامة - اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

اختتمت مجريات التمرين المشترك 
Neon De�  21 المتوهـــج  )الدفـــاع 
والـــذي  أمـــس،  صبـــاح   )fender
نفذته قـــوة دفاع البحريـــن، ووزارة 
الداخلية، والقيادة المركزية للقوات 

.)NAVCENT( البحرية األميركية
وتـــم تنفيـــذ التمريـــن الـــذي اســـتمر 
مـــن  العديـــد  علـــى  أيـــام  لعـــدة 
والتـــي  المشـــتركة،  التدريبـــات 
ومســـايرتها  التنـــوع،  فيهـــا  روعـــي 
اســـتخدام  تـــم  كمـــا  للمســـتجدات، 
مجموعـــة مـــن التقنيـــات الحديثـــة 
مراحـــل  مجريـــات  تنفيـــذ  أثنـــاء 
التمريـــن المختلفـــة والتي اشـــتملت 
علـــى الرماية بالذخيرة الحية وعدد 
من التطبيقات الميدانية العســـكرية 
والمنـــاورات  البحريـــة  والعمليـــات 
المختلفة، وعمليات البحث واإلنقاذ 

بأحـــدث التقنيـــات المتطـــورة وفـــق 
معاصـــرة  واســـتراتيجيات  خطـــط 
إضفـــاء  علـــى  عـــالوًة  وعســـكريًا، 
الواقعيـــة واالحترافيـــة فـــي تطبيق 
جميـــع مراحـــل التمريـــن، بهدف رفع 

درجة االستعداد والجاهزية القتالية 
وتفعيـــل برامـــج وخطـــط التدريـــب 
المشترك، وتوحيد المفاهيم القتالية 
وتبـــادل الخبـــرات، والتدريـــب على 

التخطيط العملياتي المشترك.

 نفذته “الدفاع” و “الداخلية” والقيادة المركزية للبحرية األميركية
”Neon Defender 21“ ختام التمرين المشترك

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت  وكيـــل وزارة الخارجيـــة، 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى بـــن دعيج 
آل خليفـــة، امـــس، ســـفير جمهوريـــة 
الفلبين لدى مملكة البحرين ألفونسو 

فيرنايد أ.فير .
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وعبـــرت 
اعتزازهـــا وتقديرهـــا للمســـار المتميز 
للعالقـــات التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحرين وجمهورية الفلبين الصديقة 
في مختلف المجاالت، مؤكدة حرص 
مملكـــة البحرين علـــى مواصلة تعزيز 
أطـــر التعـــاون، فـــي ظل وجـــود عدد 
كبيـــر مـــن الجاليـــة الفلبينيـــة بمملكة 
لهـــا جهـــود فاعلـــة  البحريـــن والتـــي 

ومقّدرة.
وعبـــر ألفونســـو فيرنايـــد أ.فيـــر عـــن 
ســـعادته باللقـــاء الذي يأتي انعكاًســـا 
للتعـــاون القائم بيـــن وزارة الخارجية 

البحرينيـــة ومختلـــف ســـفارات دول 
العالـــم لـــدى المملكـــة، مؤكـــًدا بدوره 
حـــرص بـــالده علـــى توطيـــد عالقات 
الصداقـــة مع مملكـــة البحريـــن، الفًتا 
فـــي  البحريـــن  مملكـــة  جهـــود  إلـــى 
التصـــدي لجائحـــة فيـــروس كورونـــا 

)كوفيـــد 19( وتوفير اللقاحات مجاًنا 
دون  والمقيميـــن  المواطنيـــن  لكافـــة 
اســـتثناء، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام الرفعة واالزدهار.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

للجميع مجانا  اللقاحات  بتوفير  فلبينية  ــادة  إشـ
وكيل الخارجية: تعزيز أطر التعاون بين البحرين والفلبين

جميل حميدانزايد الزياني
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تدشين تطبيق مركز دعم المرأة وتغيير مسمى لجنة تكافؤ الفرص في “أمانة الشورى”
“التشريعية” مع   2022  -  2021 المحدثة  المرأة  نهوض  خطة  تستعرض  األنصاري 

عــقــدت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة الــمــشــتــركــة 
والسلطة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  بــيــن 
التشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة 
االتصال  تقنية  عبر  اجتماًعا  التنمية  في 
ــعــام للمجلس  ال الــمــرئــي بــرئــاســة األمــيــن 
وحضور  األنــصــاري،  هالة  للمرأة  األعــلــى 
ــاء مــجــلــســي الـــشـــورى  ــضــ ــن أعــ عـــــدد مــ
في  بالمجلسين،  اللجان  رؤســاء  والنواب 
ــار  ــار عــمــل الــلــجــنــة عــلــى ضــمــان اإلطـ إطــ
بين  الــتــوازن  لتحقيق  الـــازم  التشريعي 
الجنسين عبر األدوات واآلليات البرلمانية 
المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية 
أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات 
العاقة بشؤون المرأة، وإدماج احتياجات 
واستثمار  الــمــوازنــات،  مجال  فــي  الــمــرأة 
الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في 

استدامة تقدم المرأة البحرينية.
بتأكيد  االجــتــمــاع  األنـــصـــاري  واســتــهــلــت 
برئاسة  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  حــرص 
ــــاد صـــاحـــبـــة الــســمــو  ــب ــ ــل ال ــاهـ قـــريـــنـــة عـ
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
خليفة، على مواصلة التعاون مع السلطة 
تــطــويــر منظومة  ــل  أجـ مـــن  الــتــشــريــعــيــة 
الــداعــمــة لتقدم  الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن 
مشاركتها  وتــفــعــيــل  الــبــحــريــنــيــة،  الـــمـــرأة 
بــمــا يعكس  الـــقـــطـــاعـــات،  فـــي مــخــتــلــف 
المواقع  مختلف  في  الحضارية  مكانتها 
األسري  االستقرار  وتعزيز  والمسؤوليات، 
ــك فـــي إطـــار  ــ فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وذل
في  للمرأة  األعلى  المجلس  اختصاصات 
التشريعات  بتعديل  االقــتــراحــات  تقديم 
الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في 
والقرارات  واللوائح  القوانين  مشروعات 
السلطة  على  عرضها  قبل  بها  المتعلقة 

المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات 
للنهوض  الـــازمـــة  والـــقـــرارات  الــقــوانــيــن 
ــــى اقــتــراح  ــرأة، إضـــافـــة إل ــمــ ــ بـــأوضـــاع ال
السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير 
المجتمع  الــمــرأة فــي مــؤســســات  شـــؤون 

الدستورية والمدنية.
ــاري عــلــى أهــمــيــة الـــدور  وشــــددت األنـــصـ
الــذي ينهض به الــنــواب والــشــوريــون في 
إدمــاج  لدعم  تشريعية  إنــجــازات  تحقيق 
ــرأة، وإثــــــراء مــنــظــومــة  ــمــ ــ ــاجــات ال ــي احــت
والــمــرأة  بــاألســرة  المتعلقة  الــتــشــريــعــات 
ترجمة  البحرينية، منوهًة بحرصهم على 
ومــشــروعــات  اقــتــراحــات  إلـــى  مرئياتهم 
واألســـرة  الــمــرأة  ثــمــارهــا  تجني  بقوانين 
والــمــجــتــمــع كــكــل، وذلـــك فــي إطـــار دعــم 
والــبــرامــج  للخطط  التشريعية  السلطة 
متكافًئا  شريًكا  الــمــرأة  لتكون  الوطنية 
في  حقيقًيا  ومساهًما  المجتمع  بناء  في 

التنمية.
األعلى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــت  وخــصَّ
للمرأة بالذكر دور السلطة التشريعية في 
للتوازن  الوطني  النموذج  تنفيذ  متابعة 
التشريعات  الجنسين من خال سن  بين 
ــد الـــفـــجـــوات  الـــوطـــنـــيـــة بـــمـــا يــضــمــن ســ
األولــويــة  ذات  الــقــضــايــا  فــي  التشريعية 
لـــلـــمـــرأة، ومــتــابــعــة تــطــويــر الــتــشــريــعــات 

وإصدار القرارات التنفيذية الازمة.
دعم  “مــركــز  تطبيق  تدشين  عــن  وأعــلــن 

المرأة” التابع للمجلس األعلى للمرأة الذي 
يوفر جميع االستشارات والمتابعات التي 
واحـــد وبيسر  مــكــان  فــي  الــمــركــز  يقدمها 
واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  وسهولة 
تقديم  التطبيق  هــذا  خــال  من  يمكن  إذ 
الطلبات  مــتــابــعــة  أو  جــديــد  ــم  دعـ طــلــب 
الطلب،  بحالة  اإلشعارات  وتلقي  القائمة، 
الــــــوزارات ذات الــصــلــة،  والــتــواصــل مــع 
يمكن عبره االتصال بخط مجاني للمركز 
والمحادثة  الــواتــســاب  عبر  الــتــواصــل  أو 

المباشرة عبر الموقع اإللكترونية، ويراعي 
التطبيق فئة ذوي اإلعاقة عند استخدامه. 
العامة  األمانة  تقدمت  االجتماع  وخــال 
لمجلس الشورى بعرض عن تغيير مسمى 
العامة  األمــانــة  فــي  الــفــرص  تكافؤ  لجنة 
للمجلس إلى لجنة التوازن بين الجنسين، 
من  البحرين  مملكة  توجهات  مع  تماشًيا 
للمرأة  األعــلــى  المجلس  مؤسسة  خــال 
ذات الصلة بالنموذج الوطني للتوازن بين 

الجنسين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

تعاونه  عن  للمرأة  األعلى  المجلس  أعلن 
سلسلة  تــنــفــيــذ  فـــي  الــصــحــة  وزارة  مـــع 
االتصال  برامج  عبر  توعوية  محاضرات 
برنامج  ضمن  المرأة  صحة  حول  المرئي 
“وقــايــتــي”، ويــأتــي اإلعـــان عــن البرنامج 
وفــي  للصحة،  الــعــالــمــي  ــيــوم  ال بمناسبة 
ينظمها  التي  والفعاليات  األنشطة  إطــار 
المجلس بمناسبة مرور عشرين عامًا على 

تأسيسه.
كما يتفق البرنامج في مضمونه مع برامج 
لنهوض  الوطنية  للخطة  الــرابــع  المجال 
جودة  بتحسين  المعني  البحرينية  المرأة 
الصحية  سامتها  وتــعــزيــز  الــمــرأة  حــيــاة 
بحياة  التمتع  على  ومساعدتها  والنفسية 

كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية.
ــذي تـــشـــرف على  ــ ــهـــدف الــبــرنــامــج الـ ويـ
ــوزارة  ــ بـ الــصــحــة  تــعــزيــز  إدارة  تــنــفــيــذه 
الــصــحــة بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع لجنة 
الصحي  الوعي  نشر  على  الفرص  تكافؤ 

مستويات  وتحسين  الفئات  جميع  لــدى 
ــعــامــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  الــصــحــة ال
لمملكة  للصحة  الوطنية  الخطة  وتنفيذ 
في  قدما  المضي  إلــى  الــرامــيــة  البحرين 
برنامج  ويعكس  الصحي.  القطاع  تطوير 
األعلى  المجلس  الــتــزام  أيضا  “وقــايــتــي” 
للمرأة ووزارة الصحة بالهدف الثالث من 
ينص  ــذي  ال المستدامة،  التنمية  أهـــداف 
عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان  على 
إذ  األعمار،  وبالرفاهية في جميع  صحية 
جزء  والــوقــايــة  الصحية  التوعية  تعتبر 
المقدمة  الصحية  الخدمات  من  أساسي 

للرجال والنساء على حد سواء.

“وقايتي”... برنامج توعوي عن صحة المرأة

فعاليات وطنية: وقفات جاللة الملك األبوية محل تقدير
أكدت فعاليات اجتماعية واقتصادية لـ 
“الباد” أن اهتمام عاهل الباد صاحب 
ــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل  الــجــالــة ال
المتضررين  الصيادين  بملف  خليفة، 
يأتي من حرص جالته على أن ال ُيمس 
المواطن البحريني بأي سوء، وأشادوا 
جالته  بــتــوجــيــهــات  ــوقــت  ال ذات  فــي 
ــدعــم الــصــيــاديــن الــمــتــضــرريــن جـــراء  ل
مثمنين  القطرية،  السلطات  تــعــديــات 
ــويــة ألبــنــاء شعبه  وقــفــات جــالــتــه األب
العيش  تــوفــيــر  متابعة  عــلــى  وحــرصــه 

الكريم لهم.
 وثمنت المحامية فاتن الحداد الرعاية 
السخية والدعم السامي من لدن جالته 
من  المتضررين  البحرينيين  للصيادين 
اإلجراءات القطرية المتخذة في حقهم 

والتي مست مصدر رزقهم وأثرت على 
معيشتهم.

لجالته  الكبير  االهــتــمــام  أن  وأكــــدت 
بــمــلــف الــصــيــاديــن الــمــتــضــرريــن يــأتــي 
مــن حـــرص جــالــتــه عــلــى أن ال ُيمس 
ينعم  وأن  بــســوء،  البحريني  المواطن 
تمس  ال  آمنة  كريمة  بحياة  المواطنين 
الـــدعـــم من  ــهـــم، وأن هـــذا  مــصــدر رزقـ
االستمرار  للصيادين  سيضمن  جالته 
ــاظ عــلــى مــصــدر  ــفـ ــحـ فـــي عــمــلــهــم والـ
ــتــه  ــحــــرص جــال ــ ــدة ب ــيـ ــشـ رزقـــــهـــــم، مـ
البحارة  أمــام  الصعوبات  كافة  لتذليل 
البحرينيين من خال متابعة قضاياهم 
لتسهيل  المختصة  الــجــهــات  وتــوجــيــه 
التي تضمن  الــازمــة  اإلجـــراءات  كافة 

حقوقهم الكاملة.
عبداللطيف  الــمــســتــشــار  ــال  قـ بـــــدوره، 
ــل  مــشــاعــر االعــتــزاز  الــســكــران نــكــن كـ

الملك  لجالة  السامي  للمقام  والفخر 
الــذي ادخــل الــســرور على أبــنــاء شعبه  
ــوال مــســيــرة الــخــيــر والـــيـــوم يوجه  طــ
جــالــتــه بــدعــم الــصــيــاديــن وهـــو اروع 
اإلنساني،  الفذ  للقائد  موقف  واجــمــل 
معبرا عن شكره وتقديره لجالة الملك 
على وقفات جالته األبوية ألبناء شعبه 
العيش  تــوفــيــر  متابعة  عــلــى  وحــرصــه 
ــكــريــم لــهــم مـــن خــــال تــذلــيــل كــافــة  ال
بأن  منوها   ، تواجههم  التي  الصعوبات 

جالته الملك هو النبراس الذي يضيء 
طــريــق كــل مــواطــن يعيش عــلــى هــذه 
األرض الطيبة فا توجد مناسبة إال وقد 
والمساندة  الدعم  وقدم  جالته  رعاها 
لها، فهنيئا لنا بملكنا الذي لم يرتض أن 
يرى الصيادين والبحارة البحرينيين إال 
وهم مسرورون وفرحون خصوصا مع 
لشهر  والفضيلة  المباركة  األيــام  دخول 
رمــضــان الــمــبــارك لــنــرى مــن خــال دعم 
جالته لهم الفرحة مرسومة على وجه 

األب واألم واألبناء.
ــى ذلـــك، أكـــدت ســيــدة األعــمــال ديما  إل
ــحــداد أن الــدعــم الـــذي قــدمــه جالة  ال
أدخــل  البحرينيين  للصيادين  الــمــلــك  
البهجة والسرور في نفوس الجميع، مما 
الصيادين  لملف  جالته  متابعة  يؤكد 
الحياة  توفير  على  وحرصه  كثب  عن 
الــمــواطــنــيــن، وتقديم  لــكــافــة  الــكــريــمــة 
بهم  لحقت  التي  األضــرار  نظير  الدعم 

جراء الممارسات القطرية .

الملك  إلــى أن جالة  الــحــداد  وأشـــارت 
الصيادين،  لملف  كبيرًا  اهتمامًا  أعطى 
المساندة  تــقــديــم  إلـــى  ووجـــه جــالــتــه 
والـــدعـــم لــهــم، مــؤكــدة أن هـــذا الــدعــم 
سيسهم في تغطية كافة األضرار التي 
تعرضوا لها، وتأمين معيشة الصيادين 
وأسرهم . وختاما، قال جعفر المدحوب 
أن صاحب الجالة هو صاحب العطف 
فقد   ، بها  السباق  لشعبه وهو  والمحبة 
تابع جالته عن قرب هموم والمصاعب 
 ، والبحارة  الصيادين  لها  يتعرض  التي 
فوجه جالته توجيهه السامي بدعمهم 
صدورهم  إنشرحت  حتى  ومساندتهم 
وانفسهم وعاشوا في أمان وأطمئنان . 
واعرب المدحوب عن تمنياته في دعم 
يواجهون  إذ   ، الحج  حمات  أصحاب 
جائحة  فترة  بسبب  الصعوبات  بعض 

كورونا .

فاتن الحداد عبداللطيف السكران ديما الحداد جعفر المدحوب

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة،  
امس، بوزارة الخارجية، مع سفير جمهورية استونيا لدى مملكة البحرين والمقيم 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل  . وخال االجتماع، رحب  أبوظبي جان رينهولد،  في 
خليفة بسفير جمهورية استونيا، مشيًدا بعاقات الصداقة والتعاون المتنامية التي 
تجمع بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور وتقدم في مختلف المستويات، 
مؤكًدا حرص مملكة البحرين على تعزيز عاقات التعاون والتنسيق مع جمهورية 
استونيا، السيما في قطاعات الخدمات الذكية والتحول الرقمي، بما يحقق المنافع 
والتطلعات المشتركة، متمنًيا للسفير دوام التوفيق والسداد .من جانبه، أعرب جان 
مع  القائمة  الوثيقة  والتعاون  الصداقة  عاقات  لتطوير  بــاده  تطلع  عن  رينهولد 

مملكة البحرين في كافة المجاالت، متمنًيا لمملكة البحرين دوام الرقي واالزدهار.
كما جرى خال االجتماع، بحث عدد من مجاالت التعاون الثنائي، إضافة إلى تبادل 

وجهات النظر والتنسيق حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

تطوير العالقات الوثيقة مع إستونيا

إطالق الختمة الصوتية للمصحف لـ 3 قراء بحرينيين
ــك ــلـ ــمـ تــــحــــت رعــــــايــــــة ســــامــــيــــة مــــــن جـــــالـــــة الـ

تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أطلق رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راشــد آل خليفة صباح امس الختمة الصوتية لمصحف البحرين لثالثة قراء بحرينيين متميزين في حفل خاص أقامه المجلس بهذه المناســبة عبر 
تقنية االتصال المرئي بحضور  أعضاء المجلس والقراء المشــاركين في الختمة ولجنة المراجعة وعدد من القائمين على هذا المشــروع والمشــاركين 

فيه.

محمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  ورفــع 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
رعايته  على  الملك  الجالة  صاحب 
السامية للحفل وأمره الكريم بالعمل 
الصوتية  الختمة  هـــذه  إنــجــاز  عــلــى 
المبارك  رمضان  شهر  قبل  وإطاقها 
المستمرة  المجلس  مساعي  ضمن 
ــقـــرآن  ــة الـ والـــمـــتـــواصـــلـــة فـــي خـــدمـ
الكريم، والعناية بالمصحف الشريف، 

ورعاية حفاظه وقرائه. 
وأكد معاليه في كلمة ألقاها بهذه 
اعــتــنــى  الــمــجــلــس  أن  الــمــنــاســبــة 
الصوتية  الختمات  هذه  بتسجيل 
ومن  التسجيل،  تقنيات  بأفضل 
لمراجعٍة  التسجيات  خضعت  ثم 
ــدد مــن لجان  دقــيــقــٍة مــن قــبــل عـ
وأهمها  والــمــراجــعــيــن،  الــمــراجــعــة 
باألزهر  المصاحف  مراجعة  لجنة 
قبل  مــن  إجازتها  وبعد  الشريف، 
لـــجـــان الـــمـــراجـــعـــة تـــم إخــراجــهــا 
بــالــتــنــســيــق بــيــن األمـــانـــة الــعــامــة 
اإلعــام  شــئــون  ووزارة  للمجلس 
المطبوع  المصحف  بين  بــالــمــزج 
إضافًة  ليكون  الصوتية،  والختمة 

نوعيًة للختمات القرآنية المرئية.
الختمات  هـــذه  إنــجــاز  أن  ــار  وأشــ
ــر من  ــجــًزا آخــ الــصــوتــيــة يــعــد مــن
مــــنــــجــــزات مـــــشـــــروع مــصــحــف 
بطباعة  بدأ  الــذي  الكبير  البحرين 
ــمــصــحــف الـــشـــريـــف فـــي الــعــام  ال
من  بأمٍر   2013 الموافق  1434هــــ 
ع  وُوزِّ ــمــلــك،  ال الــجــالــة  صــاحــب 
وخارجها،  البحرين  مملكة  داخــل 
ــيـــع  وحـــــظـــــي بـــــإعـــــجـــــاب الـــجـــمـ
وتقديرهم ولله الحمد للحلة التي 
بها، ومــا تميز به من جمال  خــرج 
الخط ووضوحه، وجودة اإلخراج 

والطباعة.
“الشكر  بــالــقــول:  كلمته  واخــتــتــم 
لــلــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى عــلــى ما 
وفــقــنــا إلـــيـــه، ثـــم لــعــاهــل الــبــاد 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
عهده  وولـــي  خــلــيــفــة،  آل  عيسى 
ــه صـــاحـــب الــســمــو  ــ ــ رئـــيـــس وزرائـ
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
ثم  الــرشــيــدة،  خــلــيــفــة،  حكومته 
عليهم،  والمشرفين  الثاثة  للقراء 
وللجنة مراجعة المصاحف باألزهر 

الــقــرآن  شــئــون  وإدارة  الــشــريــف، 
الــكــريــم بــــوزارة الــعــدل والــشــئــون 
ووزارة  واألوقـــــــاف،  اإلســـامـــيـــة 
شئون اإلعام، ولكل من أسهم في 
ونسأل  المبارك،  العمل  هذا  إنجاز 
هللا أن يكتبه في ميزان حسناتهم 

جميًعا”.
عبدالكريم  الشيخ  ألقى  ذلك،  بعد 
صــالــح رئــيــس لــجــنــة الــمــصــاحــف 
بـــاألزهـــر الــشــريــف كــلــمــة مــصــورة 
جهود  فيها  ــن  ثــمَّ المناسبة  بــهــذه 
مملكة البحرين وإنجازاتها بقيادة 
رعاية  في  الملك  الجالة  صاحب 
وطباعة  وتعليمه  الكريم  الــقــرآن 
الــمــصــحــف الـــشـــريـــف وتـــوزيـــعـــه، 
وإقــــامــــة الـــمـــســـابـــقـــات الــمــحــلــيــة 
والعالمية المتعلقة بالقرآن الكريم، 
واحـــتـــضـــان الـــقـــراء والــمــقــرئــيــن، 
والمبدعين،  المتميزين  وتشجيع 
البحرين  مصحف  بطباعة  مشيًدا 
ــمــعــايــيــر الــعــلــمــيــة  ــلـــى ال وفــــق أعـ
وإخــراجــه  الفنية،  والــمــواصــفــات 

للمسلمين وقًفا لوجه هللا تعالى.
وهنَّأ   الشيخ عبدالكريم  بإطاق 

للقرآن  الكاملة  الصوتية  الختمات 
قــراء  مــن  نخبة  بــأصــوات  الكريم 
ر  المصوَّ وبالجمع  البحرين،  مملكة 
ــقـــرآن الــمــســمــوع والـــقـــرآن  بــيــن الـ
المجلس  بجهود  منوًها  المكتوب، 
األعــلــى لــلــشــئــون اإلســامــيــة في 
خدمة القرآن الكريم وفي تحقيق 

هذه اإلنجازات القرآنية.  
بــعــدهــا تــفــضــل رئـــيـــس الــمــجــلــس 
األعلى للشؤون اإلسامية بتكريم 
القراء الثاثة الذين سجلوا ثاث 
خــتــمــات صــوتــيــة كــامــلــة لــلــقــرآن 
عاصم؛  عن  برواية حفص  الكريم 
وهم: الشيخ القارئ أنس العمادي، 
والشيخ القارئ علي عمر،  الشيخ 
لجنة  م  كرَّ كما  مظفر.  عمر  القارئ 
المراجعة وفريق العمل الذي تولى 
مــتــابــعــة هـــذا الــمــشــروع الــمــبــارك 
ا، وأسهم في إخراجه  ــا وفنيًّ إداريًّ

بهذا المستوى المتميز.
ثـــم تــفــضــل  بـــإطـــاق الــخــتــمــات 
ــة الـــــثـــــاث لــمــصــحــف  ــيــ ــ ــوت ــــصــ ال
الــبــحــريــن، وجـــرى عـــرض مقاطع 

منها للقراء الثاثة.

القارئ عمر مظفرالشيخ عبدالرحمن بن محمد القارئ علي صالح عمر القارئ أنس العمادري

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

محرر الشؤون المحلية

محاضرات عن الحمل 
واإلنجاب وفقر الدم 

وسن العطاء

هالة األنصاري



شـــهد وزيـــر شـــؤون الدفاع الفريـــق الركن 
حفـــل  امـــس  صبـــاح  النعيمـــي  عبـــدهللا 
تخريج دورة المتطوعين المدنيين بالقوة 
االحتياطيـــة بقوة دفاع البحرين - الدفعة 
األولى، بسالح البحرية الملكي البحريني.

 وأوضـــح الوزير أنه بهـــذا الحدث الوطني 
العظيـــم وفـــي ظـــل رعايـــة عاهـــل البـــالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، تضيـــف قـــوة دفـــاع البحريـــن 
المزيـــد مـــن النجـــاح فـــي مســـيرة البنـــاء 
والعطاء التي تزداد يوًما بعد يوم رسوًخا 

وشموًخا.
ونقـــل تهاني وتحيات وتقدير القائد العام 
لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة لخريجي دورة 
المتطوعين المدنييـــن بالقوة االحتياطية 
بقوة دفـــاع البحرين - الدفعة األولى على 
اجتيازهـــم الدورة بنجاح، شـــاكًرا ومقدًرا 
على تلبيتهم نـــداء الوطن واالنضمام في 

صفوف القوة االحتياطية.

كمـــا شـــهد رئيـــس هيئـــة األركان الفريـــق 
الركـــن ذياب النعيمي حفـــل تخريج دورة 
المتطوعين المدنييـــن بالقوة االحتياطية 
بقـــوة دفاع البحريـــن - الدفعة األولى، في 
االتحـــاد الرياضـــي العســـكري، حيـــث عبر 
ســـعادته عن فخره للمتطوعين الذين لبوا 
نـــداء الوطن ولـــم يتوانوا عن هـــذا النداء 

متسلحون بالعزيمة وقوة اإلرادة.
كافـــة  ومتابعـــة  واهتمـــام  دعـــم  وأكـــد 
المســـؤولين بالقيـــادة العامـــة لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن وعلى رأســـهم القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحريـــن بـــدورة المتطوعيـــن فـــي 
القـــوة االحتياطيـــة وتوفيـــر كل مـــا يلـــزم 
لوحدة القوة االحتياطية الملكية لتســـتمر 
بعـــون مـــن هللا تعالى، في تأهيـــل وإعداد 
وتخريـــج المتطوعيـــن مـــن المدنييـــن في 
القوة االحتياطية من خالل مواصلة عقد 

المزيد من الدورات في المراحل المقبلة.
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  وشـــهد 
للقوى البشـــرية اللواء الركن الشـــيخ علي 
بـــن راشـــد آل خليفة، حفـــل تخريج دورة 

المتطوعين المدنييـــن بالقوة االحتياطية 
بقـــوة دفاع البحريـــن - الدفعة األولى، في 
الدفـــاع الجوي الملكي، وأشـــاد بمـــا توليه 
قـــوة دفاع البحرين فـــي تهيئة قوة رديفة 

برجال قادرون على الدفاع عن الوطن.
فـــي حين عبر المتطوعون الخريجون في 
كلمتهـــم عن مدى اعتزازهـــم وفخرهم بما 
تلقـــوه خـــالل هذه الـــدورة التي ســـاهمت 
فـــي تأهيلهـــم عســـكرًيا ودفاعًيـــا وصقـــل 
مهاراتهم اإلداريـــة وبأن يكونوا بعون هللا 
تعالـــى درًعـــا منيًعـــا وقوة رديفة مســـاندة 
إلخوانهم بمختلف أســـلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، معاهديـــن هللا عـــز وجل 
ثم القيـــادة الحكيمة أن يكونوا دوًما على 
أهبـــة الجاهزية واالســـتعداد التام للدفاع 

عن الوطن الغالي.
وبعـــد أن أدى الخريجون القســـم القانوني 
قـــام كل مـــن وزير شـــؤون الدفاع ورئيس 
هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد  األركان  هيئـــة 
األركان للقـــوى البشـــرية بتوزيـــع الجوائـــز 
وتســـليم  المتفوقيـــن،  علـــى  التقديريـــة 
الشهادات على خريجي دورة المتطوعين 
المدنييـــن بالقـــوة االحتياطيـــة بقوة دفاع 

البحرين - الدفعة األولى.
حضـــر التخريـــج اللواء الركـــن منير أحمد 
الســـبيعي قائد وحـــدة القـــوة االحتياطية 
الركـــن غانـــم إبراهيـــم  الملكيـــة، واللـــواء 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  الفضالـــة 
للعمليات، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين
يذكـــر أن الـــدورة التـــي اشـــترك فيها عدد 
مـــن المتطوعين مـــن القطـــاع المدني في 
القـــوة االحتياطية للمواطنيـــن من أقارب 
العامليـــن والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
البحريـــن والحـــرس الوطني )العســـكريين 
العديـــد  علـــى  اشـــتملت  والمدنييـــن(، 

مـــن المناهـــج النظريـــة والمـــواد العلميـــة 
والمهـــارات  العســـكرية  والتطبيقـــات 
الميدانيـــة التـــي ســـاهمت فـــي إعدادهـــم 
متطلبـــات  واجتيازهـــم  األمثـــل  اإلعـــداد 
الـــدورة بـــكل ســـهولة ونجـــاح وانتقالهـــم 
مـــن الحياة المدنية إلى الحياة العســـكرية 
بعـــد أن تـــم تأهيلهـــم التأهيـــل العســـكري 
المطلـــوب، وذلك بعد التخطيط المدروس 
احتياجـــات  كافـــة  توفيـــر  خـــالل  مـــن 

ومســـاعدات التدريـــس، والتنفيـــذ المتقن 
مـــن خالل انتقـــاء أفضـــل المدربيـــن لهذه 
الـــدورة المتميـــزة ممـــا أدى إلـــى تحقيـــق 
أفضـــل النتائـــج المرجـــوة منهـــا، وتحويل 
المتطوعين المدنيين إلى عساكر مؤهلين 
وقادريـــن علـــى مواجهـــة كافـــة األزمـــات 
وعلـــى أتم الجاهزيـــة، لتلبية نداء الوطن، 
والقيـــام بواجبهم فـــي الدفاع عـــن وطننا 

الغالي في مختلف الظروف واألوقات.

المنامة - بنا

تخريج الدفعة األولى من متطوعي “القوة االحتياطية”
ــاء تــــــــــــــزداد رســــــوًخــــــا ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع: مـــــســـــيـــــرة ال
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الخريجون: استعداد 
تام للدفاع عن 
الوطن الغالي

عبـــر خريجـــون مـــن دورة المتطوعيـــن المدنييـــن 
بالقـــوة االحتياطيـــة بقوة دفـــاع البحريـــن )الدفعة 
األولى( لـ”البالد” عن ســـعادتهم الجمة في المشاركة 
بهذه الدورة المهمة والتي ساعدتهم ألن يكونوا من 
جنـــود البحرين األبطـــال واألوفيـــاء، مؤكدين بأنها 

فرصة لرد الجميل للوطن.
بشـــركة  )موظـــف  المرباطـــي  عـــادل  وأشـــار 
البتروكيماويات( بأنه فخور بهذا اليوم األغر والذي 
يعبـــر عن النجـــاح الوطني في أن يكـــون جنديًا من 
جنود البحرين األوفياء. وأوضح أن كل الخريجين 
اليـــوم ســـعيدون بهـــذا اإلنجـــاز والـــذي جمعهم في 
حـــب البحريـــن، وفي حـــب صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا ورعاه، وولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة. وأضاف المرباطي “نعبر 
عـــن تقديرنا الجم لكل الضباط وضباط الصف على 
الجهود التي بذلوها معنا بفترة التدريب، ورسالتي 
للجالســـين في منازلهم بأن وطنكـــم يناديكم، وبأن 
االنضمـــام للقـــوة االحتياطيـــة التابعـــة لقـــوة دفـــاع 
البحريـــن فرصـــة حقيقية لرد الجميـــل للوطن”. من 
جهتـــه، قـــال حمزة أحمـــد النعيمي )موظـــف بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت( إنه “لشـــرف لي أن أكون 
احد أعضاء هذه الدورة، وارفع بمقامي هذا اســـمى 
آيـــات التهاني لســـيدي صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة حفظه هللا ورعاه، ولســـيدي 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء الموقـــر، والى 
قائـــد العام المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة، ولجميع منتســـبي قـــوة الدفاع على هذا 
اإلنجاز الكبير”. وزاد النعيمي” كما اعبر عن شـــكري 
وتقديـــر للمدربيـــن والذيـــن كانـــوا لنـــا خيـــرة قدوة 
وخير مساندين لنا بهذه الدورة، وأنني ألحفز جميع 
اخواني المدنيين للمسارعة والمشاركة في التطوع 
بهـــذا الصـــرح العظيم، خدمة لمملكـــة الغالية، ولكي 
نكـــون دائمـــًا على وجه االســـتعداد، ســـواء بالســـلم 
أو بالحـــرب”. وأكـــد عبدهللا عيســـى بطـــي )موظف 
بمجلـــس النـــواب( أنـــه “تمكنـــا بفضـــل مـــن هللا مـــن 
اجتياز دورة المتطوعين األولى للقوة االحتياطية، 
حيث تلقينا معظم العلوم واألساســـيات العســـكرية 
والتـــي زودتنـــا بمعلومـــات وخبرات قيمـــة لها األثر 

البالغ في حياتنا الشخصية والمدنية”.
وأضـــاف بطـــي” هي ان صـــح التعبير بدايـــة جميلة 

للعمـــل التطوعـــي بالســـلك العســـكري، لنكـــون رهن 
ســـيدي عاهـــل البـــالد المفـــدى، ولتكون هـــذه القوة 
رديفـــة لقوة دفاع البحريـــن، ولتدعيم صفوفها في 

أي ظرف، وتحت أي نداء”.
وعبر عن رأيه عبدهللا تقي الصفار )موظف بشـــركة 
خدمات البحريـــن المالية( قائالً” الدورة ضمت عدد 
كبير من المتطوعين األوفياء والشـــجعان، وبشكل 
متنـــوع مـــن العامليـــن فـــي القطاعيـــن الحكومـــي 
والخـــاص، والتي قدمـــت لنا التســـهيالت لالنضمام 
لهـــذه الـــدورة المهمـــة جدًا، مـــن حيـــث تفريغنا عن 
بـــكل  احتياجاتنـــا  ومتابعـــة  ومســـاعدتنا،  العمـــل، 

صغيرة وكبيرة طوال لله الحمد”.
ويـــردف “ولله الحمد هنالك األطباء والمتخصصين 
والجامعييـــن واألطبـــاء، جـــاءوا جميعـــًا لتلبية هذا 
النـــداء، وســـنكون بـــإذن هللا بداية الطريـــق كدفعة 
أولـــى، ســـتفتح األبـــواب الرحبـــة لدفعـــات أخـــرى 
قادمـــة، ســـتمثل لبنـــات إضافية في خدمـــة الوطن 

والذود عنه وعن حياضه”.
وقال علي عيســـى علي )عاطل( بـــأن الدورة عملته 
االنضبـــاط والعـــادات اإليجابيـــة الجديـــدة، مزيدًا” 
اســـتفدنا الكثيـــر من الـــدورات الميدانية والســـالح 
في أن نكون بيادق تحمي البحرين وشـــعبها الوفي 
وقيادتهـــا من محـــاوالت التغلغـــل والتفتيت”. وزاد 
“البحريـــن قدمـــت لنـــا الكثيـــر، وهـــذه هـــي فرصـــة 
حقيقـــة لرد الوفاء والجميـــل، والتعبير الصادق عن 
الرغبة ببناء المســـتقبل الجديد اآلمن لنا وألوالدنا، 
وأنـــا علـــى ادراك تـــام بـــأن الســـواعد الوطنيـــة هي 
القـــادرة على تحقيق ذلك، وهـــي الدائمة، والباقية، 
والمؤثـــرة، والبنـــاءة فـــي صناعة النهضـــة والتنمية 

الشاملة بشتى حقولها وتدرجاتها”.
وبيـــن محمـــد عتيـــق )متقاعـــد مـــن وزارة اإلعـــالم( 
بأنه” تشـــرفت اليـــوم بإلقاء الكلمـــة الختامية للقوة 
االحتياطية األولى، نيابة عني وعن زمالئي نشـــكر 
قـــوة دفـــاع البحرين علال احتضاننـــا، وبإذن هللا عز 

وجل، بـــأن نكون خير معين وســـند وذخر للبحرين 
وللقيادة وللشعب الوفي”.

وتابع عتيق” نقف اليوم بهذا الصرح الوطني الكبير 
والعمالق، واالثر الخير موجود بداخلنا، هذا الصرح 
العظيم الذي اسسه عاهل البالد المفدى وأوجد منه 
كقوة عسكرية كبرى ومتطورة يشار اليه البنان من 
كل انحـــاء العالـــم”. وأكمل” قوة تســـاهم في حماية 
والعروبـــة،  األرض،  ووحـــدة  الوطنيـــة،  الســـيادة 
والهويـــة، والمقدرات والمكتســـبات كلهـــا، انا فخور 
اليـــوم باننـــي أرتدي هذا الزي المشـــرف والذي يعبر 

عن الوالء والبطولة والتضحية والفداء”.
وعبـــر فهـــد ســـعد حمـــود )موظـــف بـــوزارة التربيـــة 
والتـــي  الحكيمـــة  للقيـــادة  شـــكره  عـــن  والتعليـــم( 
الركـــب  مـــن ضمـــن  يكـــون  الفرصـــة ألن  منحتهـــم 
الوطنـــي فـــي هـــذه الـــدورة الٌمباركة، وهـــذا الصرح 
الوطنـــي العظيم والذي يعبر فـــي ثناياه عن اإلرادة 

والعزيمة وبناء االنسان البحريني.
وأضاف حمود” لنا الشـــرف اليوم بأن نخدم الوطن، 
بـــأي  الُمقـــدس  الواجـــب  ألداء  ونحـــن موجوديـــن 

وقت”.
وقال حسين محمد عبدهللا )حارس بوزارة التربية 
والتعليـــم( بـــأن” الفرحـــة ال تســـعني بـــأن منحت لي 
الفرصـــة بـــأن أكـــون جنديـــًا مخلصـــا وفيـــا يخـــدم 
البحريـــن وقيادتهـــا الحكيمة والوفيـــة، حين تدلهم 
الخطـــوب وتشـــتد األزمات، شـــكرا لك من ســـاعدنا 

في تحقيق هذا الحلم الوطني الجميل”.

ــرح الــعــظــيــم “قــــــوة دفـــــاع” ــصـ ــالـ ــودا أوفــــيــــاء بـ ــ ــن ــ ــر بـــــأن نـــكـــون ج ــخ ــف ن

المتطوعون الخريجون لـ “^”: فرصة لرد الجميل للوطن
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اســـتناًدا إلـــى التوجيـــه الملكـــي الســـامي 
الصادر عـــن عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بفتح 
الفـــروض  لجميـــع  والجوامـــع  المســـاجد 
اليومية وصـــالة الجمعة وصالة التراويح 
فـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك مـــع وجـــوب 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 
19(، فقـــد ُعقـــد اجتماع عمل مشـــترك عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي بمشـــاركة رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس الفريق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
)كوفيـــد 19( الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة و رئيـــس المجلس 
الشـــيخ  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى 
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  بـــن  عبدالرحمـــن 
خليفة، ووزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
ورئيـــس مجلس األوقاف الســـنية الشـــيخ 
راشـــد الهاجري، ورئيـــس مجلس األوقاف 

الجعفرية يوسف الصالح.
واســـتعرض االجتمـــاع مرئيـــات الجهـــات 
الصحية المختصة في هذا الشـــأن، وبناًء 
عليه تقرر فتح الجوامع والمساجد لصالة 
والتراويـــح  العشـــاء  وصالتـــي  الجمعـــة 
فقـــط للحاصليـــن علـــى التطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس كورونا )بعد مـــرور 14 يوم على 
الجرعة الثانية( والمتعافين من الفيروس 
وذلـــك من خـــالل إبراز ما يثبـــت ذلك عبر 
تطبيـــق مجتمع واعي، مع االســـتمرار في 
فتح جميـــع الجوامـــع والمســـاجد للجميع 
االشـــتراطات  وفـــق  اليوميـــة  للفـــروض 
واإلجـــراءات االحترازيـــة المعلنـــة ســـابًقا 
اعتباًرا من أول أيام شـــهر رمضان الكريم 

1442هــــ، وذلـــك تحـــت إشـــراف إدارتـــي 
األوقاف السنية والجعفرية.

اإلجـــراءات  تطبـــق  ذلـــك  ضـــوء  وفـــي   
االحترازيـــة التالية إلقامة الصلوات خالل 

شهر رمضان المبارك:
االشتراطات العامة:

والضوابـــط  اإلجـــراءات  تطبـــق   .1
إقرارهـــا  تـــم  التـــي  كافـــة  االحترازيـــة 
واعتمادها سابًقا لفتح المساجد والجوامع 

لصلوات الفروض اليومية.
2. التنســـيق مع الفـــرق التطوعية لتنظيم 

عملية دخول وخروج المصلين.
3. توجيـــه كبار الســـن وأصحاب األمراض 

المزمنة للصالة في البيوت.
إفطـــار  موائـــد  بإقامـــة  الســـماح  عـــدم   .4

الصائمين واالعتكاف في المساجد.
الـــدروس  بإقامـــة  الســـماح  عـــدم   .5

والمحاضرات والكلمات.
6. االســـتمرار فـــي إغـــالق دورات الميـــاه 

وأماكن الوضوء.
7. عدم نصب خيام خارج المساجد سواء 

للصالة أو ألي غرض آخر.
صـــالة  بإقامـــة  الخاصـــة  االشـــتراطات   

الجمعة وصالتي العشاء والتراويح:
المســـاجد  بدخـــول  الســـماح  عـــدم   .1
والجوامـــع إال لمن تلقـــى جرعتي التطعيم 
ضـــد فيروس كورونا وبعد مرور )14( يوم 
علـــى الجرعـــة الثانية، وكذلـــك للمتعافين 

من فيروس كورونا.
2. يجب إبراز شـــهادة التطعيم أو التعافي 
من خالل تطبيق مجتمع واعي التي تفيد 

أنه تم تطعيمه أو أنه متعاف.
3. تحدد الجوامع والمساجد التي ستفتح 
لصـــالة الجمعـــة من قبل إدارتـــي األوقاف 

ويتم اإلعالن عنها.

محافظـــة  كل  األوقـــاف  إدارة  تخطـــر   .4
بأســـماء الجوامـــع والمســـاجد التـــي تقـــع 
في نطاقها والتي ســـتفتح لصالة الجمعة 
وذلك للتنســـيق فيما بينهما بشـــأن تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والحفـــاظ علـــى 

النظام.
5. يتم فتح المســـاجد لصالة الجمعة قبل 
الصالة بـ 45 دقيقة على أن تغلق بعد أداء 

الصالة بعشرين دقيقة.
6. يتـــم تنســـيق أداء صـــالة الجمعـــة فـــي 

للشـــركات  التابعـــة  العمـــال  أماكـــن ســـكن 
قبـــل  مـــن  الخارجيـــة  الســـاحات  وتهيئـــة 
الشركات وإرسال الخطيب من قبل إدارة 

األوقاف.
 10 الخطبـــة  مـــدة  تتجـــاوز  أال  يجـــب   .7

دقائق مع التخفيف في الصالة.
8. منـــع ترجمـــة الخطـــب أو االجتماع بعد 
صـــالة الجمعـــة، واالنصراف مباشـــرة بعد 

الصالة.
9. يمنـــع حضـــور كل مـــن النســـاء وكذلـــك 

األطفال دون الخامسة عشرة سنة لصالة 
الجمعة وصالتي العشاء والتراويح.

األئمـــة والقـــراء  عـــن  اإلعـــالن  يمنـــع   .10
لصالتـــي العشـــاء والتراويح بأية وســـيلة 

من الوسائل.
11. يجـــب أال تتجـــاوز مـــدة أداء صالتي 
العشـــاء والتراويـــح 40 دقيقة، مع مراعاة 

التخفيف في قراءة السور القرآنية.
12. تهيئة المساجد والساحات والمجالس 
التابعة للمســـاجد ومصليات النســـاء ألداء 

صالة التراويح للرجال فقط.
للمصليـــن  الجماعـــي  النقـــل  يمنـــع   .13
الجمعـــة  لصـــالة  والجوامـــع  للمســـاجد 

وصالتي العشاء والتراويح.
14. أن تكـــون مـــدة االنتظـــار بيـــن األذان 

وصالة العشاء 5 دقائق فقط.
15. الشـــروع في صالة التراويح مباشـــرة 

بعد صالة العشاء.
16. التخفيـــف فـــي الصالة ودعـــاء قنوت 

الوتر.

المنامة - بنا

صالة الجمعة والتراويح في رمضان... للمتطعيمن والمتعافين 
ــروض  ــف ال لجميع  الــفــضــيــل  الــشــهــر  فــي  ــا  ــه ــواب أب ــرع  ــش ت ــد  ــاج ــس ــم وال ــع  ــوام ــج ال
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أكـــد النائب حمد الكوهجـــي أن التوجهيات الملكية 
الســـامية بفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض 
وصالتي الجمعة والتراويح في شـــهر رمضان طبًقا 
الشـــتراطات صحيـــة محـــددة، تؤكـــد ان البحريـــن 
بـــدأت فـــي مرحلـــة التعافـــي الفعلـــي مـــن جائحـــة 
كورونا، مشـــيًرا إلـــى أن التوجيهات الســـامية تؤكد 
الرعايـــة الملكيـــة لحريـــة العبـــادات وتوفيـــر أجواء 

آمنة لممارسة الشعائر الدينية.
وأشـــاد الكوهجـــي بتوجيهات جاللة الملـــك بإعادة 
فتـــح المســـاجد لجميـــع الفروض وصالتـــي الجمعة 
الصحيـــة  باالشـــتراطات  االلتـــزام  مـــع  والتراويـــح 
المعتمـــدة من الفريق الوطني، منوهـــا بمتابعة ولي 
العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وقيادتـــه االحترافيـــة 

للفريق الوطني.
وأكـــد الكوهجـــي أن البحريـــن باتـــت أقـــرب من أي 
وقـــت مضى فـــي تجـــاوز األزمة الحاليـــة والتعافي 
ســـواء االجتماعـــي وعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا 

والتعافي االقتصادي.

إجراءات تكفل منع انتقال العدوى 

أشـــاد النائـــب بدر الدوســـري عضـــو لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن الوطنـــي بالتوجيهات 
الملكية الســـامية بفتـــح المســـاجد والجوامع خالل 
شـــهر رمضـــان لجميـــع الفـــروض وصـــالة التراويح 
مع اتخـــاذ جميع اإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
خاصـــة بعدمـــا أثبتـــت تجربة فتح المســـاجد خالل 
والمصليـــن  المســـاجد  التـــزام  الماضيـــة  الفتـــرة 
بالتعليمـــات والتدابيـــر االحترازيـــة وعـــدم انتشـــار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأكـــد الدوســـري زيـــادة الوعـــي بيـــن المصليـــن في 
المســـاجد في الفترة الماضية من خالل مالحظتنا، 
إذ وجدنـــا انعـــدام إصابـــات كورونـــا فـــي المســـاجد 
بســـبب اتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات والتدابيـــر التـــي 
تكفـــل منـــع انتقـــال العـــدوى والحفاظ علـــى صحة 

الناس وسالمتهم.
ورفع الدوســـري أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات 
بمناســـبة قرب دخول شـــهر رمضان الكريم وكذلك 
نرفع كل الشـــكر والتقدير للفريق الوطني لمكافحة 
فيروس كورونا وعلى رأســـه صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، علـــى الجهود 
الجبـــارة التـــي يبذلونهـــا لمكافحـــة الجائحـــة، التي 
تأتي وفق التوجيهات الملكية لعاهل البالد صاحب 

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى، داعًيا المولى جلت 
قدرته بأن يكشف هللا عنا الوباء وأن يحفظ جميع 

المسلمين.

اهتمام بتوفير األجواء اآلمنة للمصلين

أشـــاد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد األنصاري 
الجوامـــع  بفتـــح  الســـامية  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
الجمعـــة  وصالتـــي  الفـــروض  لجميـــع  والمســـاجد 
والتراويـــح فـــي شـــهر رمضـــان طبًقـــا الشـــتراطات 
صحيـــة محددة، مؤكـــدا أن المواطنيـــن والمقيمين 
اســـتقبلوا هذه التوجيهات بفرحـــة ونحن على أيام 
مـــن شـــهر رمضان المبـــارك، إذ ســـتمكنهم مـــن أداء 
الصالة والفروض في المساجد. وقال النائب أحمد 
األنصـــاري إن البحريـــن وبتوجيهـــات جاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة تخطـــوا نحـــو تجاوز 
األزمة بقوة مع تزايـــد عمليات التطعيم للمواطنين 
والمقيمين، منوًها بدور صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء في قيـــادة الفريـــق الوطني 

لمواجهة فيروس كورونا.
وأكـــد النائب األنصـــاري أن إعادة افتتاح المســـاجد 
لجميع الفـــروض وصالتي الجمعة والتراويح يؤكد 
اهتمـــام جاللـــة الملـــك فـــي توفيـــر األجـــواء اآلمنة 
للمواطنيـــن ألداء عبادتهـــم في أمـــن وأمان وصحة 

وسالمة.
وشـــدد األنصاري على أهمية االستمرار في االلتزام 
باالرشـــادات الطبيـــة إلـــى حين الوصـــول إلى العدد 

صفر في عدد اإلصابات وتجاوز األزمة بالكامل.

قرار الملك أفرح وأثلج صدورنا

رفع النائب محمد بو حمود الشـــكر لصاحب الجاللة 
الملـــك، علـــى الموافقـــة إلحيـــاء صالتـــي الجمعـــة 
والتراويح؛ لما تشـــكله من أهمية لجميع المسلمين، 
مشـــيدا بالموافقـــة الكريمـــة التي تـــدل على حرص 
القيادة الرشيدة، على تطبيق شرع هللا، بحزمة من 

اإلجراءات االحترازية.
وقـــال بو حمـــود “اليوم استبشـــرنا خيـــرا بالتوجيه 
الجاللـــة  صاحـــب  حضـــرة  مـــن  الســـامي  الملكـــي 
إلقامـــة صالتـــي الجمعـــة والتراويح وفـــق ضوابط 
وإجـــراءات احترازية صارمـــة للحفاظ على النفس 
والديـــن فـــي ذات الوقـــت، مؤكـــدا أن قـــرار جاللـــة 
الملك المفدى، أفرح وثلج صدورنا، من أجل إحياء 
الشـــعائر الدينيـــة كصـــالة التراويح فـــي بيوت هللا، 
ألنها هي المكان الوحيد الذي يلجأ إليه المسلم في 
رمضان ليشـــعر بأجواء الشهر الفضيل، ولما يحمله 

من رحمة وأجواء روحية”.
وطالـــب بو حمود، من الجميـــع أن يكونوا على قدر 
المســـؤولية فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة وااللتـــزام 
بتعليمات الجهات المختصة وأن يأخذوا باألسباب 
ويتبعوا ســـبل الوقاية بالتباعـــد االجتماعي لتفادي 

إغالق المساجد مرة أخرى.
ودعـــا هللا عز وجـــل أن يحمي مملكـــة البحرين من 
كل ســـوء، وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها وأن 
يزيـــل هـــذه الجائحة عـــن العالم أجمـــع، وأن يحفظ 
القيـــادة الحكيمـــة وأن يوفقهـــم لما يحبـــه ويرضاه 

ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.

التوجيهات الملكية لَبّت تطلعات المصلين

أشـــاد رئيـــس مجلـــس ادارة الجمعية االســـالمية 
بالتوجيهـــات  محمـــود،  آل  عبداللطيـــف  الشـــيخ 
الملكيـــة الســـامية لصاحـــب الجاللـــة الملك بفتح 
المســـاجد والجوامع خالل شـــهر رمضـــان لجميع 
الفـــروض وصـــالة التراويـــح مـــع اتخـــاذ جميـــع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة، مؤكـــدا “أن 
اقتصـــار الصلـــوات علـــى المطعميـــن المتعافيـــن 
مـــن فيـــروس كورونـــا يحقـــق مقاصـــد الشـــريعة 
العامـــة  والصحـــة  األرواح  لحفـــظ  اإلســـالمية 

للمصلين”.
الســـامية  الملكيـــة  “التوجيهـــات  إلـــى أن  وأشـــار 

تأتـــي فـــي ظل المســـاعي والجهود الكبيـــرة التي 
بـــدء  منـــذ  الموقـــرة  الحكومـــة  وتبذلهـــا  بذلتهـــا 
انتشـــار الجائحـــة وحتـــى اليوم، بـــدًءا من تقديم 
الفحوصات بشكل مجاني وانتهاًء بتوفير العديد 
دون  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  التطعيمـــات  مـــن 
استثناء؛ بهدف تحصين المجتمع من خالل تلقي 
التطعيمات الالزمة بهدف القضاء على الفيروس 

وعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها”.
ولفـــت آل محمـــود إلـــى “أن المســـلمين كافة على 
هذه األرض الطيبة من مواطنين ومقيمين كانوا 
متشوقين إلعادة فتح الجوامع والمساجد بفارغ 
الصبر وأن التوجيهات الملكية لبت تلك التمنيات 
وعلى المصلين االلتزام باإلجراءات االحترازية”.
وشـــدد على “أهمية التعـــاون والتكاتف مع فريق 
البحريـــن لخفض أعداد المصابيـــن كورونا والتي 
ارتفعـــت بشـــكل كبير خـــالل األيـــام الماضية من 
أجـــل العـــودة إلـــى الحيـــاة الطبيعيـــة”، مبيًنـــا أن 
الفتـــرة  خـــالل  الوقائيـــة  باإلجـــراءات  “االلتـــزام 
الماضيـــة أدى إلـــى انعـــدام اإلصابـــات بالفيروس 

في المساجد”.
والمقيميـــن  “المواطنيـــن  محمـــود  آل  ودعـــى 
كافـــة إلـــى الحصول علـــى التطعيم الـــذي أتاحته 
الحكومـــة مجاًنـــا لحفظ صحة وســـالمة الجميع، 
وذلك حتى تعود الحياة إلى سابق عهدها، منوها 
عاليـــا “بالمتابعة الحثيثة لصاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء حفظـــه هللا، عبر اهتمامه 
المســـتمر بالوضع الصحي واالقتصـــادي واإلدارة 
ناهيـــك  واقتـــدار،  حكمـــة  بـــكل  لألزمـــة  األمثـــل 
عمـــا حققـــه الفريـــق الوطنـــي الطبـــي مـــن جهود 
مشكورة بهدف التصدي لجائحة فيروس كورونا 
مـــن تكريـــس مســـتمر لجعـــل صحـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن أولويـــة قصوى، خصوًصـــا أن الفريق 
الوطني يســـير بخطـــوات ثابتـــة ومنهجية عالية 

للتعامل مع هذه الظروف الصحية الطارئة”.

قرب القيادة من شعبها ليس بأمر جديد

رفـــع رئيـــس جمعية المحرق الخيريـــة صالح محمد 
بوحســـن أســـمى آيـــات الشـــكر واالمتنـــان والعرفان 
لصاحـــب الجاللـــة الملـــك علـــى توجيهـــات جاللتـــه 
الســـامية بفتح الجوامع والمســـاجد لجميع الفروض 
وصالتـــي الجمعـــة والتراويـــح فـــي شـــهر رمضـــان 
المبـــارك وهـــي التوجيهـــات اإلنســـانية الرفيعة التي 
المست بشـــدة أمنيات جميع المواطنين والمقيمين 
ولقيـــت حفـــاوة وفرحـــة شـــعبية طاغيـــة تعبـــر عن 
االشـــتياق الشـــديد للعبـــادة والطاعـــة بمـــا يتناســـب 
مـــع خصوصيـــة هـــذا الشـــهر الفضيـــل ومـــا لـــه مـــن 
منزلـــة كبيـــرة. وأكـــد بوحســـن أن هـــذه التوجيهات 
الملكية إنما تجســـد النجـــاح الكبير للجهود الوطنية 
الضخمـــة والدؤوبـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيـــس الوزراء فـــي مواجهة جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19( ومـــا يقـــوم به الفريـــق الوطني من دور 
وطني نبيل وما يبذله من جهود حثيثية لكي تسير 
حيـــاة الجميـــع بشـــكل طبيعـــي رغم شـــدة الجائحة 
وصعوبـــة الظروف التـــي تمر بها جميـــع دول العالم 
جـــراء تلك الجائحة وتداعياتهـــا على جميع مظاهر 
الحيـــاة وأبعادها. وأضاف بوحســـن أن قرب قيادتنا 
الحكيمـــة من شـــعبها ليـــس بأمر جديد، بـــل هو نهج 
راسخ وسياسة حكيمة تحرص عليها قيادتنا والتي 
تعمـــل دوًما على تلبية احتياجـــات المواطنين مهما 
كانـــت األعباء، وهـــو األمر الذي يعبر عن نفســـه في 
والء وإخالص الشـــعب لقيادتـــه ووقوفه خلفها في 
الظـــروف واألوقـــات كافة. وأشـــار بوحســـن إلى أن 
التوجيهات السامية بفتح بفتح الجوامع والمساجد 
لجميـــع الفـــروض وصالتـــي الجمعـــة والتراويح في 
شـــهر رمضـــان المبارك إنمـــا تعكس ثقـــة قيادتنا في 
مـــدى وعـــي جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن والتزام 
بهـــا  المعمـــول  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  المصليـــن 
والواجـــب اتخاذها لتحقيق الغاية المنشـــودة بأداء 
الصلـــوات فـــي المســـاجد خالل هـــذا الشـــهر الكريم 

الذي تتضاعف فيه الحسنات. 
وبهذه المناسبة المباركة، رفع صالح محمد بوحسن 
أســـمى التهانـــي والتبريـــكات إلـــى صاحـــب الجاللة 
الملـــك وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء، مبتهـــال للعلـــي القدير أن يعيد هـــذه األيام 
المباركـــة عليهـــم بموفـــور الصحـــة والســـعادة وأن 
يوفقهم دوما لما فيـــه خير وازدهار مملكة البحرين 

وشعبها.

التوجيهات الملكية لَبّت التطلعات باقتصار الصالة بالمساجد على المطعمين وعلى الجميع المبادرة بأخذ اللقاح

فعاليات: قرار الملك بإحياء صالتي الجمعة والتراويح أفرح وأثلج صدورنا

عبداللطيف آل محمود أحمد األنصاري بدر الدوسري حمد الكوهجي

محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة الصحة

عقبت وزارة الصحة في بيان صحافي 
امـــس، علـــى مـــا تـــم تداوله مـــن خالل 
حـــول  اإلجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
مناشـــدة عائلـــة الشـــاب محمـــد أحمـــد 
يوســـف الـــذي توفى في تركيـــا نتيجة 

إصابته بسرطان المعدة.
وتقدمـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا بخالص 
التعـــازي لذوي وأهل الشـــاب المتوفى، 
منـــذ  قامـــت  الـــوزارة  بـــأن  موضحـــة 
المريـــض  بمناقشـــة موضـــوع  البدايـــة 
خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة العليـــا للعـــالج 
بالخارج ، إذ أنه وبعد االستئناس برأي 
قســـم األورام بمستشـــفى الملـــك حمد 
الجامعـــي تمـــت اإلفـــادة بـــأن المريض 
كان يتلقـــى العـــالج فـــي مركـــز األورام 
بمستشـــفى الملك حمـــد الجامعي وتم 
ومعاينـــة  الفحوصـــات  جميـــع  إجـــراء 
المريـــض من قبل األطباء والمختصين 
مـــن قســـم الجراحـــة واألورام، كمـــا تم 

كذلـــك مناقشـــة وبحـــث الحالـــة بدقـــة 
فـــي اجتماع البورد لألورام حيث اتفق 
البـــورد علـــى أن حالة المريض لألســـف 
هـــي حالة متقدمة ويحتاج إلى العالج 
التلطيفـــي المتوفـــر فـــي مركـــز األورام 
بالمستشـــفى، إذ تـــم إخطـــار المريـــض 
بذلـــك ومنحـــه موعـــدًا لتلقـــي العـــالج 
الـــالزم إال أنه لـــم يذهب لهـــذا الموعد. 
كمـــا أفـــادت وزارة الصحـــة بأنـــه وبعد 
التواصل المباشـــر مع إدارة المستشفى 
الـــذي قـــد تعالج فيـــه المريـــض بتركيا 
حالـــة  بـــأن  الـــوزارة  إفـــادة  تـــم  فقـــد 
المريـــض متقدمـــة ولن يتـــم إجراء أي 
تدخـــل جراحي له وأن العالج المقترح 
هـــو نفـــس العـــالج المقتـــرح مـــن قبـــل 
مركـــز األورام بمستشـــفى الملـــك حمد 
الجامعـــي. وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم فقد 
أفـــادت اللجنة بتوفر العالج في مملكة 

البحرين لمتابعة مثل هذه الحاالت.

“الصحة” معزيًة ذوي المتوفى: المريض عانى حالة متقدمة من السرطان

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

نظم قســـم تدريـــب المؤسســـات بمعهد 
البحريـــن للتدريـــب دورة تدريبيـــة فـــي 
“الصيانـــة الكهربائيـــة – المحـــرك الحّثي 
موظفـــي  مـــن  لعـــدد  األطـــوار”  ثالثـــي 
شـــركة خدمـــات مطار البحريـــن “باس”، 
لتزويدهـــم بالمهارات والمعارف الالزمة 

لصيانة األجهزة الكهروميكانيكية. 
برنامـــج  عبـــر  الـــدورة  أقيمـــت 
حضـــور  وعبـــر  تيمـــز،  مايكروســـوفت 
المتدربيـــن فعليًا للحصـــص العملية في 

الـــورش الفنية بمقر المعهـــد، مع مراعاة 
االلتـــزام بجميع الضوابـــط واإلجراءات 
االحترازية التي تحد وتمنع من انتشـــار 

فيروس كورونا كوفيد - 19. 
وخالل الـــدورة، تم تعريف المشـــاركين 
تســـتخدم  التـــي  الحثيـــة  بالمحـــركات 
على نطاق واســـع كأجهزة كهربائية، كما 
تـــم إطالعهم علـــى إنتاجيـــة القطاعات 
الصناعية التي تعتمد بشـــكل كبير على 

تشغيل المحركات بكفاءة عالية.

تنظيم دورة في الصيانة الكهربائية لموظفي “باس”

تطبيق العقوبات البديلة على 73 محكوما
3297 إلـــــــــى  ــل  ــ ــصـ ــ يـ ــن  ــ ــدي ــ ــي ــ ــف ــ ــت ــ ــس ــ ــم ــ ال عـــــــــدد 

صــرح مســاعد النائــب العــام المستشــار وائل بوعالي بأنه بنــاء على تعليمات  النائب العام علــي البوعينين بتعزيز إجراءات العدالــة الجنائية وتطوير 
وتحديث منظومة العمل القضائي ؛ فقد تم وضع برنامج زمني يســتهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوســع نطاق من خالل تحديد قانوني 
وموضوعــي للمحكــوم عليهــم ممــن تتوافر فيهم شــروط تطبيــق ذلك القانون وبما يجيز اســتبدال العقوبة البديلــة بالعقوبة الســالبة للحرية المحكوم 
بها، وذلك في إطار من الحرص على التحديث المستمر لقوائم المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط تطبيق ذلك القانون ،وبما يلبي التوجيهات 
الملكية الســامية في هذا الصدد بالتوســع في تطبيق أحكامه بما يراعي ظروف المحكوم عليهم الشــخصية واالســرية والدواعي اإلنســانية المبررة 

لذلك.

لذلـــك  الفعلـــي  التنفيـــذ  إطـــار  وفـــي 
البرنامـــج فقـــد انتهـــت النيابـــة العامـــة 
وبالتنســـيق مـــع إدارة تنفيـــذ األحـــكام 
بـــوزارة الداخليـــة إلـــى توافـــر شـــروط 
تطبيـــق العقوبـــات البديلة فـــي عدد ٧٣ 
) ثالثة وســـبعون ( مـــن المحكوم عليهم 
ممن أمضوا نصف مدة العقوبة الســـالبة 
للحرية المحكوم بها وذلك بعد استيفاء 
مختلـــف  مـــن  الحـــاالت  تلـــك  دراســـة 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  النواحـــي 
واألمنيـــة ،حيـــث تـــم عرض االمـــر على 
قاضي تنفيذ العقاب والذي أصدر قراره 
بإبدال العقوبة السالبة للحرية المتبقية 
علـــى المحكوم عليهـــم وإلزامهم ببعض 
أنـــواع العقوبات البديلة التي تتناســـب 
عـــدد  يرتفـــع  ،وبذلـــك  ظروفهـــم  مـــع 
المحكومين الذين ســـبق وإن استفادوا 
من جميـــع أنواع العقوبـــات البديلة منذ 

بداية تطبيقها إلى 3297 محكوًما.
و في ذات اإلطار أشـــار مســـاعد النائب 
العام إلـــى رؤية النيابة العامة للعقوبات 

البديلـــة كخطوة جوهريـــة ال غنى عنها 
نحـــو إعـــادة تأهيـــل المحكـــوم عليهـــم 
لدمجهـــم  تمهيـــدًا  تدريجيـــة  بصـــورة 
فـــي المجتمـــع، وذلـــك من خـــالل إعادة 
الثقـــة لديهم في قدرتهـــم على توظيف 
طاقاتهـــم بشـــكل بناء يســـهم في نهضة 
المجتمـــع وحفظ مقوماته، وهي الرؤية 
منظومـــة  نجـــاح  أســـاس  كانـــت  التـــي 

الـــدؤوب  التطبيـــق مـــن خـــالل الجهـــد 
والتعـــاون المســـتمر بين النيابـــة العامة 
و القضاء في دراســـة حـــاالت المحكوم 
عليهـــم بهـــدف وضـــع الســـبيل األمثـــل 
لتطبيـــق هذا القانـــون و تحديد العقوبة 
البديلـــة المتناســـبة مـــع كل حالـــة علـــى 
حـــده، والتغلـــب علـــى كافـــة التحديات 
التطبيـــق  تواجـــه  التـــي  الصعوبـــات  و 

بالتنســـيق مـــع مختلـــف جهـــات الدولة، 
مؤكـــدًا أن العقوبـــات البديلـــة هـــي فـــي 
الواقـــع جزاءات جنائيـــة ملزمة، يراعى 
عند تطبيقها الظروف الشخصية للمتهم 
وانتفـــاء خطورتـــه اإلجرامية فضالً عن 
ثبـــوت التزامـــه بالمســـلك القويـــم أثناء 
تنفيـــذه للعقوبـــة، فيمـــا يرتـــب القانـــون 
في حالة إخالل المحكـــوم عليه بتنفيذ 
أخـــرى  مـــرة  إعادتـــه  البديلـــة  العقوبـــة 

لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
واختتم مســـاعد النائب العام مؤكدًا أن 
نجاح منظومة تطبيق هذا القانون بات 
دافعًا للنيابة العامة الستنهاض طاقاتها 
للعمل باســـتمرار على تقييم موضوعي 
بنـــاء ألوضـــاع المحكـــوم عليهـــم وفـــق 
آليـــات وضوابـــط قانونية تراعـــي البعد 
اإلنســـاني والمعيشـــي لهـــم علـــى نحـــو 
يكفل تطبيق أحكام ذلك القانون بشكل 
أمثـــل و بمـــا يرســـخ لنهضـــة تشـــريعية 
ترقـــى للطمـــوح الوطنـــي الذي ينشـــده 

أبناء الوطن كافة.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

فندت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلس النـــواب على 
لســـان رئيسها المهندس محمد السيسي 
البوعينيـــن  مطالـــب البرلمـــان األوروبي 
باإلفـــراج عـــن متهميـــن ســـبق أن فصل 
القضـــاء فيهـــم، وتـــم الحكـــم عليهم عن 
تهم انتهاك أحكام الدســـتور والمشاركة 
فـــي مؤامرات خارجية عبـــر التخابر مع 
جهـــات أجنبيـــة مشـــددا “علـــى ضـــرورة 
الدوليـــة  والقوانيـــن  األعـــراف  احتـــرام 
التي تؤكد على سيادة القانون وتنفيذه 

على الجميع دون استثناء أو تمييز”.
وأكـــدت اللجنـــة “أن مطالبـــات البرلمـــان 
األوروبـــي ُتمثـــل تدخـــال صريحـــا فـــي 
البحريـــن  لمملكـــة  الداخليـــة  الشـــؤون 
صاحبـــة الســـيادة علـــى أراضيهـــا وعلى 
العدالـــة  شـــعبها، عبـــر تطبيـــق قوانيـــن 
وســـيادة القانون، خصوصا أن المتهمين 
الذين طالب البرلمان األوروبي باإلفراج 
بقضايـــا جنائيـــة  هـــم متهمـــون  عنهـــم، 
هددت السلم والسكينة العامة وتطبيق 
القانـــون عليهـــم يأتـــي تحقيقـــا للعدالـــة 

والمصلحة العامة”.

وأشـــارت إلى “أن البرلمـــان األوروبي ما 
زال يسير وفق استهداف ممنهج لمملكة 
البحرين عبـــر التدخالت المتواصلة في 
الشـــؤون الداخلية التي نظمها الدستور 
والقانـــون البحرينـــي والتـــي تتســـق مع 

النظام الدولي”.
ونوهـــت اللجنـــة “على ضرورة اســـتقاء 
المعلومات من مصادرها الرسمية حتى 
ال تتكـــون لـــدى البرلمـــان االوروبـــي أي 
أفـــكار مشـــوهة، نظيـــر تلـــك المعلومات 
التـــي  العالقـــة  “أن  المغلوطـــة، مؤكـــدة 
البحرينـــي  النـــواب  مجلـــس  تربـــط 
بالبرلمـــان األوروبي هـــي عالقة احترام 
متبـــادل ويطمـــح المجلـــس إلـــى تعزيـــز 
تلـــك العالقـــة ورفدها آلفـــاق أرحب، إال 
أن التدخـــالت المســـتمرة فـــي الشـــؤون 
الداخليـــة للبحريـــن ومحـــاوالت فـــرض 
الوصايـــة علـــى الشـــعب البحريني الذي 
يمثلـــه برلمان منتخب هو أمر مرفوض، 
علـــى  االســـتناد  يتـــم  حيـــن  خصوصـــا 
ادعاءات كاذبة، ومغالطات، من مصادر 

مناوئة وغير نزيهة”.

“خارجية النواب” تفند مطالبات البرلمان األوروبي المتوفى تعامل مع “التظلمات” 11 مرة... وسبب الوفاة السكتة القلبية
مغلوطة ادعــاءات  من  وما  “جو”  نزيل  قضية  في  تحقيقاتها  نتائج  تكشف  األمانة 

أنهـــا  للتظلمـــات  العامـــة  األمانـــة  أكـــدت 
باشـــرت التحقيـــق بموجـــب اختصاصاتها 
وفـــاة  حالـــة  فـــي  والوظيفيـــة  القانونيـــة 
عامـــا(،   49( علـــي  عبـــاس حســـن  النزيـــل 
النزيل بمركز إصالح وتأهيل النزالء بجو، 
والذي وافتـــه المنية يوم الثالثاء 6 أبريل 
الجـــاري، وإذ تعـــرب األمانـــة عـــن خالـــص 
تعازيها ومواســـاتها ألسرة وذوي المتوفى 
ودعواتهـــا بـــأن يلهمهـــم المولى عـــز وجل 
الصبر والســـلوان، فإنها ومـــن منطلق حق 
عائلة المتوفى وذويـــه في معرفة حقيقة 
ما جرى وكذلك حق الجمهور في االطالع 
على نتائج التحقيقات التي تمت في هذا 
الموضوع وما كشـــفته من مالبســـات بكل 
شـــفافية، ودرًءا للبلبـــة المثارة على بعض 
المواقـــع اإللكترونيـــة ووســـائل التواصـــل 
االجتماعي والتي افتقدت ألبســـط قواعد 
الطـــرح،  فـــي  والمصداقيـــة  الموضوعيـــة 
ولـــم تراع ظـــرف الحـــزن واأللـــم المعنوي 
تعمـــدت  بـــل  ومحبيـــه،  المتوفـــى  لـــذوي 
زيـــادة هذا الحزن واأللم من خالل إطالق 
شـــائعات وفرضيات ال تســـتند إلى أساس 
مـــن الصحـــة، فإنهـــا - أي أمانـــة التظلمات 
والوقائـــع  الحقائـــق  للجمهـــور  توضـــح   -
المســـتندة علـــى آليـــة العمـــل االحترافيـــة 
بحـــث  مـــن  تشـــمله  ومـــا  لديهـــا  المتبعـــة 
اســـتقصائي لجمع المعلومـــات، يقوم على 
خطـــوات عمليـــة محـــددة منهـــا: االطـــالع 
الرســـمية  والوثائـــق  المســـتندات  علـــى 
كاميـــرات  تســـجيالت  علـــى  االطـــالع   -
 ،)CCTV( المراقبـــة الموجودة في المـــكان
مقابلة الشـــهود وأفراد الطاقم العامل في 
المكان وتســـجيل إفاداتهم، االستفسارات 
والمالحظـــات االســـتداللية الموجهـــة إلى 
الخطـــوات  مـــن  وغيرهـــا  المـــكان،  إدارة 
األخـــرى، وبنـــاًء علـــى ما ســـبق ذكـــره فإن 

األمانة العامة للتظلمات توضح ما يلي:
1. ســـبق للنزيـــل المتوفـــى أن تعامـــل مـــع 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات 11 مـــرة، مـــن 
خـــالل طلبات المســـاعدة التـــي قدمها هو 
شـــخصيا وذووه بالنيابـــة عنه، كان آخرها 
 2020 /6 /28 بتاريـــخ  مـــن شـــقيقه  طلـــب 
بشـــأن االتصـــال، ســـبقه طلـــب آخـــر فـــي 
11/ 3/ 2020م بشـــأن طلب عالج األسنان، 

ذويـــه  أو  المتوفـــى  للنزيـــل  يســـبق  ولـــم 
طـــوال األعـــوام الماضيـــة أن تقدمـــوا بأي 
شـــكوى بشـــأن معاناتـــه مـــن أمـــراض في 
القلـــب أو أمراض مزمنة أخرى تســـتدعى 
عالجـــا مســـتداما باســـتثناء طلـــب واحـــد 
العـــام 2015 ذكـــر فيه أنـــه كان يعاني من 
اضطرابـــات فـــي القولـــون وطلـــب توفيـــر 
وجبة غذائية خاصة له، وتمت االستجابة 

لهذا الطلب وتسويته في حينه.
2. بينـــت ســـجالت الرعايـــة الصحيـــة في 
عيـــادة مركز إصالح وتأهيـــل النزالء بجو 
أن النزيـــل المتوفـــى كان يتلقـــى الرعايـــة 
الصحية المعتادة في عيادة المركز شـــأنه 
شـــأن باقـــي النـــزالء اآلخريـــن، ولـــم يكـــن 
لديه أية أمـــراض مزمنة أو أمراض أخرى 
خطيـــرة، وأن آخـــر مراجعة لـــه في عيادة 
المركز كانت بتاريخ 20/ 9/ 2020 لشـــكواه 
من ألم في األذن وتم تلقيه العالج الالزم، 
وقبـــل الوفـــاة بســـاعات لـــم يعـــان النزيـــل 
مـــن أية مشـــكالت صحية ولـــم يطلب أي 

مساعدة طبية.
3. اســـتمعت األمانة العامـــة للتظلمات في 
مقابـــالت مســـجلة جرت فـــي خصوصية، 
إلى شـــهادة شـــهود من النزالء الذين كانوا 
موجوديـــن مع النزيـــل المتوفى في نفس 
الغرفـــة، وملخـــص مـــا قالـــوه إن المتوفى 
تناول وجبة العشاء مساء 5/ 4/ 2021، ثم 
ذهـــب للنوم، وبعد الســـاعة الثانية عشـــرة 
بدقائـــق )بعـــد منتصف الليـــل - بداية يوم 
6/ 4/ 2021( اســـتيقظ مـــن النوم وأخبرهم 
أنـــه يشـــعر بألـــم فـــي صـــدره وحرقـــة في 
بحســـب   - عليـــه  طافـــح  )األكل  المـــريء 
تعبيـــره( وفـــي هـــذا الوقـــت تنـــاول علبـــة 
حليب واســـتند على الجدار لمدة بسيطة، 
ثـــم ذهـــب إلـــى دورة الميـــاه وبعـــد دقيقة 
أو دقيقيـــن )بحســـب إفـــادة النـــزالء عـــن 
التوقيتـــات وهي توقيتـــات تقريبية تمت 
مقارنتهـــا فيمـــا بعد بتســـجيالت كاميرات 
المراقبـــة( خـــرج مـــن دورة الميـــاه وبعدها 
ســـقط مباشـــرة على األرض، وحاول أحد 
النـــزالء في الغرفـــة عمل إســـعافات أولية 
له، كمـــا قام آخرون باســـتدعاء الشـــرطي 

المناوب في المكان.
 )CCTV( 4. تبيـــن من كاميـــرات المراقبـــة

أن النزيل ســـقط داخل الغرفة في حوالي 
حضـــور  وأن  صباحـــا،   12:05 الســـاعة 
الشـــرطي المنـــاوب تم بعـــد دقيقة واحدة 
تقريبا في حوالي الســـاعة 12:06 صباحا، 
وبعـــد اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة والمتبعة 
فـــي مثـــل هـــذه الحـــاالت حضر المســـعف 
بمركبة من عيادة مركز اإلصالح والتأهيل 
في حوالي الساعة 12:18 صباحا، وبمجرد 
فحصـــه المبدئـــي للنزيل طلـــب على الفور 
اســـتدعاء سيارة اإلسعاف والتي حضرت 
إلـــى المكان من العيـــادة الخارجية حوالي 
الســـاعة 12:22 صباحا، وشرع المسعفون 
فـــي إجـــراءات حملـــه ووضعـــه بالســـيارة 
ثـــم نقله إلـــى عيـــادة المركز، وهناك باشـــر 
الطبيـــب المنـــاوب فحـــص حالتـــه حوالي 
الســـاعة 12:32 صباحـــا، حيـــث كان فاقدا 
للوعي ولكنه مازال على قيد الحياة، وبعد 
إجراء اإلســـعافات الطبيـــة األولية له قرر 
الطبيب نقله إلى مجمع الســـلمانية الطبي 
في تمام الســـاعة 12:39 صباحا، بعد ذلك 
خرجت ســـيارة اإلسعاف من بوابة المركز 

الساعة 12:44 صباحا.
5. أكـــد إخطـــار الوفـــاة الصادر مـــن مجمع 
الســـلمانية الطبي أن وفـــاة النزيل حدثت 
وأن  صباحـــا،  الواحـــدة  الســـاعة  حوالـــي 

سبب الوفاة هي السكتة القلبية.
ومما سبق يمكن تأكيد اآلتي:

أوالً: بحسب ما سجلته كاميرات المراقبة 
فـــي الغرفـــة، وبحســـب ســـجالت النظـــام 
الطبـــي اإللكترونـــي فـــي عيـــادة المركـــز، 
فـــإن توقيتـــات التعامل مـــع حالـــة النزيل 
كانت توقيتات متتابعة وسريعة، حصلت 
مـــع  للتعامـــل  منظمـــة  اســـتجابة  خاللهـــا 
الحالة الطارئة للنزيل، فمنذ ســـقوطه على 
للعيـــادة الخارجيـــة  األرض وحتـــى نقلـــه 
مـــدة ال تتجـــاوز فـــي أقصـــى تقديـــر 20 
دقيقة، شـــملت أحداثا عدة منها استدعاء 
الشـــرطي فـــي المـــكان، وإخبـــار الضابـــط 
المناوب، ثم تعميم الحالة على اإلســـعاف، 
وحضـــور اإلســـعاف ونقـــل النزيـــل داخـــل 

المـــكان ثم نقله الى عيـــادة المركز، وأيضا 
فإنه من وقت سقوط النزيل المتوفى في 
الغرفـــة وحتى نقله إلى العيادة الخارجية 
فـــي المركـــز وفحصـــه من جانـــب الطبيب 
وصـــوال إلى خروج ســـيارة اإلســـعاف في 
طريقهـــا لمجمع الســـلمانية مدة ال تتجاوز 
فقـــط،  دقيقـــة   40 تقديـــر  أقصـــى  علـــى 
وبالمجمـــل كانـــت االســـتجابة للتعامل مع 
هـــذه الحالـــة ســـريعة، ولـــم يكن هنـــاك أي 
تأخيـــر غير معتاد أو إهمال بأي شـــكل من 

األشكال.
اإلصـــالح  مركـــز  كادر  تعامـــل  ثانيـــًا: 
والتأهيـــل بجو مع حالـــة النزيل المتوفى، 
وكذلـــك تعامـــل الكادر الطبـــي كان تعامال 
االســـتجابة  زمـــن  وأن  منضبطـــا،  مهنيـــا 
للحالـــة الطارئة للنزيل المذكـــور، هو زمن 
أقـــل من المعتاد مقارنة بـــأي حالة مماثلة 
قـــد تحدث ألي شـــخص آخر خـــارج مركز 
البعـــد  نفـــس  فـــي  والتأهيـــل  اإلصـــالح 
والنطاق المكاني، منذ استدعاء اإلسعاف 
وحتى وصوله ثم نقله لمجمع الســـلمانية 

الطبي.
فـــي الختام: فإن األمانة العامة للتظلمات 
تبـــدي اســـتغرابها مـــن حملـــة المعلومـــات 
المغلوطـــة التـــي صاحبـــت وفـــاة النزيـــل 
ادعـــاءات  مـــن  تضمنتـــه  ومـــا  المذكـــور، 
بعيـــدة كل البعـــد عـــن الحقائـــق الواقعية 
التـــي يمكـــن التثبـــت منهـــا بســـهولة، كمـــا 
مـــع  شـــفافية  بـــكل  تتعامـــل  أنهـــا  تؤكـــد 
حـــاالت الوفـــاة التي تحـــدث داخل مراكز 
اإلصالح والتأهيـــل والحبس االحتياطي 
وغيرهـــا مـــن مراكـــز االحتجـــاز والرعاية 
واإلبعاد وغيرها من األماكن التي تختص 
بزيارتهـــا، وتنشـــر نتائـــج التحقيقـــات في 
هذه الحاالت بشـــكل مستمر في تقاريرها 
الســـنوية الدورية بدًءا مـــن العام 2013م 
وحتـــى التقريـــر األخيـــر 2019 - 2020م، 
هـــذه  علـــى  االطـــالع  للجمهـــور  ويمكـــن 
التقارير والتعرف على آلية العمل المتبعة 
لدى األمانـــة أثناء التحقيق في مثل هذه 
الحاالت واألســـباب المتعـــددة والمتنوعة 
المرتبطة بهـــا، ومنها عدة حاالت شـــبيهة 
وافاهـــا األجـــل المحتوم بســـبب ســـكتات 

قلبية أو دماغية.

المنامة - األمانة العامة للتظلمات

سنتان للمدير وتغريم مطعم مخالف لالحترازات 20 ألف دينار
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات 
العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية 
أصـــدرت حكمهـــا ضـــد متهـــم مديـــر 
أحـــد المطاعـــم لمخالفة اإلجـــراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة لمنـــع انتشـــار 
فيـــروس كورونا المســـتجد بالحبس 
ســـنتين وتغريمه خمســـة االف دينار 
المطعـــم  علـــى  الحكـــم  علـــى  فضـــال 

كشـــخص اعتباري بدفع مبلغ وقدره 
عشرون ألف دينار.

وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت 
عـــن ضبط مطعم لم يتبع اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازيـــة لمنـــع تفشـــي 
الجائحة حيث لم يلتزم في تشـــغيل 
المطعـــم بالتباعـــد االجتماعي وعدم 
وجود مســـافة مترين بين الطاوالت، 

فضـــالً عـــن الســـماح بوجـــود زبائـــن 
يفوق عددهم الثالثين شـــخصًا، وقد 
تـــم إثبـــات المخالفـــة وغلـــق المقهى 

إداريًا.
العامـــة  النيابـــة  باشـــرت  وقـــد  هـــذا 
تحقيقاتهـــا بإســـتجواب المتهم مدير 
المطعم الذي تبين سبق الحكم عليه 
عـــن ذات التهمة ثالث مرات ســـابقة، 

فأمـــرت النيابـــة بحبســـه علـــى ذمـــة 
القضية وبتقديمه محبوسًا للمحاكمة 
الجنائيـــة وكذلـــك المطعم كشـــخص 
اعتباري تحققت مسئوليته الجنائية 
وفقـــًا للقانـــون، وقد ترافعـــت النيابة 
العامة أمـــام المحكمة طالبت تطبيق 
المتهميـــن  علـــى  العقوبـــات  أقصـــى 

والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - بنا

أكـــدت وزارة الصحـــة اســـتمرار الحملة 
الوطنية للتطعيم بشكل مكثف من أجل 
حفظ صحة وســـالمة الجميـــع، مجددًة 
دعوتهـــا لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
ممـــن هم فوق الـ 18 عاًما خصوًصا كبار 
الســـن والفئـــات األكثر عرضـــة لإلصابة 
ممـــن لـــم يأخـــذوا التطعيـــم حتـــى اآلن 
التطعيـــم  وأخـــذ  بالتســـجيل  المبـــادرة 
لتوفيـــر الحمايـــة ألنفســـهم وللمجتمـــع، 
أنـــواع  توافـــر  لحيـــن  االنتظـــار  وعـــدم 
محـــددة من التطعيمات، منوهة إلى أنه 
باإلمـــكان الحصول على موعٍد للتطعيم 
فـــورًا عنـــد اختيـــار تطعيم “ســـبوتنيك” 
الروســـي، والـــذي تبلـــغ نســـبة فاعليتـــه 

91.6 %، لتوفر كميات من التطعيم.
وأعلنـــت الـــوزارة عـــن أن موعد وصول 
“فايـــزر- تطعيـــم  مـــن  شـــحنة جديـــدة 

بيونتيك” سيكون في نهاية مايو المقبل 
حسب ما أفادت به الشركة المصنعة، إذ 
إن الكميات المتوافرة حالًيا هي لتأمين 

علـــى  للحاصليـــن  الثانيـــة  الجرعـــات 
الجرعة األولى من التطعيم.

وبينت أنه علـــى الراغبين في الحصول 
علـــى موعـــد للتطعيـــم بصـــورة أســـرع 
التطعيـــم  نـــوع  تغييـــر  أو  التســـجيل 
“ســـبوتنيك”،  تطعيـــم  علـــى  للحصـــول 
مشـــيرًة إلـــى أنـــه باإلمـــكان تغييـــر نوع 
التطعيـــم قبل البدء فـــي أخذ الجرعات 
التطعيـــم  علـــى  بالحصـــول  للراغبيـــن 
ممـــن ســـبق لهم التســـجيل عبـــر الموقع 
اإللكترونـــي للـــوزارة وتطبيـــق “مجتمع 
لكبـــار  أنـــه يمكـــن  واعـــي”. وأوضحـــت 
الســـن ممـــن يبلغـــون 60 عاًمـــا فما فوق 
التوجه مباشـــرة لمركز البحرين الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات للحصـــول على 
تطعيم “ســـبوتنيك” دون الحاجة لحجز 
موعـــد، منوًهـــة بأنه ســـيمكنهم معاودة 
التوجـــه ألخـــذ تطعيم “ســـينوفارم” في 
المراكـــز الصحيـــة التابعة لســـكنهم فور 

وصول الشحنات الجديدة.

الصحة: موعد فوري لـ “سبوتنيك” ووصول “فايزر” بنهاية مايو



عقـــد مجلس النـــواب أمس الخميس جلســـته 
االســـتثنائية الثانية من دور االنعقاد الســـنوي 
العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، 
برئاســـة رئيســـة المجلس فوزيـــة بنت عبدهللا 

زينل.

دعم الطلبة

وأشـــار النائـــب أحمـــد الســـلوم، فـــي عـــدد من 
المقترحات التي قدمها للحكومة، إلى ضرورة 
دعـــم الطلبـــة البحرينيين بالمـــدارس الخاصة 
الحكوميـــة،  بالمـــدارس  األعـــداد  لتخفيـــف 
وتركيـــب أكثر من عـــداد للكهرباء فـــي المنزل 

الذي تقطنه أكثر من أسرة بحرينية.
امـــا مقترحه الثالث فتركز حول دعم العاملين 
البحرينيين في المهن والحرف الحرة في ظل 

استمرار الجائحة.
وجـــاء مقترحـــه الرابـــع بشـــأن إعـــادة النظـــر 
فـــي مقتـــرح مكافأة حاملـــي الشـــهادات العليا 
لموظفي الحكومة، وتنـــاول الخامس ضرورة 
إعـــادة فتح المراكز الترفيهيـــة مع اتخاذ كافة 

اإلجراءات االحترازية.

2000 دينار 

قـــال النائـــب الســـلوم إن كلفـــة الطالـــب فـــي 
المـــدارس الحكوميـــة هـــي 2000 دينـــار كمـــا 
بينت التقارير الرسمية، وتزداد في المرحلتين 
اإلعداديـــة والثانويـــة بعد ذلك، مؤكـــدا أهمية 
دعـــم الطلبـــة البحرينيين بالمـــدارس الخاصة 
لتخفيف األعداد بالمدارس الحكومية وإيجاد 
حالـــة من التـــوازن، مبيًنا ضـــرورة إعادة النظر 
فـــي المقترح الذي تقدم به خالل دور االنعقاد 
الماضي، وأن مقترحه يأتي لحل إشـــكال عدم 
وجود دعم مادي يقدم ويسهم في المحافظة 

على بقاء الطالب في مدرسته.
وأوضـــح أن وزارة التربيـــة والتعليـــم كشـــفت 
عن أن أعداد الطلبة البحرينيين في المدارس 

الخاصة يقارب الـ 39 ألف طالب.

عدادات الكهرباء

وأوضح عـــن رد الحكومة ودراســـتها للمقترح 
المرفـــوع بتركيب أكثر مـــن عداد للكهرباء في 
المنـــزل الـــذي تقطنه أكثر من أســـرة بحرينية، 
أنها تعمل جاهدة على تحسين ظروف معيشة 
المواطنيـــن وتحقيـــق اســـتفادتهم مـــن الدعم 
الخـــاص بالكهرباء والماء، وهـــو يمهد الطريق 
إلى اســـتفادة المواطنين من الدعم الحكومي 
للكهرباء وعـــدم تضاعفه للمواطنين خصوصا 
مـــن ذوي الدخل المحدود، وتحديدا بالنســـبة 
لألبنـــاء الذين يســـكنون مـــع أهاليهـــم ولديهم 

طلبات إسكانية تمتد من 15 إلى 20 سنة.

المهن الحرة

وأشـــار الســـلوم خالل مناقشـــة لـــرد الحكومة 
علـــى مقترح بشـــأن صـــرف منحة ماليـــة لمدة 
3 أشـــهر للمواطنين البحرينييـــن العاملين في 
المهن والحرف الحرة غير المؤمنة كالصيادين 
والمزارعين ومربي المواشي وسواق الباصات 
وتوصيـــل الطلبة ومدربي الســـياقة والعاملين 
بالعقـــود المؤقتة المتضررين من إغالق مواقع 
عملهم بضروة تقديم الدعم في ظل اســـتمرار 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، مبينـــا، أن أصحاب 
المهن غير المؤمنين هم بحاجة ماسة إلى هذا 
الدعم واستمراريته في هذه الفترة من خالل 

صندوق العمل.

مكافأة ذوي الشهادات

النظـــر  إعـــادة  الســـلوم أهميـــة  النائـــب  وبيـــن 

فـــي مقتـــرح مكافأة حاملـــي الشـــهادات العليا 
الماجستير والدكتوراه لتشجيع البحث العلمي 
للموظفيـــن في الـــوزارات والهيئات الحكومية 
عبر التطور األكاديمي بما ينعكس إيجابا على 
تطويـــر العمـــل الحكومـــي واالرتقـــاء به وذلك 
ألهميـــة المحافظة على الكـــوادر الوطنية في 
وإعطائهـــم  ووجودهـــم  الحكومـــي،  القطـــاع 
االمتيـــازات الوظيفيـــة كافـــة لعـــدم مغادرتهم 

إلى أي جهات أخرى.

المراكز الترفيهية

وقال السلوم إنه يجب العمل على إعادة فتح 
المراكـــز الترفيهية لألطفال، مع ضرورة اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية كافة لمواجهة فيروس 

كورونا.

زيادة احتياطيات البحرين

قـــال وزير النفط الشـــيخ محمد بـــن خليفة آل 
خليفـــة، فـــي رده علـــى أســـئلة النـــواب باســـم 

المالكي وعمار قمبر وأحمد الســـلوم، إن العمل 
يجري ليل نهار لإلسراع في زيادة احتياطيات 
اآلن  تـــم  ســـنوات، حيـــث   3 ومنـــذ  البحريـــن 
اإلعـــالن عـــن النفط الصخري، والعمل مســـتمر 
في اإلنتاج التجريبي باإلضافة إلى نشـــاطات 
أخـــرى في مجال الغاز والنفط، مضيفا: نطمح 
من هذا االكتشـــاف إلى تنميـــة قدرات الكوادر 
البحرينيـــة وتدرييبهـــم، ونســـبة البحرينييـــن 

ستصبح 86 %.
وقـــال وزيـــر النفـــط: نحـــن نســـتورد 220 ألف 
برميل بشـــكل يومي للمصفـــاة وترتفع الكمية 
مع انتهاء مشـــروع بابكو إلى 350 الف برميل 
يوميـــا، وأي زيـــادة فـــي إنتـــاج النفـــط يمكـــن 
اســـتبدال مـــا هو مســـتورد وبالتالـــي أي زيادة 
هـــي اســـتفادة للبحرين، وإن الجائحة شـــكلت 
عزوفـــا تاما من الشـــركات عن مزيد من عملية 
االستكشـــاف، ولكننـــا نجحنـــا فـــي اســـتقطاب 
الشـــركة اإليطالية رغم نزول أسعار النفط في 
ذلـــك الوقـــت بفضل جهـــود ولي العهـــد رئيس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة. وتابـــع: كان من المفترض 
حفـــر البئر األول في العام الماضي ولكن تأخر 
األمر الى نهاية هذا الشـــهر، مضيفا أن الفرصة 
وبـــدأت  األســـعار  ارتفـــاع  مـــع  اآلن  مناســـبة 
الشـــركات تبدي رغبة فـــي الدخول مرة أخرى 
فـــي عمليات االستكشـــاف، ونأمل اســـتقطاب 
الشـــركات مـــع نهايـــة هذا العـــام وبدايـــة العام 
المقبل فـــي القواطع الثالثة المتبقية وســـيتم 
طرحها في مناقصة عامة للشـــركات العالمية، 
موضحـــا أن حاجتنا الســـتيراد الغـــاز تتضاءل 

ونامل أن نصل إلى مرحلة عدم استيراده.

النفيعي والنيابة 

انتقـــد النائب إبراهيم النفيعي خالل مداخلته 
فـــي الجلســـة التـــي انعقـــدت أمـــس ما أســـماه 
بعـــدم التعاون مع الجهـــات الحكومية، وتمثل 
ذلـــك بالبالغ الذي تقدمت بـــه هيئة التأمينات 
االجتماعيـــة، مطالبـــا رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة زينل والنواب بضرورة رفض ما قامت 
بـــه التأمينـــات تجـــاه النـــواب، قائـــال: هـــل من 
يدافـــع عن البحرين وشـــعب البحرين وحماية 
أمواله يتم الشـــكوى عليه؟ متابعا: لم نســـتدع 
للنيابة طـــوال عمرنا ونأتي اليوم الســـتدعائنا 

ألننا نقوم بدورنا الرقابي؟
وطالـــب النائـــب النفيعـــي بأال يقـــف األمر عند 
هـــذا الحـــد، مردفا: البـــد أن تكون هنـــاك وقفة 

واضحة لرئيسة وأعضاء مجلس النواب.
وردت رئيســـة مجلـــس النـــواب علـــى النائـــب 
النيفعـــي بأنهـــا لـــم تتلـــق لحـــد اآلن أي طلـــب 
من أي جهة رســـمية بالدولة بشـــأن هذا األمر، 
يكفـــل  البحريـــن  مملكـــة  دســـتور  أن  مؤكـــدة 
للجميـــع اللجـــوء للقضـــاء، مشـــددة علـــى أنـــه 
سيكون هناك رد، ولكن عندما تتسلم أي طلب 

بهذا الخصوص.
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قـــال النائـــب أحمـــد الدمســـتاني إن الحكومة 
هيـــأت أرضيـــة للباعـــة الجائليـــن، وإن بلديـــة 
المحرق مازالت تنفذ حمالت على المواطنين 
على شـــارع ريـــا، وإن الـــرد غيـــر مطابق على 
ما تنفذه الحكومة، وذلك بحســـب ما نشـــرته 

الصحف.
وعـــن بند ردود الحكومة على المقترح بصفة 
االســـتعجال بأنها وفرت في بعض المجمعات 
صالة مناسبات، أضاف أن ما ذكرته الحكومة 
هو قاعة المســـاجد، مطالًبا بذكر موقع القاعة 

المخصصة في الجنبية.
وأشـــار النائب باســـم المالكي إلـــى أن مقترح 
تقليـــل عدد ســـاعات الـــدوام المدرســـية جاء 
متأخـــرا فـــي الرد في حين أنه اســـتغرق نحو 

سنة للرد.
وأضاف أن تطبيق العمل من المنزل لم يشمل 

الجميع بل شمل عدًدا من القطاعات فقط.
وبين بشـــأن مقترح السماح بتركيب أكثر من 
عـــداد للكهربـــاء في المنزل الـــذي تقطنه أكثر 
من أســـرة بحرينية، أنه جـــاء المقترح بعد أن 
صارت المنازل فـــي مدينة حمد تحتوي على 
عائالت مركبة وبات الحمل الكهربائي مرتفعا 
جًدا، لذلك نطالب بإيجاد حلول سريعة جًدا.
ومـــن جهـــة أخـــرى، بيـــن عـــن مقتـــرح إعفاء 
القطاعيـــن  فـــي  بعـــد  عـــن  بالعمـــل  األمهـــات 
والتنميـــة  العمـــل  أن وزارة  والعـــام  الخـــاص 

االجتماعيـــة وضعـــت أمهـــات العامـــالت فـــي 
القطـــاع الخـــاص رهينـــة لـــدى الشـــركات، فال 
تســـتطيع أن تفـــرض عليهن أي قـــرار، ما أدى 
أن يكون القطاع الخاص خارجا عن ســـيطرة 

الوزارة دون فرض قانوني على الشركات.
وأردف النائـــب أحمـــد األنصاري أنـــه من غير 
المنصـــف مصـــادرة بضائـــع المواطـــن وإزالـــة 

مواقع الباعة الجائلة بحجة إشغال الطرق.
وبيـــن أنـــه بســـبب ارتفاع حـــاالت كورونا في 
البـــالد يجـــب أن نفكـــر جدًيـــا بإغـــالق بعـــض 
القطاعـــات خصوصـــا المـــدارس، ويجـــب أن 
نقلل ســـاعات الدوام ونحولهـــا إلى العمل عن 
بعـــد كلًيـــا، وسيســـاعدنا علـــى التحكـــم بعدم 

ارتفاع اإلصابات.
وأشـــاد النائـــب الثانـــي لمجلس النـــواب علي 
مقتـــرح  علـــى  الحكومـــة  بموافقـــة  الزايـــد 
تخصيص قطعـــة األرض الواقعـــة في مجمع 
الحجيـــات  بمنطقـــة  الشـــرقي  بالرفـــاع   939
بغرض إنشـــاء مشروع إسكاني عليها، متمنًيا 

أن يرى المشروع النور قريًبا.
وبيـــن أن المســـتفيدين للدائـــرة الرابعة ولكل 
الدوائـــر القريبـــة منـــه، إذ إن الموقـــع مالئـــم 
للمنطقـــة، وبالقـــرب مـــن مشـــروع الحجيـــات 

اإلسكاني.
وأردف النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب أن هنـــاك 
عوائـــل كبيـــرة مـــن المواطنين تســـكن بمبنى 
واحد وبســـبب تأخر الخدمة اإلســـكانية فإن 

تركيب أكثر من عـــداد كهرباء يخفف العبء 
عن كاهل المواطنين.

وطالـــب النائـــب عيســـى الدوســـري الحكومة 
بســـرعة تنفيـــذ مقتـــرح بنـــاء مدينـــة لإلنتاج 
اإلعالمـــي، إذ ســـيعود باألثـــر االيجابـــي على 
المســـتوى االقتصـــادي والســـياحي خصوصا 
الحضـــارات  بلـــد  هـــي  البحريـــن  مملكـــة  أن 
والثقافات، فإنشـــاء مدينة إعالمية ســـيكون 
مجـــاال خصبـــا لالســـتثمار اإلعالمـــي، حيـــث 
ســـتكون المدينة مقرا لشركات اإلنتاج الفني 
والسياحي ووكاالت الدعاية واإلعالن، ولعل 
أكبـــر مثال على نجاح المقترح إنشـــاء القرية 

أصبحـــت  إذ  الماضـــي،  العـــام  فـــي  التراثيـــة 
ليـــس  اإلعالمـــي  لالســـتثمار  خصبـــا  مكانـــا 
علـــى المســـتوى الخليجي بل على المســـتوى 
العالمـــي والتعريـــف بمملكـــة البحريـــن كدولة 
ديمقراطيـــة وواحـــة لألمن واألمـــان ولتعزيز 
حقوق اإلنســـان والحريات الفرديـــة لذا نأمل 
مـــن الحكومة الموقرة ســـرعة تنفيذ ما تبقى 

من المشروع.
فيمـــا دعت النائب سوســـن كمال إلى إنشـــاء 
منطقـــة اســـتثمارية مـــن أجل تمويـــل مقترح 
إعـــادة تأهيـــل األحيـــاء القديمة علـــى الطابع 

التراثي القديم.

رد  عـــن  الدوســـري  عبـــدهللا  النائـــب  ولفـــت 
الحكومة بســـرعة توزيع البيوت الجاهزة في 
مدينة ســـلمان، إلـــى أن رد الحكومـــة لم يكن 
واضًحـــا،  فمازالـــت هنـــاك بيـــوت جاهـــزة لـــم 
يتـــم توزيعها على الرغم من وجود شـــهادات 
استحقاق للمواطنين ولم يتم تسليم البيوت.
مـــن جهته، أشـــار النائب ممـــدوح الصالح إلى 
أن جهات معنية في البلديات تقوم بمصادرة 
فرشـــات الباعـــة الجائلـــة بالرغـــم مـــن وجود 
تصاريـــح، وأن المقتـــرح يصـــف فـــي مصلحة 

المواطن أواًل.
وبيـــن يوجـــد الكثير مـــن األجانـــب مخالفين 
لقـــرارات الوطـــن فيمـــا الصـــوت والعقوبـــات 

تطال البحريني.
ودعـــا إلى االهتمام بدعم الباعة الجائلين من 
ذوي الدخـــل المحـــدود مـــن المواطنين تلبية 

الحتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.
فيمـــا ذكر النائب هشـــام العشـــيري أن مقترح 
منح العبي منتخب البحرين الوطني للرجال 
لكـــرة اليـــد وحـــدات إســـكانية سيســـاهم في 
تعزيز أداء المنتخب خالل مشاركته؛ بصفته 
المنتخـــب اآلســـيوي الوحيـــد المشـــارك فـــي 
أولمبياد طوكيو، مطالبا بسرعة تحقيقه على 

أرض الواقع.

محمود البحراني

رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل
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للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعالن رقم 17837 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة سمارت أرت لإلنشاء وتطوير المباني ذ.م.م

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدمت إليها 
الســيدة / نــور تيســير عبدالــرزاق العوفــي  باعتبارهــا المصفــي القانونــي  لشــركة 
ســمارت أرت لإلنشــاء وتطويــر المبانــي ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية 
محدودة بموجب القيد رقم 94937، طالبة إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة 
تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد:117732     
التاريخ :2021/04/07

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم 58263  لسنة 2021
بشأن تحويل شركة تضامن إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســادة مكتــب/ ترســت للتدقيــق واالستشــارات نيابــة عــن أصحــاب شــركة لييد 

للمحاسبة واالستشارات شركة تضامن بحرينية، المسجلة بموجب القيد
 رقــم 117732، طالبيــن تحويــل الشــكل القانونــي  للشــركة المذكــورة إلى شــركة 
ذات مسئولية محدودة  برأسمال وقدره 2000 دينار، لتصبح مملوكة من يوسف 

أحمد يوسف أحمد العشيري.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إدارة التسجيل

إعالن رقم 42872  لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة قرينتا ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدات /دانــة محمــد ســلمان محمــد الجــازي، وزهــراء جاســم محمــد رضي ال  
طوق  باعتبارهم المصفي القانوني  لشــركة قرينتاذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات 
مســئولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم ١-١٣٣٩٥٠، طالبة إشــهار انتهــاء أعمال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تاريخ :07/04/2021
 ) CR2021 58065-( ٕاعالن رقم

تنازل ٔاو بيع – عن المحل التجاري

تقــدم الينــا المعلن ادناه محمد الســيد علي احمد الموســوي بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد / السيدة تميمه عبدالرسول محمد الشيخ عبدهللا

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

االسم التجاري رقم القيد 
خدمات محمد الموسوي  للسيارات  28218-١

الرابح لقطع غيار  السيارات  28218-٢
الخيران العقارية  28218-٣

القيد : 3 - 38894
التاريخ   2021/03/23

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل
إعالن  لسنة 2021

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
الى فرع من مؤسسة فردية قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الشركاء في شركة     ارض الصغار  والمسجلة بموجب القيد   3-38894 طالبين  
تحويل  الشركة الى فرع من مؤسسة فردية قائمة بموجب القيد رقم 1 – 75335  
، لتصبح الشــركة مملوكة من الســيد الشــيخ علي بن عبد هللا بن حمد ال  خليفه  

والقيام باجراءات التحويل

التاريخ: 2021/04/06
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2021- 48947 إعالن رقم 

 تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه. 
 اســـــــم التاجـــــــــــر:    عبدالرحمن راشد محمد النجدي

االسم التجاري الحالي: كفتيريا بيت السندويشات
االســـــم التجـــاري الجديد : صالون األنيق 

قيد رقم : 4-77580

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  
ٕادارة التسجيل

ٕاعالن بشٔان تحويل من مٔوسسة فردية
 ٕالى فروع من شركة ذات مسٔوولية محدودة

المٔوسســة  الصناعــة والتجــارة والســياحة  بــوزارة  التســجيل  ٕادارة  ٕالــى  تقــدم 
الفرديــة المســماة القعــود لريــادة األعمــال لمالكهــا خالــد عبــدهللا محمــد عبــدهللا 
حسن القعود والمسجلة بموجب القيد رقم 82129 بطلب تحويلها بكامل فروعها 
لتصبــح فروعــا من شــركة القعود فونديشــن ذ.م.م والمســجلة بموجب القيد رقم 

.138513
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه ٕالــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

ٔاقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن.

تاريخ: 2021/4/07
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021- 59185 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل: 1-120488

اسم التاجر: عبدالعزيز عيسى عبدهللا المناعي
االسم التجاري الحالي: دوبامين كافية

االسم التجاري الجديد: اي تي سي كافية

التاريخ : 2021/04/07
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
      CR2021 -58113 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 :   فهد محمد حامد خرس

االسم التجاري الحالي   :   مؤسسة فهد محمد العقارية      
االسم التجاري الجديد :    النمر للعالقات العامة والمقاوالت

رقم القيد : 66045 – 1

القيد : 125965     -   التاريخ : 2021/4/7
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    -   إدارة التسجيل

إعالن رقم 57231 لسنة 2021
بشأن تغيير اسم شركة ام تونتي ون ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه تقــدم إليهــا 
السادة شركة ام تونتي ون ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 125965 بطلب تغيير 

االسم الشركة من : ام تونتي ون ذ.م.م
M 21 CO  W.L.L 

لتصبح : مقهى ومطعم ارجيله  ذ.م.م
ARJEELA CAFÉ AND RESTAURANT  W.L.L

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

has a vacancy for the 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

  WORKER 
 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

  FOREMAN 
 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

  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

  WORKER 
 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

  FOREMAN 
 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 

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 

KAFLAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39871069  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

MARWA FOR SERVICE ACTIVITIES RELATED TO PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MESSENGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

I DO CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 38836660  or  info@danatbh.com 

ARSALAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39092475  or  ASMASHAH332211.MS@GMAIL.COM 

AL KINDI SPECIALISED HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

HAIR CART GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BANKING SECTOR TRAINEE 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@HOTMAIL.COM 

FANTASTIC CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@HOTMAIL.COM 

MAROON ALRAS VEGETABLES AND FRUITS 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33640616  or  a.alzaki79@gmail.com 

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35171912  or  public2016@hotmail.com 

ABU NABEEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

WB Holding Company S.P.C and is owned by Waleed Qassim Bangash 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (INTERNATIONAL RELATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77120180  or  WBANGASH321@GMAIL.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

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

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

BRONZ GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33022259  or  ALWANI00@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 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400007  or  ALTASHANI123@HOTMAIL.COM 

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

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact
 17246808  or  METEE@METEEBAH.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  ALI.RADHI31999@GMAIL.COM 

FONTANA INTERNATIONAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  salman.cr75542@hotmail.com 

SMART LOOK GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39664299  or  SALMAN.91@HOTMAIL.COM 

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

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17564050  or  mohammed.alasfour@kaefer.com 

MOHAMED ALI IDREES ALGHANEMI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33374488  or  M-ALGANEIMI@HOTMAIL.COM 

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

BURJ MOHAMMED ELECTRONIC 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 34169404  or  MUHAMMADHEDAYATALLAH@GMAIL.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 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35414424  or  M.MNAWAZ829@GMAIL.COM 

S N  COATING  FACTORY SPC CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39580019  or  SNCOATING@GMAIL.COM 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SHIPS FIREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

GALF SEA GARGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GSTGULF@BATELCO.COM.BH 

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 

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 

RED OAK INTERIORS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17820708  or  BINU.MANAKKAL@GMAIL.COM 

Super Show Advertising - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17447676  or  GOLDENSUPERSHOW@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32304250  or  LSTARBH@GMAIL.COM 

Ahmed Al Maghrebi Perfume Manuf W.L.L - Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 66382836  or  AKHIL.KNOVENTURE@OUTLOOK.COM 

GOBY TEA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33202057  or  GOBY.TEA.BH@GMAIL.COM 

Bestow  Services  Company S.P.C Owned by Zubair  Afzal 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33716669  or  BESTOWSERVICESCO@GMAIL.COM 

Squad 3 Cleaning Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

ZAJIL EXPRESS TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39448212  or  ARKADI@ZAJIL-EXPRESS.COM 

Arab Business Machine - Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36444416 

GUERRERO-STRACHAN S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 66701310  or  eduardo.gsk@g-sarchitecture.com

SEHMI WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39800967  or  BALWINDER3003@YAHOO.COM 

ISA EDUCATIONAL SUPPORT ACTIVITIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

ISA ABDULLA ISA GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33656333  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

AKA Freeze For Air Conditioner Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17532999  or  EGITTO.RE@GMAIL.COM 

SILENT SPECIALTY CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 37700302  or  ABDULLA24HH@GMAIL.COM 

FIRST LINE DELIVERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33667545  or  RAZA4070@GMAIL.COM 

COOK MEAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(JUICE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33387641  or  ANVERMEPALLY@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 34339668  or  ALSEKHAGROUP@GMAIL.COM 

SIX STARS MAINTENANCE CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34169716  or  BDPLUSCONSULTENCY2020@GMAIL.COM 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 33681618  or  BBH27424@GMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

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

  DIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17559999  or  JAAFAR@ALHASSANAINCO.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 

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

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

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

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

CEBARCO BAHRAIN S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

AL LORD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33272878  or  Loayna79@gmail.com 

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

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17537742  or  Recruitment.bh@heston.net 

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 

SHAMS AL IRAQ RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39593981  or  SHHAITHEMHAMZH1977@GMAIL.COM 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  PR@AG-BH.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

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

Eagle for Safe and Security  S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

RED ROAD SHINING CARS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33339707  or  YAHYA222@WINDOWSLIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

MUROOQ ALAAISH RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 32236446  or  HAMED103@HOTMAIL.COM 

EDIHT COMPUTER PRORAMMING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34595652  or  MOHAMED.ALFARDAN97@GMAIL.COM 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@GMAIL.COM 

BRAND B SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 37344333  or  NFLIX346346@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 

RASHID ALI HUSSAIN ALMEHRI(HEER ALKALIJ 6360 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17623702  or  BO.AWATIF.87@GMAIL.COM 

ABDULJALIL ALI ABDULLA ALI (REHAB ALKHAIR / 12179 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39607728  or  THE-BLACK177@HOTMAIL.COM 

JAAFAR & EBRAHIM YUSUF AHMED YAHYA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39121033  or  JAFFERYAHYA073@GMAIL.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 

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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

MOHAMMED IBRAHIM FOR OTHER BUSINESS SUPPORT SERVICE ACTIVITIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36415755  or  SIMON.AHMED8884@GMAIL.COM 

SHAHID NADEEM FOR CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36503801  or  SHAHIDRAO10@YAHOO.COM 

SHAMS ALMADINA SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17663539  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

AHMED ALI HASAN BUTI( ZAINAT ALBAHAR / 6965 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39645124  or  FATIMA_AHMED81@YAHOO.COM 

ALMUNTAZAH MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

YOUSIF KHALIL ALMOAYED & SONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17211211  or  AQEEL@ALMOAYYED.COM.BH 

ALMATALA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39458212  or  ABDULAZIZJABER4455@HOTMAIL.COM 

Al wasm Ironing clothes 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

 39639093  or  mohd265@hotmail.com 

Basma Security 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY MAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  aqeel@basma.com.bh 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(EARTH DRILLING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(ELECTRICAL LINESMAN) 
 suitably qualified applicants can contact

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

MOHAMMED ASHOOR ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17640970  or  alshughul@gmail.com 

Nu Asia Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

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

ALSABAH A/C WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786599  or  alabah.aiconditioning@gmail.com 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

BASHEER CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17333379  or  s_hawaj@hotmail.com 

AYOOB TRADING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39457110  or  abdulla.alkhaja@gmail.com 

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 
has a vacancy for the occupation of

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17725522  or  yousif@aanass.net 

GULF DIWANIYA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17311114  or  GST@BATELCO.COM 

Fayyad giant shopping 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33908889  or  CAIRMAN@GSTGULF.COM 

Ultra world Information Systems 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17311114  or  CHIRMAN@GSTGULF.COM 

MILAD CUBAO DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39758800  or  MILAD_FLOWER@HOTMAIL.COM 

TAMBURU RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
 66668008  or  salma.alhiddi@hotmail.com 

ALABRIQ SANDWICH & GRILL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17400233  or  AHMEDJUMA51@GMAIL.COM 

ALBANKI FOR FRESH FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36659998  or  ALIALBANKI454@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

Sahsah Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 32224071  or  FIVE.LINE@HOTMAIL.COM 

ALSALAM FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17830078  or  KANAKARAJ.PK@HORIZONINTLGROUP.COM 

ALEMAN AUTO SERVICES CO - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17620638  or  ghassan@alemanse.com 

AUTOLOGIC SERVICE CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33668771  or  BAHRAIN_MERCURY_GARAGE@HOTMAIL.COM 

ALBADO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77160001  or  ALBADOOASIS@GMAIL.COM 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

HASAAD ALKHAIR CONSTRUTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32222055  or  FREEDOM.WORLD@HOTMAIL.COM 

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 

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 

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 

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 

ALTHALRA SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39733449  or  HUSSAIN.ALZYANI@GMAIL.COM 

Style home Contracting gypsum , dyeing and decoration 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77111106  or  MUNTHER.TURAIF@GMAIL.COM 

CAFETERIA TEA TEAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39893138  or  DOOR_1974@OUTLOOK.COM 

ALMASJAN COLD STOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33918999  or  almusajencs@gmail.com 

FAWAZ AL-HASSAWI GROUP FOR COLLING& REFEGRATING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291392  or  SBIJU@FAWAZ.COM 

LAYALY ALAFRAH COFEE SHOOP 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17211566  or  LARI1674@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786484  or  ATERMBH@BATELCO.COM.BH 

HOUR CHOICE 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17587140  or  HRCHOICE@BATELCO.COM.BH 

ALDAWLAH TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 33918999  or  jakclr@yahoo.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

Good look tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

NEW HAMRO NEPALI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33345415  or  A123AFTAB@HOTMAIL.COM 

NAJMA JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17227240  or  nabeel.amr@gmail.com 

BRIGHT ALKALEEG FOR Welding Smithery & Fabric Ation 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342874  or  BRIGHTALKALEEJ@GMAIL.COM 

AL SHAMAL WELDING & SMITHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 33355505  or  saif-alajmi@hotmail.com 

CRAZY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 35672200  or  HUSSAINNASSER939@GMAIL.COM 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

AL ASHBALL FLOORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33600065  or  info.cozydecor@gmail.com 

TRUST EYE GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17421862  or  ZANOOBAZAINAB6@GMAIL.COM 

SHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com 

SHAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17771700  or  ykahmed@yahoo.com 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact
 17250239  or  aniseh.vadiee@ktcco.net 

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

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 17250239  or  aniseh.vadiee@ktcco.net 

AL -SADAH KITCHEN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(FOOD DISTRIBUTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 36684495  or  Alsada.kitchen@gmail.com 

AL BADER SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717919  or  BADER4444@LIVE.COM 

MAHI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 35570473  or  BASEL926@YAHOO.COM 

SAADA STOUDIO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

AWTAD COLDSTOR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66708118  or  info@awtadi.com 

2006 CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33108881  or  ABU_HASSAN222@HOTMAIL.COM 

WAHRAN PALACE CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631918  or  JASSIM650005457@HOTMAIL.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 

HONEY CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17262099  or  Jassimalsubait@gmail.com 

ALRAED HOUSE FOR FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17262099  or  jassimalsubait@gmail.com 

Harvest Interior Decor & Furniture Manufacturing W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17296440  or  DAWN.JACOB@THEJUSGROUP.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

AL HAIBA ELECTRCAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

Jaser Construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17280050  or  ALSAWARRY@HOTMAIL.COM 

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

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 17294202  or  JALEELPILLAI@GMAIL.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17257400  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

AL AWAN MECANICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17773759  or  MALIKAWANGROUP@GMAIL.COM 

HAMEED ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17680605  or  HAMIDENGG8@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

DURRAT KHALEEJ ALBAHRAIN BUSINESS DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 77750450  or  K.ALBUSMAIT@DRM.BH 

ELEGANT HOME ENTERPRISES S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233100  or  elegant966.home@gmail.com 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17343981  or  MUBARAK@olympic.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36633899  or  MOHAMMED.QASSIM@HERTEL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17224578  or  INFO@JANIKINGBAHRAIN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17244026  or  MZH75@HOTMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17262725  or  DELTA.SS@BATELCO.COM.BH 

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

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

Pure look beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

ABAYAT AHBAB GHALBI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33655884  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

POSHAK LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

AL AALI GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 37777701  or  HUSSAIN@ENERGYCENTRALCO.COM 

Al Aali Gate Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact
 37777701  or  BOSSCO99@GMAIL.COM 

AL HILAL HOSPITAL COMPANY - BSC (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DOCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Invita B.S.C close 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17506090  or  info@invita.com.bh 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17221113  or  germanquality.bh@gmail.com 

RANIA PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17826808  or  MD.GABR@HOTMAIL.COM 

SALY CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39688875  or  MOHD11051@GMAIL.COM 

Almashrabiya Interiors Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742406  or  RIAZ-HASSAN@HOTMAIL.COM 

Golden Shabab Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

GOLDEN STAR KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

Taste of chanie restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33300177  or  tahaha@batelco.com.bh 

KENZ FURNISHING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39330700  or  KMKBRN@BATELCO.COM.BH 

ALSERAJ ALMUNEER ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39266654  or  MOHAMMED.J551@GMAIL.COM 

ALI MOHAMMAD JAMAL RASHT 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17230410  or  MAHMOODILLEMSANY.SALEH68@GMAIL.COM 

ALFEDHALAH AUTO SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17228892  or  ALFADHALACARS@GMAIL.COM 

Al Anood Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36516561  or  kdyashraf@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

Ever Fine Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

DAR AHMADI FOR MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

GULF AVIATION ACADEMY B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  INSTRUCTOR(FLYING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17357744  or  FATIMA.ALAMMADI@GAA.AERO 

ALMANZIL FOR SANITARY WARE 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291111  or  YOUSUFSALAHUDDIN@GMAIL.COM 

REFLECTOR MEDIA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36684951  or  KUMAIL.H.M@GMAIL.COM 

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

 17148003  or  RECRUITMENT_DONOTREPLY@TATWEERPETROLEUM.COM 

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

  AIR-COND. SHEET-METAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact

 33348546  or  yaqoobi@hotmail.com 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Design Creative  W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FACTORY) 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

Almatooq Fashion Co - Partner Ship 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39470757  or  amirmatooq@icloud.com 

Velosi Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17180245  or  WALEEDOTHMAN68@GMAIL.COM 

AL NASAK CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39656597  or  FAWZIA71@OUTLOOK.COM 

UNITED SPECIALISED MAINTENANCE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17162348  or  KCALL34@HOTMAIL.COM 

BAHRAINI INTERNATIONAL MEDICINE MANUFACT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 16100600  or  accounts@bahrain-pharma.com 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

PINK SADAF CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33879006  or  PINKSADAF91@GMAIL.COM 

Elames Flooring Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17701166  or  FAWAZ@BEHZAD-GROUP.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com  
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عضو بمجلس تشــخيص مصلحة النظام: ووضع الناس سيئ للغاية

60 % من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر

يؤكــد مســؤولون إيرانيــون مــرارًا ارتفاع عــدد الفقراء في بلــد ُيعد من 
أغنــى بلــدان الشــرق األوســط. وفــي هــذا الســياق، قــال عضــو مجلــس 
تشــخيص مصلحــة النظــام أحمــد توكلــي إن %60 مــن ســكان إيــران 

يعيشون تحت خط “الفقر االفتراضي”.

وأوضح توكلي، وهو عضو سابق 
في البرلمان اإليراني، في اجتماع 
إن  اإلســامــيــة”  الــطــاب  لـ”جمعية 
أصبحا  إيــران  في  والفقر  “الجوع 

مهيمنين”.
وأردف يقول: “عندما قرر البرلمان 
منح الدعم للفقراء، فقد أعلن أنه 
سيتم منحه الدعم إلى 60 مليون 
من   73% حـــوالـــي  أي  شـــخـــص، 
سكان الباد، مما يعني أننا نعترف 
بأن %73 من الشعب اإليراني لهم 

الحق بتلقي المساعدات”.
وأكد توكلي أن “وضع الناس سيئ 
“يلزم”  الوضع  أن  مضيفًا  للغاية”، 
الــحــكــومــة “بــخــرق حــتــى الــقــواعــد 
والــمــبــادئ األســاســيــة ومــســاعــدة 

الشعب”.
الــتــفــاصــيــل،  فـــي  الـــخـــوض  ودون 
شدد توكلي على أنه “إذا لم تفعل 
يحدث شيء  فقد  ذلك،  الحكومة 

ال ينبغي أن يحدث”.
وقد يكون توكلي يشير بشكل غير 
مباشر إلى القلق من اندالع “ثورة 
احتجاجات  شــاكــلــة  عــلــى  جــيــاع” 

2017 و2019.
مــظــاهــرات   2019 نوفمبر  وشــهــد 
المدن  معظم  عمت  عارمة  شعبية 
اإليرانية وتم قمعها بشكل دموي، 
ارتــفــاع  عــلــى  احــتــجــاجــًا  انطلقت 
ــوقـــود. وبــحــســب تقرير  الـ أســعــار 
مصادر  عن  نقاً  “رويــتــرز”،  لوكالة 
لم  اإليــرانــيــة  الداخلية  وزارة  فــي 
قتلت  فــقــد  هــويــتــهــا،  عــن  تكشف 
قــــوات األمــــن خــــال أربـــعـــة أيـــام 
أن  إال  مـــحـــتـــج،   1500 ــي  ــ ــوال حــ
طهران لم تعترف رسميًا إال بمقتل 

230 شخصا.
ــر إحــصــائــيــات “مــركــز  ووفـــقـــًا آلخـ
اإلحصاء اإليراني”، فقد بلغ معدل 
)حتى  شــهــرًا   12 ــمــدة  ل الــتــضــخــم 

الشهر األخــيــر مــن الــعــام اإليــرانــي 
الــمــنــصــرف الــــذي انــتــهــى فـــي 21 
لــأســر   36.2%  )2021 مـــــارس 
و37.7%  ــران  ــ إيـ فـــي  الــحــضــريــة 

لأسر الريفية.
فإن  الرسمية،  التقارير  وبحسب 
ــادة  ــ ــزي ــ الــضــغــط االقـــتـــصـــادي وال
اليومية في أسعار بعض السلع في 
بلغت درجــة تغير فيها  قــد  إيـــران 
للناس  الــغــذاء  ونــوع  الحياة  نمط 
بشكل جذري. ونظمت مجموعات 
ذلك  فــي  بما  إيـــران،  فــي  مختلفة 
والمعلمون،  والمتقاعدون  العمال 

العديد من التجمعات االحتجاجية 
في  واســـتـــمـــرت   2020 ــام  عــ فـــي 
عــلــى  لـــاحـــتـــجـــاج  ــك  ــ ــ وذل  2021
والــظــروف  المنخفضة  ــرواتـــب  الـ

المعيشية.
عن  رســمــي  تقرير  بعد  ينشر  ــم  ول
والــخــدمــات  السلع  أســعــار  ارتــفــاع 
ولكن  الجديد،  اإليراني  العام  في 
تـــقـــاريـــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــى ارتـــفـــاع  ــ االجــتــمــاعــي تــشــيــر إل
السكن  تأجير  مجال  في  األســعــار 
ــواد االســتــهــاكــيــة والـــمـــواد  ــمــ ــ وال

الغذائية.

دبي - العربية نت

عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي

القاهرة ـ وكاالت

الثانية  ــرة  ــدائ ال محكمة  قضت 
ــر، أمــــس  ــ ــصـ ــ ــي مـ ــ ــ إرهـــــــــــــاب، ف
على  المؤبد  بالسجن  الخميس 
ــم بــأعــمــال  ــقــائ مــحــمــود عــــزت ال
القضية  فـــي  اإلخــــــوان،  مــرشــد 
الــمــعــروفــة إعــامــيــا بــــــ “أحـــداث 

مكتب اإلرشاد”.
 ،2013 عــام  إلــى  القضية  وتعود 
فــي  ــبـــاكـــات  ــتـ اشـ دارت  حـــيـــث 
مــحــيــط مــقــر جــمــاعــة اإلخــــوان 
بالمقطم في القاهرة بين عناصر 
ــة ومـــتـــظـــاهـــريـــن  ــاعـ ــمـ ــجـ مــــن الـ
اإلخـــوان  حــكــم  عــلــى  محتجين 
يونيو،   30 ثـــورة  انـــدالع  خــال 
أشــخــاص   9 أســفــرت عــن مقتل 

وإصابة 91 آخرين.
االشتراك  لعزت  النيابة  ووجهت 

قيادات  من  المتهمين  باقي  مع 
تــنــظــيــم اإلخــــــوان فـــي ارتــكــاب 
ــم قـــتـــل والـــــشـــــروع فــيــه  ــ ــرائ جــ
وحيازة  إرهــابــي  لغرض  تنفيذا 
وذخيرة  نــاريــة  أسلحة  ــراز  وإحـ
غــيــر مــرخــصــة بــواســطــة الــغــيــر، 
مسلحة  عصابة  إلــى  واالنضمام 
ــع اآلمــنــيــن  ــ ــروي ــ تـــهـــدف إلـــــى ت

والتحريض على البلطجة
ــرت أن الــقــيــادي اإلرهــابــي  وذكــ
يعد المسؤول األول عن تأسيس 
الـــجـــنـــاح الـــمـــســـلـــح بــالــتــنــظــيــم 
إدارة  على  والمشرف  اإلخواني 
والتخريبية  اإلرهابية  العمليات 
بالباد  التنظيم  ارتــكــبــهــا  الــتــي 
 2013 يــونــيــو   30 ثــــورة  عــقــب 

وحتى ضبطه.

مصر.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد اإلخوان

عمان ـ أ ف ب

رحبت وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
الفلسطينيين )اونروا( الخميس بإعان 
للوكالة،  استئناف مساعدتها  واشنطن 
ــذه الــخــطــوة تــأتــي في  مــؤكــدة أن هـ
مواجهة  مــع  تتزامن  حــرجــة”  “لحظة 

تحديات كوفيد - 19.
فيليب  لأونروا  العام  المفوض  وعبر 
ــانــه  ــن امــتــن ــي بـــيـــان عــ الزاريـــــنـــــي فــ
ــة  ــوكــال ــم ال ــنــاف واشــنــطــن دعــ الســتــئ
أن  مــــؤكــــدا   ،2018 مـــنـــذ  الـــمـــتـــوقـــف 
ــات الــمــتــحــدة تأتي  ــواليـ “مــســاهــمــة الـ
فــي لحظة حــرجــة، فــي وقــت نواصل 
التي فرضتها  التحديات  فيه مواجهة 

جائحة كورونا”.
وقال “ال يمكن أن تكون األونروا أكثر 
مع  أخرى سنتشارك  مرة  ألننا  سعادة، 
مساعدة  لتقديم  المتحدة  ــواليــات  ال

حيوية لبعض الاجئين األكثر ضعفا 
ــط والــوفــاء  فــي الــشــرق األوسـ

ــرعــايــة  بــمــهــمــتــنــا بــتــعــلــيــم وتـــوفـــيـــر ال
الاجئين  لمايين  األولــيــة  الصحية 
كــل يـــوم”. وتــأســســت وكــالــة األونـــروا 
ــدارس  مــ تـــديـــر  ــي  وهــ  ،1949 ــام  ــعـ الـ
وتــقــدم خــدمــات صحية ومــســاعــدات 
ــثـــر مـــن 5 مــايــيــن الجــئ  مــالــيــة ألكـ
فــلــســطــيــنــي فـــي الــمــنــطــقــة. وأعــلــنــت 
واشنطن األربعاء استئناف مساعدتها 
للفلسطينيين التي توقفت إبان والية 
على  تــرامــب،  دونــالــد  السابق  الرئيس 
أن تبلغ 235 مليون دوالر )نحو مئتي 
الرئيس  إدارة  وقــالــت  ــورو(.  يـ مليون 
ــدن: إن الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــايـ جـــو بـ
بمساهمة  األونـــــروا  مــجــدًدا  ســتــدعــم 
150 مليون دوالر. كما ستقدم  قدرها 
دوالر  مليون   75 المتحدة  ــواليــات  ال
كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة 
مايين  و10  غــزة  وقــطــاع  الغربية 

دوالر لجهود بناء السام.

“األونروا” ترحب بالمساعدات األميركية للفلسطينيين

بغداد ـ وكاالت

رئيس  قال  “تويتر”،  على  له  تغريدة  في 
الــكــاظــمــي،  مصطفى  ــعــراقــي  ال الـــــوزراء 
الثالثة  الجولة  نتائج  إن  الخميس،  أمس 
مـــن الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي األمــيــركــي 
الوضع  بــوابــًة الســتــعــادة  تمثل  الــعــراقــي 
الحوار  أن  مؤكدا  الــعــراق،  في  الطبيعي 
هو الطريق السليم لحل األزمات. وأضاف 
في  العيش  يستحق  العراقي  الشعب  أن 
السلم واألمن واالزدهار. وختم الكاظمي 
تغريدته بالقول: “ال للصراعات والحروب 
وخال  والمغامرات”.  المنفلت  والساح 
االستراتيجي  الحوار  من  الثالثة  الجولة 
األميركي العراقي، التي انطلقت األربعاء 
سحب  على  واشنطن  وافقت  افتراضيًا، 
ــعــراق.   ال فــي  المتبقية  القتالية  قــواتــهــا 
تأكيدها على  بيان مشترك،  وجددت في 
أراضيه.  وسامة  العراق  سيادة  احترام 
شراكتهما  أهمية  على  الطرفان  أكــد  كما 

على  نيتهما  وجــددا  المتينة،  االقتصادية 
مــواصــلــة الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون األمــنــي. 
الحكومة  لــفــرض  السبل  أفــضــل  ونــاقــشــا 
المتظاهرين.  تحمي  أدوات  الــعــراقــيــة 
عراقيان  مسؤوالن  قــال  فيما  ذلــك  يأتي 
إن رئيس الوزراء العراقي طلب من قادة 
المدعومة  الميليشيات  كبح جماح  إيران 
أكد  الكاظمي  إن  المسؤوالن  وقال  منها. 
عزمه  لــطــهــران  اللهجة  شــديــدة  بــرســالــة 
على مواجهة الفصائل، وهدد في رسالته 

في  الجماعات  هذه  يدعم  عمن  بالكشف 
العراق. وكانت الرسالة شديدة اللهجة مع 
إيــران سببا في زيــارة قائد فيلق القدس 

إسماعيل قاآني إلى العراق.
الخارجية  وزيــر  مساعد  قــال  جهته،  من 
هـــود، فــي تصريحات  األمــيــركــيــة جـــوي 
في  اإليرانية  الميليشيات  إن  لـ”العربية”، 
أن  إلــى  مشيرا  السيطرة،  خــارج  الــعــراق 
على  بالسيطرة  ترغب  الكاظمي  حكومة 

كافة القوات األمنية في الباد.

ال للصراعــات والحــروب والســاح المنفلــت والمغامــرات
الكاظمي: الحوار هو الطريق السليم لحل األزمات

عواصم ـ وكاالت

أكدت مصر أن الموقف اإلثيوبي المتعنت 
بخصوص  للمفاوضات  العودة  والرافض 
إلى  وســيــؤدي  معيق  النهضة  ســد  أزمـــة 
تــعــقــيــد األزمـــــة وزيــــــادة االحـــتـــقـــان في 

المنطقة.
ــر  ــ ــبـــد الـــعـــاطـــي وزي وكـــشـــف مــحــمــد عـ
ــيــة أمــــس الــخــمــيــس أن  ــمــائ الــــمــــوارد ال
العودة  ورفــض  تعنت  اإلثيوبي  الجانب 
للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي 
ــادة  ــ الــنــهــضــة وزي إلـــى تعقيد أزمــــة ســد 
االحتقان في المنطقة، إذ رفضت إثيوبيا 
مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من 
تستهدف  والتي  المصب،  دولتي  جانب 
إعادة إطاق عملية التفاوض مرة ثانية، 
سعيًا للوصول إلى حلول للقضايا الفنية 

والقانونية الخافية.
ــال رئــيــس الــــوزراء  ــق، قـ فــي وقـــت ســاب
ــدوك، إن سد  ــمـ ــودانـــي، عــبــدهللا حـ ــسـ الـ

ــد عــديــدة  ــوائـ ــه فـ ــيـــوبـــي لـ ــنــهــضــة اإلثـ ال
يحمل  لكنه  وإثيوبيا،  ومصر  لــلــســودان 
التوصل  يــتــم  ــم  ل إذا  حقيقية  مــخــاطــر 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن الــمــلء 

والتشغيل.
وأوضح حمدوك، أن السودان ظل يعمل 
مع كافة األطراف من أجل الوصول إلى 
يتعرض  الــتــي  الــمــخــاطــر  يجنب  اتــفــاق 
لقرب  من مصر  أكبر  بشكل  السودان  لها 

موقع السد مع الحدود السودانية.

وقال حمدوك إن المقلق في مشروع سد 
النهضة هو إدخاله في تعقيدات السياسة 

الداخلية اإلثيوبية.
وتــتــمــســك الـــخـــرطـــوم والـــقـــاهـــرة بــعــدم 
التوصل  الثاني لبحيرة السد قبل  الملء 
التفاق قانوني ملزم، وفي المقابل رفض 
بمواعيد  االلــتــزام  على  وتأكيد  إثيوبي، 

الملء ورفض الوساطة الرباعية.
مفاوضات  مــن  األخــيــرة  الــجــولــة  وتعثر 

كينشاسا أدخل األزمة في نفق مسدود.

سد النهضة يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتوصل التفاق ملزم
مصر: موقف إثيوبيا يزيد االحتقان بالمنطقة

طهران ـ أ ف ب

ــا  ــات بــكــورون ــ ــاب ــدد اإلصــ ــاوز عــ تـــجـ
المليونين  عتبة  رسميا  إيـــران  فــي 
عدد  سجل  بينما  الخميس،  أمــس 
قياسيا في  رقما  اليومية  اإلصابات 
ما وصفه مسؤول بانه ارتفاع “فائق 

السرعة”.
ومع هذا االرتفاع في اإلصابات، دعا 
بعض الخبراء الصحيين إلى إغاق 
الموجة  الحــتــواء  طــهــران  العاصمة 

الرابعة من وباء كوفيد - 19.
بالوباء  تضررا  األكثر  البلد  وإيــران 
ــرق األوســـــــــــط، ويـــعـــزو  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
الــمــســؤولــون هـــذا االرتـــفـــاع األخــيــر 
فــي اإلصــابــات إلــى الــرحــات التي 
جرت الشهر الماضي مع عطلة عيد 
أبريل(  18 مــارس و2  )بين  الــنــوروز 
ــارب  ــ ــيــن األقـ ــــادل الــــزيــــارات ب ــب ــ وت

واألصدقاء.
وفي الساعات الـ 24 الماضية، 

سجلت الباد رسميا 22586 إصابة 
وهو عدد قياسي جديد كما أعلنت 
المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما 

سادات الري.
بــأكــثــر من  ــادة  ــ وهـــذا يشير إلـــى زي
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  عـــن  ــة  1600 حــال
إيــران  وسجلت  أيـــام.  قبل  السابق 
 - بكوفيد  متصلة  وفــاة   185 أيضا 
إجمالي  ليرتفع  الري  قالت  كما   19
ونددت   .63884 إلى  الوفيات  عدد 
واإلصاحية  المحافظة  الصحافة 
ــيـــس حــســن  ــرئـ أمـــــس بــحــكــومــة الـ
روحـــانـــي لــســمــاحــهــا بــالــســفــر خــال 
جديدة  موجة  مواجهة  في  العطلة 
مــتــوقــعــة مـــن الـــوبـــاء. وجــــاء ذلــك 
بعض  أن  كبير  أعلن مسؤول  بعدما 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  أعــضــاء 
ــفــيــروس عـــارضـــوا فـــرض حظر  ال

على السفر قبل عطلة العيد.

إيران تتجاوز عتبة المليوني إصابة بـ “كوفيد - 19”
لندن ـ أ ف ب

ــبــريــطــانــي  ال الــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ دان 
بـــوريـــس جـــونـــســـون تـــجـــدد أعــمــال 
ألقى  الشمالية،  إيــرلــنــدا  فــي  العنف 
حارقة  زجاجات  متظاهرون  خالها 
ــنــيــران فــي حــافــلــة في  ــوا ال ــرمـ وأضـ

بلفاست.
أسبوع  بعد  العنف  أعــمــال  وجـــاءت 
من حــوادث شغب كشفت األوضــاع 
البريطانية  المقاطعة  في  المتوترة 
حيث تثير تداعيات خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي شعورا بالخيانة 
المتمسكين  الــوحــدويــيــن  قــبــل  مــن 

بارتباطهم بالمملكة المتحدة.
إن  الشمالية  إيرلندا  شرطة  وقــالــت 
النارك  منطقة  في  تجمعت  الحشود 
بــلــفــاســت “حــيــث أحــرقــت  واي فـــي 

حافلة”. 
وعبر بوريس جونسون في تغريدة 

على تويتر عن “القلق العميق” 

وقال إن “طريقة حل الخافات هي 
من خال الحوار وليس عبر العنف أو 

الجريمة”.
وسجلت حرائق في النارك واي حيث 
بين  ضخمة  معدنية  حواجز  تفصل 
األحياء الكاثوليكية والبروتستانتية. 
وكتبت على تويتر “مئات األشخاص 
من كل جانب ألقوا زجاجات حارقة”. 
الشرطة سمح  أن وصــول  وأضــافــت 

بالحد من العنف بشكل كبير. 
وقالت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية 
أرلين فوستر “هذا ليس احتجاجا بل 
تخريب ومحاولة قتل. هذه األعمال 
ال تمثل التمسك بالوحدة أو الوالء”. 

ــى األذهـــان  ــحــوادث إل وتعيد هــذه ال
ذكرى ثاثة عقود من “االضطرابات” 
ــة بــــيــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــدام ــ ــ ال
والوحدويين أدت إلى سقوط 3500 

قتيل.

جونسون يدين أعمال العنف في إيرلندا الشمالية

اليمن.. 8 آالف قتيل 
بألغام الحوثيين

مع  للتعامل  الــيــمــنــي  الــبــرنــامــج  مــديــر  ــال  قـ
األلغام، العميد ركن أمين العقيلي، إن األلغام 
ميليشيا  زرعــتــهــا  الــتــي  الناسفة  والــعــبــوات 
الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران خالل 
سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 
آالف مدني، من بينهم أطفال ونساء وكبار 
بحياة  أودت  أنها  أيضا  السن. وأوضــح  في 
61 من العاملين في البرنامج اليمني للتعامل 
يعملون  ممن  دوليين  األلغام، و5 خبراء  مع 
ــغــام في  فــي الــمــشــروع الــســعــودي لــنــزع األل

اليمن، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.

محمود عزت القائم بأعمال مرشد اإلخوان

بيروت - وكاالت

قتل ثاثة مقاتلين من مجموعات 
للنظام  وداعـــمـــة  ــران  ــ إليـ ــيــة  مــوال
اإلسرائيلي  القصف  فــي  الــســوري 
ــاء  ــعــ ــ ــهـــدف لـــيـــل األرب ــتـ الــــــذي اسـ
قــرب  عسكرية  مــواقــع  الخميس 
ــاد الــمــرصــد  ــ ــا أفـ ــق مـ ــشـــق، وفــ دمـ
صباح  اإلنــســان  لحقوق  ــســوري  ال

الخميس.
ــة األنـــبـــاء الــســوريــة  ــرت وكــال وذكــ

ــا( نــقــا عــن مصدر  الــرســمــيــة )ســان
أن  الــلــيــل  منتصف  بــعــد  عــســكــري 
ــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي أســـفـــر عن  ال
إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع 

خسائر مادية.
وأوضـــحـــت ‘ســـانـــا’ أن الــدفــاعــات 
الجوية السورية تصدت للصواريخ 
اإلســرائــيــلــيــة الـــتـــي “اســتــهــدفــت 
دمشق  محيط  فــي  النقاط  بعض 

وأسقطت معظمها”.
وقال المرصد السوري أن القصف 
عسكريا  موقعا  طــال  اإلسرائيلي 
تتواجد  النظام ومستودعا  لقوات 
ومجموعات  إيرانية  قــوات  فيهما 
ــن جــنــســيــات غير  ــهــا مـ مـــوالـــيـــة ل
اللبناني،  أبرزها حزب هللا  سورية 
قرب منطقة الديماس شمال غرب 

العاصمة.

ثاثة  مقتل  عــن  الــقــصــف  وأســفــر 
عناصر من تلك المجموعات، وفق 
المرصد الذي لم يتمكن من تحديد 

جنسياتهم.
ــوام الــمــاضــيــة، شّنت  وخـــال األعــ
ضربات  المرات  عشرات  إسرائيل 
ــا، مــســتــهــدفــة مــواقــع  ــ ــي ســــوري فـ
إيرانية  وأهدافا  السوري  للجيش 

وأخرى لحزب هللا اللبناني.

مقتل 3 مسلحين من ميليشات إيران في غارات إسرائيلية على سوريا

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظميوزير الري المصري محمد عبد العاطي

أبوظبي ـ وكاالت
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خاشـــقجي  حـــول  األميركيـــة  المخابـــرات  تقريـــر  نشـــر  أن  منـــذ 
والمتحدثون باسم اإلدارة األميركية سواء باسم البيت األبيض أو 
باسم الخارجية يكررون مقولة احتواء المملكة العربية السعودية، 
ومن المهم أن نتعرف على مفهوم هذا االحتواء وأبعاده السياسية 

وأهدافه.
إن مصطلـــح احتـــواء يعني بالمفهوم االســـتراتيجي رؤية شـــاملة 
عسكرية واقتصادية وسياسية وتعبر عن أزمة ذات أبعاد متشابكة 
وقـــد تـــؤدي إلى فك العالقـــات الثنائية إلى عالقـــات متأزمة وأول 
من اســـتخدم مصطلح االحتـــواء containment هو جورج كينان 
رئيـــس قســـم التخطيـــط السياســـي بالخارجية األميركيـــة عام ٤٧ 
بهدف ضرب حصار اقتصادي وسياســـي على االتحاد الســـوفياتي 
إيمانـــا منه بـــأن العداء أبـــدي، وتبقى محصلة االحتـــواء بمفهومها 
المتحـــدة وحلفائهـــا  للواليـــات  العليـــا  المصالـــح  القديـــم تحقيـــق 
الغربييـــن بالوســـائل الســـلمية المبطنـــة لدعـــم األنظمة الرأســـمالية 

الموالية ألميركا.
وتطور مصطلح احتواء إلى مفهوم آخر يســـمى حافة الهاوية في 
عهد فوستر داالس عندما حاول السوفيات التوسع في نشر أفكار 
حركـــة التحرر العالمي عبر العديد من دول العالم الثالث، خصوصا 

دول أميركا الالتينية وشرق آسيا وأفريقيا.
وما يهمنا في هذا المجال أن سياسة االحتواء لها أبعاد جيوسياسية 
واســـتراتيجية بعيدة المدى وتجـــزأ عبر مراحل متعددة حتى يتم 
تحقيـــق أهدافهـــا، وما حصل مع العـــراق كان ضحية االحتواء من 
عـــام ٩٠ وانتهـــى بغـــزوه فـــي ٢٠٠٣ وقد ســـبقته العديـــد من دول 

أميركا الالتينية.
إن سياســـة االحتـــواء يجـــب علينـــا دراســـة أبعادها والـــدول التي 
دفعت ثمنها، ولدينا الوسائل واإلمكانات التي ُتفشل هذا المخطط 
الجهنمـــي... اللهـــم احمنا ممن يدعون أنهم أصدقاؤنـــا، أما أعداؤنا 

فنحن كفيلون بهم.

إنشاء مركز متخصص لتأهيل ذوي اإلعاقة والتوحد
مضاعفـــة قيمـــة المســـاعدات االجتماعيـــة التـــي أمـــر بها صاحب الســـمو 
الملكي ولّي العهد األمين رئيس الوزراء خالل شهر رمضان أثلجت قلوب 
ذوي اإلعاقة وأهاليهم بصفة خاصة، وأشاعت في نفوسهم الفرح، فليس 
خافيـــا أّن رعاية صاحب اإلعاقة تتطلب الكثيـــر من المصروفات المادية 
الحتياجاتـــه الخاصـــة، إضافـــة إلى أّن هنـــاك عوائل يمثل المعـــاق المعيل 

الوحيد لها وهذا يستلزم مضاعفة دخله إلعانة أسرته. 
احتياجات ذوي الهمم متعددة ومن بينها إنشاء مركز حكومي متخصص 
ومؤهـــل مـــن الناحيتين الفنية والبشـــرية لتأهيـــل ذوي اإلعاقة والتوحد، 
فهناك أســـر بحرينية تحتـــاج تأهيال عاجال وعالجا ألبنائهـــا من المعاقين 
والتوحدييـــن، وأعتقـــد أّن إقامـــة هـــذا المركـــز مهمـــة جـــدا خصوصا لمن 
تجاوزت أعمارهم الســـابعة عشـــرة، ذلك أّن هذه الفئة ليست ضمن فئات 
المراكـــز الحكومية، وتســـجيلهم فـــي مراكز خاصة مكلف جدا، فالرســـوم 

تفوق قدرة الكثير من أسر ذوي الدخل المحدود.
مـــن المهـــم التذكيـــر بحاجـــة المراكز الحكوميـــة لمتخصصيـــن في مجال 
التربية الخاصة لمتابعتهم بشـــكل مســـتمر، وليس مجـــرد تمضية الوقت، 
هنـــاك مـــا يزيد على خمســـة وثالثين مركزا تأهيليا توقـــف عن العمل بعد 
جائحـــة كورونـــا، مـــا خّلف آثارا ســـلبية علـــى أصحاب اإلعاقـــات الذهنية 
بشـــكل أكبـــر نظرا لحاجتهـــم الدائمة للرعايـــة والتأهيل، وكمـــا عّبر أهالي 
المعاقيـــن أّن إغالقهـــا المؤقت “أعاد أبناءهم مـــن ذوي اإلعاقات الذهنية 
إلـــى نقطـــة الصفر” وأن كل الجهـــود المبذولة طوال الســـنوات ذهبت في 

لحظات.
الفئـــة األكثـــر تضررا مـــن ذوي اإلعاقـــة أصحـــاب إعاقة الشـــلل الدماغي، 
وغيـــر مرة نّوهت أن المركز الذي يتولـــى رعايتهم ويوفر لهم كل الرعاية 
والتأهيـــل ويضـــم أمهـــر الكفـــاءات المتميـــزة أغلـــق قبـــل ســـنوات، وكان 
مصيـــر المعاقين هو البقـــاء في المنازل طوال الوقت وهـــذا بالطبع مؤلم 
ال للمعاقيـــن وحدهـــم لكن حتى ألهاليهـــم، وكان بود األهالـــي ضمهم إلى 
أحـــد المراكز الخاصة غيـــر أّن أوضاعهم المادية ال تســـعفهم. األمنية إلى 
المسؤولين بوزارة التنمية الذين نقدر جهودهم الكبيرة إعادة فتح مركز 

المتروك بالشمالية أو إنشاء مركز بديل.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

عبداهلل العيناتي

مفهوم االحتواء

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

للتواصل: 17111483

حتى لو انطفأت مصابيح السماء... سأبقى سعيدا
نبتة الســـعادة موجودة في كل إنســـان، وكل ما علينا فقط هو 
االهتمـــام بهـــا وإمدادها بماء الفكـــر اإليجابي وظل نور األمل، 
فنحـــن مـــن نعبر طريق الحياة مســـرعين في رحلـــة بال عودة، 
فلمـــاذا نتوقف في معابد الحزن المهجورة منتظرين أنفاســـنا 
األخيـــرة، يقول الفيلســـوف الهندي الرائع ســـادغورو “حتى لو 
تنطفـــئ مصابيح الســـماء، ابق ســـعيدا وال تحـــزن، ومن يفعل 

يكون قد أوقظ الروح العظيمة”.
كل إنســـان فـــي هـــذه الحيـــاة حســـب تعبيـــر دايـــل كارنيغـــي 
يرنـــو إلـــى الســـعادة، وثمة طريـــق مضمونة تفضـــي إليها، هي 
أن تســـيطر علـــى أفكارك، فالســـعادة ال تعتمد في شـــيء على 
العوامـــل الخارجيـــة، بـــل جل اعتمادهـــا على داخليـــة النفس، 
والســـعادة لیســـت ما تملك، وال من أنت، وال أين أنت، وال ماذا 
تفعل، إنما الســـعادة هـــي رأيك فيها ونظرتـــك إليها، فقد تجد 
شـــخصين يعمـــالن عمال واحـــدا، ولهما حظان متســـاويان من 
المال والمركز، ومع ذلك تجد أحدهما مبتئسا واآلخر سعيدا... 

لماذا؟ ألن لكل منهما اتجاها ذهنيا مختلفا، ولقد رأيت وجوها 
سعيدة بين العمال الصينيين الذين يتصبب منهم العرق، وقد 
أضناهـــم العمـــل في حـــر الصين الالفح لقـــاء بضع قروش في 
اليوم، مثلما أرى كل يوم من األشـــخاص الســـعداء في طريق 

“بارك” بنيويورك. 
قـــال شكســـبير: “ليـــس هنـــاك جميـــل وال قبيـــح، إنمـــا تفكيرك 
هـــو الذي يصـــور لك أحدهمـــا”، وقال إبراهـــام لنكولن “يصيب 
الناس من السعادة بقدر ما يوطدون عزمهم على أن يصبحوا 
ســـعداء”، وألهل الصين القدماء حكمة تقول “إن الرجل الذي 

ال يعرف كيف يبتسم ال ينبغي له أن يفتتح متجرا”.
لنحمل الســـعادة مثل الســـالح في أيدينا، ونجعلها غوال يقطع 
بأنيابـــه أفكارنا الســـوداء وأحزاننا، لنجعلهـــا ونتخيلها عمالقا 
علـــى صدورنـــا ووحشـــا عبقريـــا يســـاعدنا ودرعا مـــن الصعب 

االقتراب منه وكسره.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نســـتقبل بعد أيام شهر رمضان الكريم 1422هـ/ 2021م، وقد بدأت 
الدولة استعداداتها بتقديم مجموعة من التسهيالت الجمركية في 
الموانئ ونقطة العبور وتســـريع عملية التخليص الجمركي للبضائع 
التـــي يســـتوردها التجـــار والشـــركات المتعلقة بشـــهر رمضـــان، كما 
برز جلًيا التنافس بين األســـواق المحلية لتوفير احتياجات الشـــهر 
الكريـــم لجميع أصناف الفواكه والخضروات المحلية والمســـتوردة 
والمـــواد الغذائيـــة الُمتعلقة بشـــهر رمضان، وأعلنت هـــذه المحالت 
عـــن برامـــج عروضها داخل محالتهـــا بإعالنات ورقيـــة وصلت إلى 
معظم البيوت، وعن طريق التواصل االجتماعي وباستخدام البريد 

اإللكتروني لزبائنها لحثهم على الشراء.
إن عملية الشراء تتطلب وعًيا وثقافة في فن الشراء، فعلى الناس 
أن ال تشـــتري كل مـــا يتـــم عرضه، بل مـــا ُهم بحاجة إليـــه، وانتقاء 
األفضـــل مـــن ناحية الجودة وليس الســـعر، واالبتعـــاد عن العروض 
الكاذبـــة في األســـعار، كمـــا عليهم مالحظة تاريخ صالحية الســـلعة 
وعـــدم قـــرب انتهائهـــا، وأن يشـــتري الفـــرد مـــا يحتـــاج إليـــه فقط، 
فالســـلع الرمضانية كثيـــرة والمحالت والبرادات أكثـــر وقريبة أكثر 
من البيوت، وأن ال يجعل الناس بيوتهم مخازن لســـلع التجار، وأن 

يحسنوا الترشيد في اإلنفاق، وعلى ربات البيوت عدم إعداد كميات 
كبيرة من األطعمة التي غالًبا ما تكون نهايتها في الحاويات.

وعلـــى وزارة التجـــارة متابعـــة ومراقبـــة أســـعار الســـلع فـــي جميع 
المحـــالت والبـــرادات الصغيـــرة قبـــل الكبيـــرة منًعـــا للتالعـــب بهـــا، 
والقيـــام بالتفتيش على الســـلع مـــن ناحية الجـــودة وتاريخ اإلنتاج 
والصالحيـــة والتـــي تعـــرض فـــي العـــروض الترويجية بأســـعار قد 
تكـــون مخفضـــة؛ خصوصا حين يتم لصق ســـلعتين بالصق إلخفاء 
تاريخ اإلنتاج أو الصالحية، وفي محالت “تسوق أكثر لتربح أكثر”، 
ومحالت “عندما تصل مشـــترياتك خمســـين دينارا تسترد نصف ما 
دفعت” وغيرها من عروض التســـويق الكاذبـــة، وتعاون المواطنين 
مـــع وزارة التجارة في هذا المجال ُيحقق أهداف المراقبة ومتابعة 

األسعار.
وتعمـــل الحكومـــة البحرينيـــة علـــى الحفـــاظ علـــى األمـــن الغذائي 
في شـــهر رمضـــان بتوفير مختلف أنواع الســـلع الغذائيـــة، وتقديم 
التســـهيالت الجمركية للتجار لسلع شهر رمضان، وبمتابعة ُمستمرة 
ألســـعار هذه الســـلع، ومتابعة المواطنين تدعم كثيـــًرا جهود الدولة 
في تحقيق األمن الغذائي في شهر رمضان. وكل عام وأنتم بخير.

عبدعلي الغسرة

االستعداد لشهر رمضان

موقف إنساني وال أروع
ُيعرف اإللهام )Inspiration( بأّنه عملية التحفيز الذهني للشعور بأمر ما، 
أو فعله بطريقة إبداعية، كما أنه شـــعور الحماس الذي ينتاب الشـــخص 
نحو شـــخص آخر، أو شـــيء ما، ويمنحه أفكاًرا جديدة ومبتكرة، إذ إن 
الشخصية الملهمة هي شخصية تمتلك الشعور بالشغف العميق، والدافع 
القوي نحو فعل شـــيء ما، فإن الشـــيء الذي ُيلهم الشـــخص يعمل على 
إثـــارة المشـــاعر، واألفكار بداخلـــه، أو يؤثر عليه بطريقة مـــا، كما أّنه قد 
توجد الكثير من الشـــخصيات أو األشخاص الملهمين في الحياة، الذين 
بالرغم من حياتهم الصعبة التي يعيشـــونها إال أّنهم يتحدونها بابتسامة 
وعـــزم، ويحدثون فرًقا فـــي حياة كل من يقابلونه، وما نريد التوصل له 
هو أن الشخصيات الملهمة غالًبا ما تكون مصدر إلهام لمن حولها أيًضا.
وقـــد تلقيـــت كغيري خبًرا مقتضًبا وفًقا لقناة ســـكاي نيوز اإلخبارية عن 
أن شـــارة الكابتن الخاصة بنجم كرة القدم العالمي كريســـتيانو رونالدو 
التي ألقاها غاضًبا في نهاية مباراة بالده أمام صربيا ألهمت رجل إطفاء 
لمساعدة طفل يصارع الموت، فقد وقعت تلك الشارة بيد رجل اإلطفاء 
الـــذي عـــرف قيمتها وعرضهـــا عبر جمعيـــة خيرية للبيع في مـــزاد علني 
لمعالجـــة طفـــل صربي رضيع يبلـــغ من العمر ٦ أشـــهر ويعاني من مرض 
عضـــال، وتم بالفعل بيع شـــارة الكابتن رونالدو في المـــزاد بمبلغ وقدره 
٧٥ ألف دوالر أميركي وتم تسليم المبلغ إلى والدة الطفل للمساعدة في 

تكاليف عالجه.
بالله عليكم.. هل هذه قصة واقعية أم من وحي الخيال؟! تصوروا هذا 
اإلنســـان، رجـــل اإلطفاء كيـــف ولماذا قام بهـــذا التفكيـــر اإليجابي الذي 
يحمـــل كل معانـــي اإلنســـانية والحب والخيـــر والعطاء وبـــدون مقابل! 
تصـــوروا أن هـــذا الرجـــل ومن خالل هـــذه المبادرة الرائعة اســـتطاع أن 
يجمـــع هـــذا المبلغ الكبيـــر، واألجمل من ذلك كله أنه خصـــه بالكامل إلى 
هذا الطفل! وهللا ثم وهللا لو كنت أملك القرار لعملت تمثاال لهذا اإلنسان 
ألنه إنســـان من الطراز األول الذي يقل وجوده هذه األيام ونصبت هذا 
التمثال في موقع مميز ليكون رمًزا ومصدر إلهام لنا ولألجيال القادمة. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي



الرفاع - اتحاد الطاولة:

توجت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  خليفـــة  آل 
الطاولـــة،  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
ســـيدمرتضى  ســـار  نـــادي  العـــب 
كأس  لبطولـــة  بطـــاً  سيدحســـين 
االتحاد المفتوحة )11( لكرة الطاولة 

في منافسات الفردي.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  وشـــهدت 
المبـــاراة  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
النهائية لفردي الرجال التي فاز فيها 
سيدمرتضى حسين على العب سار 
علي رضـــي )4/2( بعد مبـــاراة مثيرة 
بينهمـــا، حيـــث قامت الشـــيخة حياة 
بتتويـــج األبطـــال بحضـــور أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة ورئيـــس نـــادي ســـار 

عباس عبدالوهاب.
بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  توجـــت  كمـــا 
عبدالعزيـــز آل خليفة، الثنائي إلياس 

الياســـي وعلـــي رضـــي بطـــا لبطولة 
كأس االتحاد في منافسات الزوجي 
بعد فوزهما على الثنائي سيدمرتضى 
حســـين وحســـن عبدالرحيـــم، حيث 
تســـلم الياســـي ورضـــي كأس المركز 
األول، وســـيدمرتضى وحســـن كأس 

المركز الثاني.

وجاء فوز سيدمرتضى حسين على 
علـــي رضـــي فـــي المبـــاراة النهائيـــة 
)4/2(، بواقع األشـــواط )11/9 و11/4 
رضـــي  فـــاز  فيمـــا  و11/8(،  و12/20 
و11/7(.   11/9( بواقـــع  بشـــوطين 
وأدار المباراة ميرزا داوود وحســـين 

الشهابي وإبراهيم ميثم.

أعلـــن صانع ألعـــاب الفريـــق األول للكـــرة الطائـــرة بالنادي 
األهلـــي علـــي حبيـــب رحيلـــه عـــن “القلعـــة الصفـــراء” بعد 
9 ســـنوات ارتـــدى فيها قميـــص النادي وحقـــق العديد من 

اإلنجازات المحلية والخارجية.
وذكر حبيب عبر حسابه الرسمي باإلنستغرام “أودع اليوم 
القلعة الصفراء بعد 9 ســـنوات حافلـــة باإلنجازات حققت 
خالها بطولة الدوري 4 مرات، وكأس ولي العهد 5 مرات، 
وبطولـــة األنديـــة العربيـــة مرتيـــن، وبطولـــة كأس االتحاد 
مـــرة، باإلضافة إلى تحقيق المركـــز الثالث ببطولة األندية 

الخليجية 3 مرات...”.
وقدم حبيب خالص شـــكره وتقديـــره لرئيس النادي خالد 
كانو ورئيس الجهاز اإلداري للعبة عاء الحلواجي وجميع 
اإلدارييـــن وموظفـــي النادي ومنتســـبيه وجميـــع األجهزة 
الفنيـــة الذيـــن مروا على قيـــادة الفريق كما خص بالشـــكر 
زمـــاءه الاعبين متمنيا لهم التوفيق والنجاح، معربا عن 
بالـــغ تقديره واحترامـــه للجماهير األهاويـــة الوفية التي 

قدمت له كل الدعم والتشجيع.

ولـــم يكشـــف حبيب عن وجهته المقبلـــة، ومن المرجح أن 
ينتقل ألحد األندية المحلية التي قامت بمفاوضته أخيرا 

في ظل ما يتمتع به من خبرة وقدرات متميزة.

جانب من التتويج

علي حبيب مع خالد كانو

حياة بنت عبدالعزيز توجت الياسي ورضي بطلي “الزوجي”

آخــر لنــاد  انتقالــه  بانتظــار  الصفــراء  القلعــة  ودع 

سيد مرتضى بطًل لكأس االتحاد للطاولة

علي حبيب يرحل عن طائرة األهلي

سبورتأحمد مهدي

الرفاع - لجنة الموروث:

الجولـــة  منافســـات  الجمعـــة  تنطلـــق 
الممتـــاز  حمـــد  بـــن  ناصـــر  لـــدوري   14
لكـــرة القدم للموســـم الرياضـــي -2020

2021، وذلـــك بإقامـــة مباراتيـــن علـــى 
اســـتاد مدينة خليفـــة الرياضية. يلعب 
المالكيـــة مع البديـــع عنـــد 5.10 عصًرا، 
وعنـــد 7.45 مســـاًء يلعـــب النجمة أمام 
الرفـــاع. وتســـتكمل منافســـات الجولة 
يوم الســـبت بإقامة 3 مباريات: األهلي 
مـــع المنامـــة، الرفاع الشـــرقي مع الحد، 

البسيتين مع المحرق.
إلـــى  ـــا  حاليًّ الـــدوري  ترتيـــب  ويشـــير 
صـــدارة الرفاع برصيـــد 34 نقطة، يليه 
نقطـــة،   26 برصيـــد  وصيفـــا  المنامـــة 
الرفاع الشـــرقي 25، المحرق 19، الحد 
18، األهلـــي 14، النجمـــة 13، المالكيـــة 
11، البديـــع 10 نقـــاط، والبســـيتين في 

المركز األخير برصيد 8 نقاط فقط.
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات الجمعـــة، فإن 
المالكية والبديع ســـيلتقيان في مباراة 
فـــي  الترتيـــب  مســـتوى  علـــى  مهمـــة 
المراكـــز المتأخرة، إذ يســـعى كل فريق 
لتحقيـــق فـــوز يبعده قلياً عـــن منطقة 
الخطر، فيما يدرك الخاسر أنه سيدخل 
في حســـابات معقدة نحـــو الهبوط إلى 
دوري الدرجـــة الثانية. يقـــود الفريقين 

مدربـــان وطنيـــان: موســـى مبـــارك مـــع 
المالكية وهشـــام الماحـــوزي مع البديع، 
الجولـــة  فـــي  تعـــادل  المالكيـــة  وكان 
الماضية سلبًيا أمام األهلي، فيما خسر 

البديع من الرفاع بهدفين. 
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يســـعى الرفاع 
لتحقيـــق فـــوز جديـــد يقربـــه أكثـــر من 
النجمـــة  يهـــدف  فيمـــا  اللقـــب،  حســـم 
لتحقيق 3 نقاط تؤمـــن موقعه وتبعده 
عـــن الدخـــول فـــي حســـابات الهبـــوط. 
يقـــود الفريقين مدربـــان وطنيان: خالد 
تـــاج مـــع النجمـــة وعلـــي عاشـــور مـــع 
الرفاع. وكان النجمة تعادل في الجولة 
الماضية أمـــام المحرق بهدفين لكليهما 
تحـــت  للفريـــق  األولـــى  المبـــاراة  فـــي 
القيـــادة الفنيـــة الجديدة بعد اســـتقالة 

المدرب الوطني خالد الحربان.

أعلنت شركة بتلكو واللجنة البحرينية لرياضات الموروث 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  التابعـــة  الشـــعبي 
توقيعهمـــا اتفاقيـــة دعـــم لبرنامـــج المســـابقات الرمضاني 

السارية. 
وبموجب هذه االتفاقية، ســـتكون بتلكو، الشـــركة الرائدة 
فـــي تقديم حلول االتصاالت الرقمية في مملكة البحرين، 
الشـــريك الرئيســـي لبرنامـــج الســـارية للعـــام الثانـــي على 
التوالـــي. وجرى توقيـــع االتفاقية بحضـــور خليفة القعود 
رئيـــس اللجنـــة البحرينيـــة لرياضـــات المـــوروث الشـــعبي 
والشيخ بدر بن راشد آل خليفة مدير االتصال المؤسسي 
والمســـؤولية االجتماعيـــة بشـــركة بتلكـــو، وطـــارق جمعة 
ســـالم مدير العاقات العامة باللجنـــة البحرينية لرياضات 

الموروث الشعبي.
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب خليفـــة القعـــود عـــن بالغ شـــكره 
وامتنانه لشركة بتلكو على دعمها ورعايتها للنسخة الثانية 
من برنامج الســـارية، مشيرا إلى أن استمرار الشراكة بين 
اللجنـــة البحرينيـــة لرياضـــات الموروث الشـــعبي وشـــركة 
بتلكـــو للعام الثاني على التوالي ياتي تأكيدا للنجاح الذي 

تحقق في برنامج المسابقات الشعبي.
من جانبه، أعرب الشيخ بدر بن راشد آل خليفة عن اعتزاز 
شـــركة بتلكـــو بالشـــراكة التي تربطهـــا باللجنـــة البحرينية 
لرياضـــات الموروث الشـــعبي، مؤكدا حرص الشـــركة على 
دعم الفعاليات الوطنية التي تنعكس ايجابا على المجتمع 

البحريني وتعزيز الهوية الوطنية.

جانب من توقيع االتفاقية

الرفــاع أمــام  والنجمــة  البديــع..  يالقــي  المالكيــة 

بــدر بــن راشــد يعــرب عــن اعتــزاز الشــركة بالشــراكة

انطلق الجولة 14 لدوري ناصر بن حمد الممتاز

بتلكو تدعم برنامج السارية للموسم الثاني

الرئيس الفخري لنادي راشد يرعى اليوم السباق الختامي

تحــت رعاية ســمو الشــيخ عبــدهللا بن عيســى آل خليفة الرئيــس الفخري 
لنادي راشــد للفروســية وســباق الخيل، يقام في الثانية والنصف من بعد 
ظهر اليوم الجمعة السباق الختامي لموسم سباقات 2021/2020، والذي 
ســيقام علــى كأس ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن عيســى آل خليفــة وكــؤوس 
أنجال ســموه ســمو الشــيخ حمد بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة وســمو 
الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن عيســى آل خليفة وســمو الشــيخ محمد بن 
عبدهللا بن عيسى آل خليفة وكأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرا للصناعة 
والتجــارة وكأس المــاك وكأس الروضة وذلك على مضمار ســباق النادي 

بمنطقة الرفة بالصخير.

مـــن  الختامـــي  الســـباق  ويعتبـــر 
الســـباقات المهمـــة التـــي يتطلـــع لها 
والفرســـان  والمضمـــرون  المـــاك 
الســـباقات  موســـم  تتويـــج  فـــي 
باالنتصارات بكؤوس السباق وسط 
توقعات بمنافســـات مفتوحـــة نظرًا 
لتقـــارب مســـتويات أغلـــب الجيـــاد 
المرشـــحة للمنافســـة، حيث ســـيقام 
المـــاك  كأس  علـــى  األول  الشـــوط 
لجيـــاد الفئـــة األولـــى “نتـــاج محلي” 
مســـافة 2000 متـــر والجائـــزة 900 

دينار.
وستبدأ المنافسة في الشوط الثاني 
الـــذي ســـيقام علـــى كأس الروضـــة 
والرابعـــة  الثالثـــة  الدرجـــة  لجيـــاد 
البحريـــن  خيـــل  مـــن  والمبتدئـــات 
العربيـــة األصيلـــة »الواهـــو« مســـافة 
1400 متـــر والجائـــزة 1500 دينـــار 
وبمشاركة 7 جياد أبرزها الحصانان 
أم  كحيـــان   –  1746 “الحمدانـــي 
زريـــر 1766 “ اللـــذان ظهـــرا بصورة 
جيـــدة وحققا المراكز الثاثة األولى 
الموســـم  هـــذا  مشـــاركاتهما  خـــال 
متجـــددة  منافســـة  وســـيخوضان 
بينهما بعدما سبق لكا منهما التفوق 
على اآلخر وآخرهـــا فوز “الحمداني 

.”1746
ويقـــام الشـــوط الثالـــث علـــى كأس 
ســـمو الشـــيخ حمـــد بن عبـــدهللا بن 
عيســـى آل خليفـــة لجيـــاد الدرجات 
الثانية والثالثة والرابعة والمبتدئات 
»نتـــاج محلـــي« مســـافة 1400 متـــر 
دينـــار وبمشـــاركة   2000 والجائـــزة 
8 جيـــاد، وذلـــك في الشـــوط األخير 
المخصص للفرســـان المتمرنين هذا 
الموســـم وســـيلعبون دورًا في مسار 
المنافسة في ظل تقارب مستويات 
الجياد التي حققـــت نتائج متفاوتة 
انتصاراتهـــا  الســـتعادة  وتســـعى 
بعدما حققـــت نتائج متفاوتة خال 

مشاركاتها األخيرة هذا الموسم.

منافسات مفتوحة

للجيـــاد  الرابـــع  الشـــوط  ويقـــام 
المبتدئـــات “نتـــاج محلـــي” مســـافة 
1600 متـــر والجائـــزة 2000 دينـــار 
مفتوحـــًا  الشـــوط  ســـيكون  حيـــث 
الجيـــاد  جميـــع  لكـــون  وغامضـــًا 
المشـــاركة تســـعى لتحقيـــق فوزهـــا 
األول بعدمـــا حققـــت مراكز متأخرة 
خـــال مشـــاركاتها لكن مـــع أفضلية 
للفرس “مشـــاوير” ملك سمو الشيخ 

محمـــد بـــن عبـــدهللا بـــن عيســـى آل 
كويـــن،  جيمـــي  وبقيـــادة  خليفـــة 
النـــوي”  دي  “ميوزيـــك  والحصـــان 
وبقيـــادة  فيكتوريـــوس  ألســـطبل 
أدنسون رودرغز بناء على نتائجهما 
بتحقيقهما المركزين الثاني والرابع.

ويقام الشـــوط الخامـــس على كأس 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا 
بـــن عيســـى آل خليفة لجياد ســـباق 
 1400 التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 
متر والجائزة 2000 دينار، وسيكون 
من األشواط المثيرة حيث سيشهد 
منافسة ثاثية متجددة بين الجياد 
الثاثة التي سبق لها التنافس بينها 
مرتيـــن خـــال هـــذا الموســـم وهـــي 
الفرس “فولو سوت” ألسطبل الماح 
وبقيـــادة الفـــارس المتمـــرن المتألق 
أبراهيم نادر والفرس “أوشـــن ستار 
“ ألســـطبل العفـــو وبقيادة دايســـكي 
فوكوموتو، والحصان “إكو سيستم” 
عبـــدهللا  وبقيـــادة  آر  كـــي  إم  ملـــك 
فيصل والذي قاد الحصان للفوز في 

مشاركته األخيرة.

 ويقام الشـــوط الســـادس على كأس 
بـــن عبـــدهللا  الشـــيخ محمـــد  ســـمو 
بـــن عيســـى آل خليفة لجياد ســـباق 
 1600 التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 
متر والجائزة 2000 دينار وسيشهد 
أكبر مشاركة في السباق بـ15 جوادًا، 
وســـط توقعـــات بمنافســـات قويـــة 
لتقـــارب مســـتويات ونتائـــج أغلـــب 
الجياد والتي حققت نتائج متفاوتة 
خال مشاركاتها هذا الموسم وأبرز 
المرشـــحين منها الحصـــان “المختار 
ســـتار” والفـــرس “هابي كـــراف” بناء 
علـــى تحقيقهما الفوز والمركز الرابع 

خال مشاركاتهما الثاث األخيرة.

صراع السرعة واإلثارة

ويقـــام الشـــوط الســـابع علـــى كأس 
الكبـــرا  ذيـــب  بـــن  زيـــد  مجموعـــة 
الفئـــة  لجيـــاد  والتجـــارة  للصناعـــة 
 1000 مســـافة  “مســـتورد”  الثانيـــة 
متـــر والجائـــزة 3000 دينـــار حيـــث 
سيشـــهد صراعـــًا قويًا بيـــن عدد من 
أقـــوى جيـــاد الســـرعة فـــي المضمار 

البحرينـــي التي تألقت هذا الموســـم 
وأبرزهـــا الجيـــاد “فور ويـــل درايف” 
عبـــدهللا  وبقيـــادة  جنـــرز  ألســـطبل 
فيصـــل، والحصـــان “اليـــك ذا لـــوك” 
ألســـطبل رمضان وبقيادة شيموس 
كرونيـــن، والحصـــان “دون أرمـــادو” 
الفـــارس  وبقيـــادة  العفـــو  ألســـطبل 
اليابانـــي دايســـكي فوكوموتـــو بناء 
واالنتصـــارات  المســـتويات  علـــى 
القوية التي حققتهـــا الجياد الثاثة 
فـــي نفـــس المســـافة في مشـــاركتها 
األخيرة، بجانب الحصانين اآلخرين 
ألسطبل العفو “ســـن سبرايت” الذي 
ســـبق لـــه التفوق علـــى جيـــاد قوية 
مثـــل “بفرزون” و”اليـــت أنجل” الذي 
وكذلـــك  المتقدمـــة،  المراكـــز  حقـــق 
ألســـطبل  شـــادو”  “دارك  الحصـــان 
المحمديـــة وبقيـــادة جيمـــي كويـــن 
والـــذي حقـــق مراكز متقدمة وســـط 

جياد قوية.
وتتجه األنظار صوب الشوط الثامن 

واألخير الذي سيقام على كأس سمو 
الشيخ عبدهللا بن عيسى آل خليفة 
لجيـــاد الدرجـــة األولـــى »مســـتورد«، 
مســـافة 2400 متـــر والجائزة 3000 
دينار وبمشاركة 6 من الجياد القوية 
في المسافات الطويلة والتي تسعى 
للظفـــر بآخـــر كؤوس الموســـم وأبرز 
المرشـــحين الحصـــان “ميـــدال وين 
“ ألســـطبل المحمديـــة وبقيادة بادي 
مـــاذرز والـــذي أظهر قدراتـــه العالية 
فـــي مشـــاركتيه األخيرتيـــن وحقق 
خالهمـــا الفـــوز متفوقـــًا علـــى جياد 
قوية، وسيواجه منافسة من جانب 
ألســـطبل  ولكـــم”  أ  “وات  الحصـــان 
فيكتوريوس وبقيادة حســـين مكي 
والذي يســـعى الســـتعادة إنتصاراته 
بعدمـــا جقـــق مراكز متقدمـــة خال 
مشـــاركاته األخيرة وسيســـتفيد من 
األســـطبل  لنفـــس  اآلخـــر  الحصـــان 

“مكاك” كورقة تكتيكية لصالحه.
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ــاد عـــلـــى آخــــــر كـــــــؤوس الـــمـــوســـم ــ ــي ــ ــج ــ صـــــــراع قــــــوي ومـــثـــيـــر بـــيـــن ال



رضا علي يقود القادسية للقب الدوري الكويتي
ــر ــم آخ ــوس ــم ــد ل ــجــدي ــت ــل ــة ل ــي ــدئ ــب ــم ــه ال ــت ــق ــواف ــادي م ــ ــن ــ ــح ال ــن م

نجح المدرب الوطني للكرة الطائرة رضا علي في تحقيق 
لقب الدوري الكويتي مع نادي القادسية مع تبقي جولتين 
علـــى نهايـــة المســـابقة بعدمـــا خســـر الكويت مـــن كاظمة 
شـــوطين ضمـــن منافســـات المربـــع الذهبي ليتـــم اإلعالن 
عن فوز القادســـية باللقب بعد آخر سنة فاز فيها بالبطولة 

العام 2012.
وكان القادســـية قـــد خســـر فـــي المواجهـــة األخيـــرة يـــوم 
األربعاء الماضي أمام العربي بنتيجة 3/2 لكن النتيجة لن 
يكون لها أي تأثير في تتويج القدســـاوية كما ســـيخوض 

الفريق آخر مواجهة أمام كاظمة يوم السبت المقبل.
واســـتطاع رضـــا علـــي أن يعيد بريـــق القادســـية الكويتي 
ويضعه في ســـكة البطوالت في أول تجربة له مع النادي 
ليدخل التاريخ كأول مدرب بحريني يفوز بهذا اللقب في 
مالعب الكـــرة الطائرة الكويتية ويقدم صورة ناصعة عن 
المـــدرب البحريني ومـــا يتحلى به من قـــدرات وإمكانات 

ويكون خير سفير للكرة الطائرة البحرينية.
هـــذا وكان المـــدرب رضا علي قد أكد فـــي تصريح خاص 
لــــ “البـــالد ســـبورت” أن نـــادي القادســـية الكويتـــي قد بدأ 
التفـــاوض معـــه بشـــأن التجديـــد قبـــل شـــهورعدة بيد أنه 

رفـــض اإلعالن عن تلـــك التفاصيل على صفحـــات “البالد 
ســـبورت” قبل أن يتم التأكيد الرسمي على فوز القادسية 
باللقـــب حينذاك، وأوضـــح علي أنه منح النـــادي الكويتي 

الموافقة المبدئية للتجديد.

فريق القادسية البطل رضا علي

اللجنة اإلعالمية

شـــارك األميـــن العام للجنة البارالمبيـــة البحرينية علي الماجـــد في الفعالية 
الترويجيـــة للريشـــة الطائـــرة البارالمبيـــة والتـــي نظمها االتحـــاد البحريني 
للريشـــة الطائرة واالســـكواش، وذلك بحضور رئيس االتحاد سوســـن تقوي 
وعضو مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي محمد فرحان. وقدم 
األمين العام شـــكره الكبير لالتحاد البحريني للريشـــة الطائرة واالسكواش، 
والـــى المركـــز البحرينـــي للحـــراك الدولي علـــى تقديم مثل هـــذه المبادرات 
اإليجابية التي تســـهم في زيادة الوعي في المجتمع حول رياضة الريشـــة 

الطائرة البارالمبية تحديدا ورياضات أصحاب ذوي العزيمة عموما.

فعالية ترويجية للريشة

ا شيكو: بريف قصة ملهمة عززت موقع البحرين عالميًّ
ــاح بـــريـــف 50 ــجـ ــنـ ــد بـ ــمـ ــن حـ ــ ــنـــئ خـــالـــد ب ــهـ ــي ُيـ ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ رئـــيـــس االتـ

هنــأ وزيــر الثقافــة والشــباب والرياضة بجمهورية كوســوفو هجرهللا شــيكو، 
ســمو الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة االولمبية البحرينية، بمناســبة النســخة 50 
من بطولة بريف، والتي نظمتها منظمة بريف بالتعاون مع المجلس البحريني 
لأللعــاب القتالية واالتحاد البحريني لفنــون القتال المختلطة، ضمن فعاليات 
“مملكــة الكومبــات” فــي الفترة 18 مارس - 1 إبريل، في الســاحة المقابلة من 

قلعة عراد األثرية بمحافظة المحرق.  

وقـــال شـــيكو: “نبـــارك لســـمو الشـــيخ 
نجـــاح  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  خالـــد 
النســـخة 50 مـــن بطولـــة بريف لفنون 
القتـــال المختلطـــة للمحترفيـــن. فمـــا 
حققتـــه هـــذه البطولـــة مـــن نجاحات 
على مســـتوى رياضة MMA العالمية، 
هـــو تأكيد على الجهـــود المميزة التي 
بذلها ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفة في دعم هذه الرياضة وتعزيز 
تواجد مملكة البحرين على مســـتوى 
مضيفـــا  والدولـــي”،  القـــاري  المشـــهد 
أن بطولـــة بريـــف قصة نجـــاح ملهمة 
لمملكـــة البحريـــن في عالـــم الرياضة، 
تؤكـــد على مـــا وصلت إليـــه الرياضة 

من تطور وتقدم في البحرين، مشيرا 
لرياضـــة  كوســـوفو  اتحـــاد  أن  إلـــى 
برئاســـة  المختلطـــة  القتـــال  فنـــون 
باســـارت بيريشـــا يعمل بجـــد لتطوير 
هـــذه الرياضة في كوســـوفو، متطلعا 
أن يحظـــى العبـــو كوســـوفو بالدعـــم 
فـــي  والمشـــاركة  لالنضمـــام  الكامـــل 

بطولة بريف. 
من جانبه، قال رئيس اتحاد كوسوفو 
بيســـارت  المختلطـــة  القتـــال  لفنـــون 
بيريشـــا: “بداية، نبارك لســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة نجاح النسخة 
50 مـــن بطولـــة بريـــف لفنـــون القتـــال 
المختلطة، والتي تعتبر من البطوالت 

اســـتطاعت  التـــي  القالئـــل  العالميـــة 
أن تشـــق طريقهـــا بصـــورة مميزة في 
عالـــم رياضة فنون القتـــال المختلطة 
بفضل الرؤية التي رسمها سموه لهذه 
البطولـــة، والتي نفذتهـــا منظمة بريف 

برئاسة محمد شاهد بكل اقتدار”. 
وأضـــاف أن اتحـــاد كوســـوفو لفنـــون 
القتال المختلطة يعمل بشكل مستمر 
االتحـــادات  مـــع  العالقـــات  لتطويـــر 
الوطنيـــة األعضـــاء باالتحـــاد الدولـــي 
IMMAF، مشيرا إلى أن اتحاده يسعى 

لتعزيـــز التعاون المشـــترك مع االتحاد 
البحرينـــي لفنـــون القتـــال المختلطة، 
من أجل بناء منظومة عمل مشـــتركة 
تهـــدف لتطويـــر اللعبـــة فـــي البلديـــن، 
وتســـاهم فـــي تعزيـــز حضورهـــا على 

المستوى الدولي. 
من جانبـــه، هنأ رئيس االتحاد الدولي 
لفنون القتال المختلطة كاريث براون، 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة نجاح النسخة 50 من بطولة 
بريـــف لفنون القتال المختلطة، والتي 

نظمتهـــا منظمـــة بريـــف بالتعـــاون مع 
المجلـــس البحريني لأللعـــاب القتالية 
القتـــال  لفنـــون  البحرينـــي  واالتحـــاد 
المختلطـــة، ضمـــن فعاليـــات “مملكـــة 
الكومبـــات” بالســـاحة المقابلـــة لقلعـــة 

عراد األثرية بمحافظة المحرق. 
وقـــال براون: “يحق لمنّظمةأن تفتخر 
العالمّيـــة  بإنجازاتهـــا    BRAVE CF
القتـــال  فنـــون  رياضـــة  تطويـــر  فـــي 
الُمختلطـــة، إذ قامـــت المنّظمة بزيارة 
21 دولـــًة ُمختلفة فـــي أول 50 فعالّية 

لها، خالل أربع ســـنوات فقط. وخالل 
تلك الســـنوات، حرصـــت المنّظمة كّل 
الحـــرص علـــى االهتمـــام بـــكال فئتـــّي 
الرياضة، للهواة والُمحترفين. ويرجع 
هـــذا النجـــاح لالهتمـــام الـــذي يوليـــه 
ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
والعمل الـــدؤوب الذي يقوم به رئيس 
منّظمـــة بريـــف محّمـــد شـــاهد، إذ كاَن 
لُهمـــا التأثيـــُر الكبيـــر والملحـــوظ على 
نمـــّو الرياضـــة فـــي الشـــرق األوســـط، 

وآسيا، وفي العالم”.

منظمة بريف - المركز اإلعالمي:

بيسارت بيريشاهجر الله شيكوكاريث براونسمو الشيخ خالد بن حمد
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االتحاد البحريني لكرة القدم

المســـتوى  دورة  انطلقـــت 
الرياضيـــة،  لـــإدارة  األول 
وذلـــك إلداريـــي األنديـــة الــــ 
تقنيـــة  عبـــر  األعضـــاء،   20
االتصـــال المرئـــي عـــن بعـــد، 
االتحـــاد  ينظمهـــا  والتـــي 
البحرينـــي لكـــرة القدم حتى 
12 أبريـــل الجاري، ويحاضر 
الكويتـــي  المحاضـــر  فيهـــا 
المكيمـــي  حســـين  الدولـــي 

كمحاضر رئيس.
الـــدورة  إقامـــة  وتأتـــي   
ضمـــن إطـــار جهـــود االتحاد 
البحريني لكرة القدم لتأهيل 
الكـــوادر اإلدارية وتطويرها، 
علـــى  إيجاًبـــا  ينعكـــس  بمـــا 
منظومـــة العمـــل اإلداري في 

قطاع كرة القدم.
وتشتمل الدورة على محاور 
اإلعـــداد  أبرزهـــا  متعـــددة 
وواجبـــات  ومهـــام  النفســـي 
مدير اللعبة )الفريق(، إضافة 
إلى مهام وواجبات اإلداري، 
الســـجل الرياضـــي، التنظيم 
عوامـــل  القيـــادة  اإلداري، 
اإلســـعافات  اإلداري،  نجـــاح 
طـــرق  االتصـــال،  األوليـــة، 
اكتشـــاف المواهب، ومقدمة 
في التغذية، وعـــالوة إداري 
ومدرســـة  بأســـرة  الفريـــق 
علـــى  وعـــالوة  الالعـــب. 
المحاضـــر الرئيـــس، يحاضر 
محاضـــرون  الـــدورة  فـــي 
تكميليـــون، هـــم: نبيـــل طـــه، 
المحاضـــر  العلـــوي،  مؤيـــد 
المخـــرق،  فهـــد  الدولـــي 

المدرب الوطنـــي والمحاضر 
اآلســـيوي محمـــد الشـــمالن، 
المـــدرب والمحاضر الوطني 

خالد تاج ومحمود الشواي.
 31 الـــدورة  فـــي  ويشـــارك 
دارًســـا: الشـــيخ ســـلمان بـــن 
عبدالرحمن آل خليفة، أحمد 
الكعبي، أحمـــد فوزي، جمعة 
المحميد، حبيـــب عيد، خالد 
عبدالعزيـــز،  ســـعود  هـــالل، 
ســـلمان  صـــالة،  ســـعيد 
مرتضـــى  ســـيد  الدخيـــل، 
عبـــاس، عـــادل حســـن، علي 
مســـامح، علي المقلـــة، عمار 
الخباز، عمار دشـــتي، عمران 
األنصاري، عيســـى العيســـى، 
مبـــارك  عبدالـــرزاق،  فـــارس 
الخثـــالن،  محمـــد  البنعلـــي، 
محمـــد جمعـــة بشـــير، محمد 
عبدالغفـــار، محمـــد محمـــود 
عبدالقادر، محمـــد الحايكي، 
مهـــدي  الكعبـــي،  مصبـــاح 
البنـــاء، نايف الماجـــد، هاني 
عبدالحســـين، هشـــام صالح، 
هشـــام عبدالكريـــم ويعقوب 

بني حماد.

تنظيم دورة المستوى األول لإلدارة الرياضية

سموه استقبل انفانتينو بحضور رئيس االتحاد اآلسيوي كرة القدم

اســتقبل رئيس النــادي والمدير التنفيذي وأشــاد بالنتائــج المرموقة

ناصر بن حمد يشيد بدعم االتحاد الدولي للكرة البحرينية

ناصر بن حمد: تهيئة الظروف المثالية أمام باريس أف سي

استقبل ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشـــباب  سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس 
االتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم “فيفا” جيانـــي إنفانتينو، 
بحضور الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفة رئيس 
االتحـــاد االســـيوي لكـــرة القـــدم النائـــب األول لرئيس 

االتحاد الدولي لكرة القدم.
 وخـــالل اللقاء بحث ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة مـــع رئيس االتحـــاد الدولي لكرة القدم الســـبل 
الكفيلـــة بتطويـــر كرة القـــدم البحرينيـــة باإلضافة الى 
مواصلـــة االتحاد الدولـــي دعم مشـــروعات ومبادرات 
المملكة نحو االرتقاء بكرة القدم في مختلف جوانبها 

التنظيمية واإلدارية والفنية.
 وأشاد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالتعاون 
الكبير بين مملكة البحرين واالتحاد الدولي لكرة القدم 
“الفيفـــا” والهادف إلـــى مواصلة مســـيرة النهوض بكرة 

القـــدم البحرينيـــة منوها ســـموه بـــدور الفيفـــا في دعم 
خطـــط وبرامج االتحـــادات الدولية االهليـــة في العالم 

حتى تواصل رعاية اللعبة الشعبية األكبر في العالم.
 وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة حرص 
مملكـــة البحرين علـــى تهيئة الظـــروف المثالية إلثراء 
مسيرة كرة القدم من أجل المحافظة على المكتسبات 

التي حققتها الكرة البحرينية في السنوات األخيرة.

 مـــن جانبـــه، أعـــرب جيانـــي إنفانتينو عن بالغ شـــكره 
وتقديره لســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة على 
حسن االســـتقبال وحرص سموه على مواصلة تطوير 
الرياضـــة البحرينيـــة بصـــورة عامـــة وكرة القـــدم على 
وجـــه التحديـــد، مبديا اعجابـــه بما حققته كـــرة القدم 
البحرينيـــة مـــن تطـــور فـــي كـــرة القـــدم فـــي المرحلة 

الماضية.

اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  ممثـــل جاللـــة  اســـتقبل 
وشـــؤون الشـــباب  ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، رئيـــس الوزراء الفرنســـي الســـابق فرانســـوا 
تشـــارلز فيون، والســـيد بيبير فيراتشـــي رئيس نادي 
باريـــس أف ســـي والســـيد فابريـــس هيرولـــت المدير 

التنفيذي للنادي.
وخـــالل اللقـــاء أكـــد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة  أهمية تواجد اســـم مملكة البحرين عبر شـــعار 
“فيكتوريوس البحرين” في البطوالت األوروبية االمر 
الذي يســـاهم في تسليط الضوء على مملكة البحرين 
وما تعيشـــه من نهضـــة كبيرة في مختلـــف المجاالت 
بما فيها الجوانب الرياضية، مشـــيدا ســـموه بما حققه 
فريق باريس أف ســـي من نتائج مرموقة في الدوري 

الفرنسي وظهوره بشكل متميز من الناحية الفنية.
وأشاد ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود 
الكبيرة التي يبذلها رئيس نادي باريس أف سي وكافة 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة النـــادي والمنظومـــة اإلدارية 
فـــي ســـبيل تهيئة الظـــروف المثالية أمـــام الفريق من 
أجل مواصلة مســـيرته في الدوري الفرنســـي وضمان 

تحقيق الفريق لنتائج متميزة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيـــس باريس أف ســـي عـــن بالغ 
شـــكرهم وتقديرهم إلى ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفة على دعم ســـموه المتواصل ومتابعة سموه 
الدائمـــة للنـــادي فـــي مســـيرته نحو تحقيـــق األهداف 

التي رسمها مجلس اإلدارة للفريق.

اللجنة االعالمية

اللجنة اإلعالمية

جانب من اللقاء
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أمل الحامد

المنامة - بورصة البحرين

المســـتثمرون  تـــداول 
البحريـــن،  بورصـــة  فـــي 
مليـــون   1.18 أمـــس، 
إجماليـــة  بقيمـــة  ســـهم، 
ألـــف   193.70 قدرهـــا 
دينـــار، تـــم تنفيذهـــا من 
خـــال 35 صفقـــة، وركز 
المســـتثمرون تعاماتهم 
على أسهم قطاع البنوك 
التجاريـــة والتـــي بلغـــت 
قيمـــة أســـهمه المتداولة 
95.38 ألـــف دينار، أي ما 

نســـبته 49.24 % مـــن القيمة اإلجمالية للتداول وبكميـــة قدرها 475.08 ألف 
سهم، تم تنفيذها من خال 10 صفقات.

جـــاء البنك األهلـــي المتحد في المركز األول إذ بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
87.84 ألف دينار، أي ما نسبته 45.35 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 

وبكمية قدرها 342.63 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 5 صفقات.
أما المركز الثاني فكان إلي بي إم تيرمينالز البحرين بقيمة قدرها 32.32 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 16.69 % من إجمالـــي قيمة األســـهم المتداولة وبكمية 

قدرها 25 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 4 صفقات.
وجاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 22.83 ألف دينار، أي ما 
نسبته 11.78 % من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية قدرها 350 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خال 3 صفقات.

تداول 1.18 مليون سهم بـ 193.7 ألف دينار

المنامة - البركة اإلسالمي

المنامة - جمعية رجال األعمال

EL� )طرحت) شركة) نفط) البحرين) )بابكو() أمس) مناقصة) الستبدال) التوربينات) البخارية) الحالية،) تقدمت) إليها) شركة) 
LIOTT (TURBOMACHINERY (LTD() بعطاء) بنحو) 1.4) مليون) دينار.

وطرحت شؤون األشغال بوزارة 
لمشـــروع  مناقصـــة  األشـــغال 
عيســـى،  مدينـــة  ســـوق  تكييـــف 
تنافســـت عليها 3 شـــركات، وكان 
أقل عطاء بنحو 565.8 ألف دينار 
لشـــركة الزامل لخدمات التكييف 
 1.4 بقرابـــة  وأكبرهـــا  والتبريـــد، 

مليون دينار.
الـــوزارة  بإشـــراف  والمشـــروع 
وســـتكون مـــدة العقـــد 15 شـــهًرا 

للتصميم والتنفيذ.
وطرحـــت وزارة المالية مناقصة 
لصيانة طابعـــات وتوفير األحبار 

وأجهـــزة  بالطابعـــات  الخاصـــة 
التصوير لمدة 20 شهًرا، تنافست 
عليها 7 شركات، وكان أقل عطاء 
بنحـــو 3.3 ألـــف دينـــار، وأكبرهـــا 

بقرابة 81.3 ألف دينار.
التخطيـــط  إدارة  وطرحـــت 
الكهربـــاء  بهيئـــة  والدراســـات 
والمـــاء مناقصـــة لتنفيـــذ أعمـــال 
إنشـــاء حوائط خرســـانية وغرف 
نقـــل  محطـــات   3 فـــي  حراســـة 
 400 جهـــد  قائمـــة  الكهربـــاء 
 4 عليهـــا  تنافســـت  كيلوفولـــت، 
شـــركات، وكان أقـــل عطاء بنحو 

952.4 ألـــف دينار، وأكبرها بـ 1.8 
مليون دينار.

وأطلقت “الھیئة” مشروع “تنفيذ 
أعمال إنشـــاء حوائط خرســـانية 
وغـــرف حراســـة فـــي 3 محطات 
نقـــل الكهربـــاء قائمـــة جهـــد 400 

كيلوفولت”.
وتـــم إجمـــاال، فتـــح 4 مناقصـــات 
تابعة لـ 4 جهات حكومية بإجمالي 
15 عطـــاء، فـــي حيـــن تـــم تعليق 
عطـــاء وحيد تابع لجهـــة واحدة. 
العطـــاءات  أقـــل  مجمـــوع  وبلـــغ 

المقدمة نحو 2.9 مليون دينار.

البركـــة اإلســـامي، عـــن  بنـــك  أعلـــن 
نوعـــه  مـــن  األول  التمويـــل  عـــرض 
فـــي المملكـــة، الـــذي ســـيتيح لعماء 
البنك فرصة االســـتفادة من التمويل 
وبنـــاء  األراضـــي  لشـــراء  العقـــاري 
المنـــازل فـــي آن واحـــد. ويأتـــي هـــذا 
العـــرض الفريـــد بصفتـــه جـــزًءا مـــن 
التعـــاون المشـــترك بيـــن بنـــك البركة 
وبنـــك  اإلســـكان  ووزارة  اإلســـامي 
اإلســـكان، إذ ســـتمكن هـــذه الشـــراكة 
العمـــاء الكـــرام مـــن االســـتفادة مـــن 
هـــذا البرنامج للحصـــول على تمويل 
)اإلجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك(، حيث 
ســـيقدم البنك التمويل لشراء األرض 
بينما ستتكفل كل من وزارة اإلسكان 

وبنك اإلسكان بعملية تمويل البناء.

وقال المدير العام لمجموعة األعمال 
فـــي بنـــك البركـــة اإلســـامي طـــارق 
محمـــود كاظـــم “نحن ســـعداء للغاية 
بشـــراكتنا مع كل من وزارة اإلســـكان 
عـــروض  لتقديـــم  اإلســـكان  وبنـــك 
تمويليـــة غير مســـبوقة في البحرين، 

والتـــي ســـتعود بالنفع علـــى عمائنا، 
وســـتوفر لهـــم فرصـــة فريـــدة ليـــس 
فقط لشراء األراضي السكنية، ولكن 

أيًضا لبناء منازلهم”.
وأضـــاف “يأتي هـــذا العرض تماشـــيًا 
مـــع جهودنـــا لتقديم حلـــول تمويلية 
تلبـــي احتياجـــات  عقاريـــة متنوعـــة 
وتطلعـــات العمـــاء، ونحـــن على ثقة 
أن مثل هذه الحلول ســـتحظى برضا 
وإعجاب عمائنا الكرام. كما أننا نعتز 
بشـــراكتنا المثمرة مع وزارة اإلسكان 
وبنـــك اإلســـكان ونتطلـــع إلـــى العمل 
معهـــم عـــن كثـــب لتحقيـــق األهداف 
المتعلقة بتطوير الخدمات اإلسكانية 
فـــي مملكة البحرين بما يتماشـــى مع 

الرؤية االقتصادية لعام 2030”.

أكـــد وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف أن 
القطاع الخاص شـــريك أساس في تنفيذ 
مشروعات برنامج التنمية الخليجي وأن 
القطاع عمل جنًبا إلى جنب مع الحكومة 
تدشـــين  منـــذ  المشـــروعات  تنفيـــذ  فـــي 
برنامج التنمية الخليجي، مشـــيًرا إلى أن 
البرنامج أســـهم في تعزيز البنية التحتية 
فـــي المملكة، وانعكـــس إيجاًبا على دورة 
االقتصـــاد الوطنـــي، إذ أســـهم فـــي تنفيذ 
العديـــد مـــن المشـــروعات الحيويـــة التي 
عـــززت مـــن وتيـــرة النهضة الشـــاملة في 
المملكـــة، مشـــيًرا إلـــى ميزانيـــة التنميـــة 
الخليجـــي مـــن الدول الثاث )الســـعودية 

مة للبحرين. واإلمارات والكويت( المقدَّ
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركة الوزيـــر خلف 
متحدثا رئيســـا في منتدى “مامح حول 
الخليجـــي  التنميـــة  برنامـــج  مشـــروعات 
وتأثيرهـــا علـــى القطـــاع الخـــاص”، الـــذي 
نظمتـــه جمعية رجال األعمـــال البحرينية 

وبحضـــور واســـع ضم عـــدًدا مـــن أعضاء 
الجمعيـــة وممثلـــي القطاعـــات التجاريـــة 
فـــي المملكة، عبر تقنيـــة االتصال المرئي 

عن ُبعد.
وتحـــدث الوزيـــر عـــن تأثيـــر مشـــروعات 
الدعـــم الخليجـــي علـــى القطـــاع الخاص، 
مؤكـــًدا أن الحركـــة االقتصاديـــة فـــي أي 
دولـــة إنمـــا تنمـــو بذراعيـــن، همـــا الـــذراع 
الحكومـــي وذراع القطـــاع الخـــاص، وأن 
كاًّ منهمـــا مكمـــل لآلخـــر، حيـــث يتمثـــل 

دور الحكومـــة في توفيـــر البنية التحتية 
لاقتصاد وذلك لدعم مشروعات وبرامج 
األعمـــال  رجـــال  مـــن  الخـــاص  القطـــاع 
ومســـتثمرين. وأشـــار إلى دعم الحكومة 
وبشـــكل ملحـــوظ للقطـــاع الخـــاص مـــن 
خـــال إيجاد البيئـــة المناســـبة والقوانين 
وتبســـيط  المســـاندة،  والتشـــريعات 
اإلجـــراءات لعمـــل القطـــاع الخـــاص عبـــر 
والتـــي  للمســـتثمرين  الجاذبـــة  القوانيـــن 

استفاد منها قطاع األعمال في المملكة.

طارق كاظم

جانب من المنتدى

تكييـــف ســـوق مدينـــة عيســـى بـ 566 ألـــف دينـــار غيــــر مسبــوقــة بالشـراكــة مـــع وزارة وبنــك اإلسكــان

خلــف: البرنامج يســهم بتعزيز البنيــة التحتية للمملكة

الستبدال التوربينات البخارية لـ “بابكو” “البركة “: عروض تمويل لتملك األراضي والبناء

القطاع الخاص شريك في تنفيذ مشروعات “التنمية الخليجي”

بالبحريــن نوعــه  مــن  األول  والمشــروع  تضمنــت 12منــزال 

إنجاز المرحلة األولى لـ “المياه الرمادية” في عوالي

بنــاء) علــى) توجيهــات) وزيــر) النفط) الشــيخ) محمد) بــن) خليفــة) ال) خليفة،) 
وتحــت) إشــراف) وحــدة) إدارة) مــوارد) الميــاه) )WRM() بالهيئــة) الوطنيــة) 
للنفــط) والغــاز،) تــم) االنتهــاء) مــن) المرحلــة) األولــى) مــن) مشــروع) الميــاه) 
الرماديــة) فــي) مدينــة) عوالــي،) والــذي) يركــز) علــى) االســتفادة) مــن) المياه) 
الرمادية) في) اســتخدامات) متعددة،) وذلــك) تعزيزا) تطبيقا) لمبدأ) اإلدارة) 

المتكاملة) للموارد) المائية) في) مملكة) البحرين.

وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس التفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز ناصـــر 
وفقـــا  الهيئـــة  أن  الســـويدي  ســـلطان 
لتوجيهـــات وزيـــر النفـــط تعمـــل علـــى 
المشـــروعات  مـــن  العديـــد  تنفيـــذ 
الرائـــدة للمســـاهمة فـــي حمايـــة البيئة 
كأحـــد المتطلبـــات األساســـية للتنميـــة 
المســـتدامة التـــي حققت فيهـــا مملكة 
البحريـــن نجاحات عديدة بفضل رؤية 
القيـــادة الحكيمة، مضيفا أن مشـــروع 
إعادة اســـتخدام المياه الرمادية يأتي 
في سياق هذه المشروعات بما يحافظ 
علـــى المخـــزون المائي اإلســـتراتيجي 

وتحقيق فائض في المستقبل.
وأشـــار إلى أن الدراســـات المتخصصة 
وهـــي  الرماديـــة  الميـــاه  أن  أكـــدت 
الناتجة عن المكيفـــات، ومياه المطبخ 
و ميـــاه الغســـيل ذات خصائص تتميز 
المعالجـــة  عمليـــة  كلفـــة  بانخفـــاض 
والتدويـــر، كمـــا أنهـــا ال تحتـــوي علـــى 
مواد عضوية مقارنة بالمياه الســـوداء 
مـــا  الصحـــي،  الصـــرف  عـــن  الناتجـــة 
تحقيـــق  فـــي  أفضـــل  خيـــاًرا  يجعلهـــا 
توجهـــات مملكـــة البحرين فـــي مجال 
األمن المائي واإلدارة المتكاملة للمياه.
وبين أن االستفادة من المياه الرمادية 
العديـــد  فـــي  عالميـــا  اتجاهـــا  أصبـــح 
مـــن القطاعـــات ومـــن بينهـــا الزراعـــة 
واألعمـــال  اإلســـكانية  والمشـــروعات 
الصناعيـــة التـــي تعتمـــد علـــى الميـــاه، 
وذلـــك يتـــم عبـــر أســـاليب عـــدة منهـــا 
الكيميائيـــة والبيولوجيـــة والطبيعية، 
وبالتالـــي فإنهـــا تعـــد صديقـــة للبيئـــة 

وغير مكلفة اقتصاديا.

وكشف عن أن المرحلة األولى من هذا 
المشـــروع الـــذي يعـــد األول مـــن نوعه 
على مستوى مملكة البحرين، اشتملت 
على االستفادة من المياه الرمادية في 
12منـــزال فـــي مدينة عوالـــي، مبينا أنه 
خال الفترة المقبلة ســـيتم اســـتكمال 
توصيـــل باقي المنـــازل والبالغ عددهم 
550 منـــزال، إذ تم تقســـيم المنازل في 
عوالـــي إلـــى 6 مناطـــق بهـــدف تقليـــل 
الكلفـــة، كمـــا ســـيتم األخـــذ باالعتبـــار 
المنـــازل التـــي فـــي قيـــد اإلنشـــاء فـــي 
المنطقـــة إلدراج أنظمة االســـتفادة من 
الميـــاه الرماديـــة فيهـــا إلثبـــات إمـــكان 
تطبيـــق ذلك على المجمعات الســـكنية 

الكبرى.
وحـــدة  أن  الســـويدي  وأوضـــح 
كجـــزء  تعمـــل  الميـــاه  مـــوارد  إدارة 
التـــي  والمشـــروعات  المبـــادرات  مـــن 
تنفذهـــا الهيئـــة الوطنية للنفـــط والغاز 
ضمن مشـــروعها مـــع صنـــدوق المناخ 
األخضـــر؛ بهـــدف تعزيز مرونـــة المناخ 
لقطـــاع الميـــاه علـــى إعداد إجـــراءات 
توجيهيـــة وتصاميـــم لاســـتفادة مـــن 
الميـــاه الرماديـــة والعمل علـــى تطبيق 
مـــن  عـــدد  علـــى  تجربـــة  مشـــروعات 
لاســـتفادة  المســـاجد  مثـــا  المبانـــي 

مـــن مياه الوضوء في االســـتخدامات 
المختلفة.

تعاون مع “اإلسكان” إلعداد التصاميم 

وقـــال “إنـــه اســـتكماال لتوجيهات وزير 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  النفـــط 
العاقـــة تـــم بـــدء التعـــاون مـــع وزارة 
اإلســـكان فـــي مجال إعـــداد التصاميم 
لاســـتفادة  الخاصـــة  واإلجـــراءات 
مـــن الميـــاه الرماديـــة وميـــاه األمطـــار 
أنظمـــة  اســـتخدام  إلـــى  باإلضافـــة 
ترشـــيد المياه على المســـتوى الوطني 
فـــي  والمســـاهمة  العامـــة  والمبانـــي 
وأنظمـــة  الفنيـــة  المواصفـــات  وضـــع 
البنـــاء للمياه الرمادية ودراســـة تعميم 
التجربـــة علـــى عـــدد مـــن المنـــازل في 

المشروعات اإلسكانية المستقبلية”. 

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز إلـــى أنـــه تـــم 
القطـــاع  مـــع مبـــادرة تنميـــة  التعـــاون 
البرامـــج  مـــن  عـــدد  فـــي  الزراعـــي 
التوعوية والتدريبية لنشـــر اســـتخدام 
المياه الرمادية فـــي الزراعات المنزلية 
واالســـتفادة منهـــا كمورد مائـــي بديل؛ 

بهدف ترشيد استخدام المياه.
وأشـــاد بالتعـــاون القائـــم بيـــن الهيئـــة 
والـــوزارات  والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة 
وزارة  ومنهـــا  المختلفـــة  واألجهـــزة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
وهيئـــة  اإلســـكان  ووزارة  العمرانـــي 
مختلـــف  فـــي  والمـــاء  الكهربـــاء 
تتبناهـــا  التـــي  والمبـــادرات  البرامـــج 
الهيئـــة للمســـاهمة فـــي حمايـــة البيئـــة 

واستدامتها.

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

ناصر السويدي

دبي - مباشر

“النقد” يرفع توقعات 
تعافي اقتصادات الخليج

ــي) تــعــافــي)  ــدولـ تــوقــع) صـــنـــدوق) الــنــقــد) الـ
في)  الخليج)  منطقة)  اقتصادات)  معظم) 
مــمــا) كانت)  ــرع)  بــوتــيــرة) أسـ الــعــام) 2021) 

تشير) إليه) التقديرات) في) السابق.
وأوضح) صندوق) النقد) الدولي) في) تقرير) 
نقله) وكــالــة) أنــبــاء) الــشــرق) األوســـط،) أنه) 
للنمو) العالمي) في) 2021) إلى)  رفع) توقعه) 
6) %،) مقابل) تقديرات) سابقة) عند) 5.5) %) 

قبل) أقل) من) 3) أشهر.

المنامة - جمعية رجال األعمال

بـــحـــث رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة رجـــــال 
عبدهللا  أحمد  البحرينية  األعمال 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــع  هــنــدي  بــن 
للهيئة العامة لاستثمار والمناطق 
ــمــســتــشــار  الــــحــــرة فــــي مــــصــــر، ال
ــد عــــبــــدالــــوهــــاب،  ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد أحـ
بــحــضــور الــســفــيــر الــمــصــري لــدى 
الــبــحــريــن يــاســر شــعــبــان، الــفــرص 
االستثمارية الواعدة في البحرين 
ــات الــتــجــاريــة  ــاقــ ــعــ ــ ومـــصـــر وال
الشقيقين  الــبــلــديــن  بــيــن  الــقــائــمــة 
والمميزات  االستثمارية  والبيئة 
ــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــتــيــن؛ من  ال
ــات  ــروعـ ــشـ ــمـ ــان الـ ــتــــضــ أجــــــل احــ

واالستثمارات من كا الجانبين.
وأشـــاد بن هنـــدي بالتعـــاون القائم 
والمســـؤولين  الجمعيـــة  بيـــن 

عـــن االســـتثمار بمصـــر ومســـاعي 
الجانبين في ســـبيل تعزيز وتنمية 
البلديـــن  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 
الســـيما في مجال القطاع الصحي 
والزراعـــي والصناعـــات الغذائيـــة، 
الزيـــارات  تبـــادل  أهميـــة  مؤكـــًدا 
فـــي  التعـــاون  عاقـــات  لتنميـــة 
مختلف المجاالت من أجل تحقيق 

تطلعات الجانبين.

المستشـــار  اســـتعرض  بـــدوره 
عبدالوهـــاب بيئـــة االســـتثمار فـــي 
مصر وضمانات وحوافز االستثمار 
األجنبي وأهم البرامج والخطوات 
التي اتخذتها الهيئة للتيســـير على 
المســـتثمرين، مؤكًدا حرص الهيئة 
على دعم المستثمرين البحرينيين 
في كل القطاعات التجارية وتذليل 

أي عقبة محتملة في طريقهم.

بن هندي ملتقيا المستشار محمد عبدالوهاب

استعراض ســبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

“رجال األعمال” تبحث التعاون االستثماري مع مصر

1.4
مليون دينار

السويدي: حماية البيئة إحدى متطلبات 
التنمية المستدامة المحققة بالمملكة

سيتم استكمال 
توصيل 550 

منزال خالل 
الفترة المقبلة

تعميم التجربة 
على المنازل في 

المشروعات اإلسكانية 
المستقبلية

المياه الرمادية 
تتميز بانخفاض 

كلفة عملية 
المعالجة والتدوير
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اختتمــت أمــس فعاليات أعمال النســخة الثانية من المؤتمر الســنوي للجان غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن الذي عقد افتراضًيــا بعنوان “واقــع االقتصاد والفرص 
المتاحــة بعــد جائحة كورونا” واســتمر لمدة يومين، وســط مشــاركة واســعة من 
رواد األعمال والمستثمرين واألكاديميين المتخصصين في ميدان االقتصاد، إذ 
ناقش خاللها المشاركون العديد من الملفات االقتصادية التي تصب في مجملها 
نحــو بنــاء اقتصــاد مســتدام لمجابهــة التغيــر الدراماتيكــي الــذي يشــهده النمــط 

االقتصادي في خضم أزمة كورونا )كوفيد 19(. 

وتنـــاول المؤتمـــر محـــاور عـــدة أهمهـــا: 
آليـــات التغلب علـــى التحديـــات المالية 
وإعـــادة تنظيـــم المؤسســـات، وأهميـــة 
االقتصـــاد الرقمي ومفهومه وتطبيقاته 
علـــى القطـــاع التجـــاري واالســـتثماري، 
بجانب مناقشة فرص النمو واإلمكانات 
التعليـــم  قطـــاع  فـــي  المســـتغلة  غيـــر 
والضيافـــة والتدريـــب، كذلـــك ممكنات 
النمـــو، واالبتكار فـــي قطاعات الصناعة 
والمالية واألغذية والتكنولوجيا والعقار 
ومســـتقبل الخدمـــات اللوجســـتية فـــي 
قطاعات الضيافة والسياحة واألسواق 

التجارية والصناعة والطاقة. 
الضـــوء  المؤتمـــر  أعمـــال  وســـّلطت 
علـــى التوجهـــات التـــي تتبناهـــا الغرفة 
والتقـــدم المحـــرز على صعيـــد مواجهة 
جائحـــة  خلفتهـــا  التـــي  التحديـــات 
كورونـــا، مـــن خـــال العمـــل علـــى وضع 
الخطط واالســـتراتيجيات المســـتقبلية 
لدعـــم القطاعات التجاريـــة والصناعية 
واالســـتثمارية لضمان بيئة عمل جاذبة 
للمواطنيـــن فـــي القطـــاع الخـــاص بكل 
قطاعاتـــه مـــا يعزز مـــن آفـــاق النمو في 
المملكـــة ويدفعهـــا قدمـــًا نحـــو تحقيق 

مساعيها التنموية المستدامة.
وشـــهد اليوم الثاني مـــن أعمال المؤتمر 
عـــرض فيلم قصيـــر بعنـــوان “لمحة عن 
التـــي  باإلنجـــازات  للتعريـــف  اللجـــان” 
تحققـــت في مســـيرة عمـــل اللجان منذ 
إعـــان عن إطـــاق النســـخة األولى من 
مؤتمـــر اللجـــان 2020، كمـــا اســـتعرض 
الفيلم جهود اللجان في مساندة القطاع 
الخاص خال جائحـــة فيروس كورونا 
ودورهـــا في تقديـــم النصائح والخطط 
مســـتفيضة  دراســـات  علـــى  المبنيـــة 

للتغلب على تحديات الجائحة. 
وتضمنت فعاليـــات أعمال اليوم الثاني 
مـــن المؤتمر انعقـــاد الجلســـة الحوارية 
الرئيســـة بعنـــوان “ممكنـــات النمـــو”، إذ 
إدارة  مجلـــس  عضـــو  خالهـــا  ناقـــش 

الغرفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة 
“العربيـــة للطيـــران” عـــادل علـــي، آليات 
المعالجـــة االقتصادية وطـــرق تجاوبها 
تنميـــة  جانـــب  إلـــى  المتغيـــرات  مـــع 
قطاعـــات اقتصاديـــة جديـــدة، وإيجاد 
بيئـــة اســـتثمارية حاضنة ممـــا يعزز من 

الوضع االقتصادي.
فيما تناولت الجلســـة الحوارية األولى، 
والتي جاءت بعنوان “االبتكار والطاقة” 
)شـــريان المســـتقبل(، التي أدارها باسم 
الســـاعي، آليات النهوض بقطاع الطاقة 
في ظل خضّم التحديات التي يفرضها 
المشـــهد االقتصـــادي الراهن جراء وباء 
كورونـــا، وتطـــرق النقـــاش إلـــى أن هذا 
المحـــركات  أبـــرز  مـــن  واحـــد  القطـــاع 
الدافعـــة لاســـتدامة، وخلـــص النقـــاش 
إلـــى أن التحـــول إلـــى الطاقـــة البديلـــة 
إلـــى جانـــب  الفـــرص  واغتنـــام وخلـــق 
مشـــروع الغرفـــة للطاقـــة البديلـــة هـــم 
أهـــم الحلول والـــرؤى للدفـــع قدما بهذا 

القطاع. 
فـــي  االبتـــكار  “طـــرق  الجلســـة  وبحثـــت 
قطـــاع الثـــروة الزراعيـــة والســـمكية” من 
خال دراســـة جميـــع أبعـــاد دورة اإلنتاج 
وإدارة المدخات للوصول إلى األسواق، 
هـــذا  تحديـــات  علـــى  الضـــوء  وســـلطت 
القطـــاع من حيث شـــح األراضي وضعف 
جودتها ونضوب الثروة السمكية وتدمير 
الشـــعب المرجانية، وركزت الجلسة على 
النمـــو  لدفـــع  االبتـــكار  إطـــاق  إمكانـــات 
وضمان األمان الغذائي، وأوصت بضرورة 
تطوير مشروعات االستثمار في الزراعة 
هيئـــة  باســـتراتيجية  وربطهـــا  األفقيـــة 
األمـــن الغذائي للســـنوات العشـــر القادمة 
ومشـــروعات القطاع الخاص في الزراعة 
الســـمكية فضا عن ربط عمليات الدفان 
بتحويل بعض الرسوم إلى االستثمار في 
بنـــاء شـــعب مرجانية لخلق بيئـــة بحرية 

محفزة. 

استعراض التسهيالت المصرفية

التســـهيات  الجلســـة  واســـتعرضت 
المصرفيـــة مـــا بعـــد الجائحـــة وتحفيـــز 
القطـــاع الخـــاص نحـــو االزدهـــار حيـــث 
ناقشـــت ضعف التمويل واالشـــتراطات 
التعجيزيـــة لدعم المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة كذلك ضعف قـــدرة البنوك 
فـــي تقييم األداء للمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة من خـــال البيانات المالية 
تطرقـــت  كمـــا  الجـــدوى،  ومشـــروعات 
الجلســـة إلى التغطية التأمينية وآليات 
وأوصـــت  اإلفـــاس،  قانـــون  تطبيـــق 
بضـــرورة تقييـــم آليـــات تنفيـــذ قانـــون 
اإلفـــاس، وتطوير آليـــات التواصل بين 
البنـــوك والعمـــاء، كذلك تبنـــي مصرف 
البحريـــن المركـــزي والقطـــاع المصرفي 

الستراتيجيات جديدة ومبتكرة.
وتناولت الجلســـة “إعـــادة هيكلة أعمال 
واالتصـــاالت”،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
تركيـــز  إمـــكان  حـــول  النقـــاش  دار  إذ 
برنامـــج “تمكيـــن” الموجه للمشـــروعات 
الضروريـــة لقطـــاع األعمال وجـــزء منها 
لقطاع التكنولوجيا، وطالب المشاركون 

بضرورة دفع المستثمر البحريني للعمل 
في هذا القطاع لاســـتفادة من التحول 

التكنولوجيا. 
كما ناقشـــت الجلسة “مســـتقبل المباني 
الذكيـــة”، إذ أكـــد المشـــاركون أن قطـــاع 
بأزمـــة كورونـــا  تأثـــر  العقـــار واإلنشـــاء 
بســـبب العديـــد من العوامـــل أهمها عدم 
وجود منصة تســـويقية للقطاع العقاري 
قـــادرة للترويـــج لهـــذا القطـــاع بالشـــكل 
الذي يســـهم فـــي تنميتـــه، واتفقوا على 
ضـــرورة ربـــط المبانـــي بمركـــز بحـــوث 
أســـاليب  واختبـــار  لتطويـــر  ودراســـات 
وطـــرق لرفـــع كفـــاءة المبانـــي القائمـــة 
الجهـــات  لـــدى  واعتمادهـــا  والحدائـــق 

المختصة.
وأوصـــت ثانية جلســـات المؤتمر والتي 
الخدمـــات  مســـتقبل  بعنـــوان”  كانـــت 
اللوجســـتية واالتصـــاالت )عالم متصل( 
وأدارتها ســـيدة األعمال سونيا جناحي، 
بضـــرورة إنشـــاء هيئـــة مســـتقلة معنية 
بالمملكـــة، ووضـــع  الســـياحي  بالقطـــاع 
اســـتراتيجية موحدة لتسويق البحرين 
جـــذب  زيـــادة  علـــى  والعمـــل  عالميـــًا، 

الســـياحة والســـعي لزيادة عـــدد الليالي 
السياحية في المملكة.

ودعت الجلسة إلى أهمية دعم صادرات 
البحريـــن لتكون الجهـــة الداعمة لقيادة 
التحول فـــي التجارة اإللكتروني، كذلك 
االستفادة من تجربة توصيل المنتجات 
الغذائيـــة فـــي خلـــق فرص جديـــدة في 
قطـــاع النقـــل والخدمـــات اللوجســـتية، 
فضا عن تطوير المنتج الغذائي والعمل 
على إنشاء خط بحري بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية لتســـهيل 
نقل الـــركاب والبضائع، وإيجاد وســـائل 

نقل حديثة لنقل البضائع واألفراد. 
معالجـــة  كيفيـــة  الجلســـة  وناقشـــت 
تحديـــات قطـــاع الضيافـــة والســـياحة، 
وتحديـــات األســـواق التجارية من أجل 
خلـــق قنـــوات لتصديـــر منتجـــات قطاع 
الجلســـة قطـــاع  التجزئـــة كمـــا شـــملت 
دعـــم  آليـــات  وبحثـــت  التكنولوجيـــا 
التجارة اإللكترونية للشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأوصـــى المؤتمـــر علـــى تعزيـــز فـــرص 
البحـــث العلمي وضـــرورة ربطها بالواقع 

العملي والفرص المتوافرة واحتياجات 
ســـوق العمل، خصوصا الذكاء الصناعي 
وذكاء األعمـــال لخلق بيئـــة تكنولوجية 
خاقـــة من خال قاعـــدة بيانات تحقق 
مـــن  التخفيـــف  مـــع  المنشـــود،  التطـــور 
علـــى قطـــاع  المفروضـــة  االشـــتراطات 
التدريـــب لضمان اســـتمرار هـــذا القطاع 
والعمـــل  كورونـــا،  جائحـــة  ظـــل  فـــي 
علـــى اســـتقطاب جامعـــات جديـــدة في 
موجـــودة  وغيـــر  متنوعـــة  تخصصـــات 
فـــي ســـوق العمـــل، باإلضافـــة إلـــى دعم 
فـــي  الموجـــودة  الخاصـــة  الجامعـــات 

السوق.
القطاعـــات  حـــث  إلـــى  المؤتمـــر  ودعـــا 
التكنولوجـــي  للتحـــول  االقتصاديـــة 
وتشجيع االســـتثمار األجنبي، والتوسع 
فـــي تصديـــر المنتجـــات الوطنيـــة إلـــى 
خارج الباد بالتعاون مع مركز صادرات 
كذلك تشـــجيع المصـــارف الوطنية على 
اإلســـهام في تنمية الصـــادرات الوطنية 
مـــن خال زيادة التســـهيات المصرفية 

في تمويل الصادرات الصناعية.

“مؤتمر اللجان” يناقش قضايا بناء اقتصاد مستدام في خضم الجائحة
ــوض بــالــطــاقــة ــه ــن ــيــة وال ــمــال ــات ال ــدي ــح ــت ــراض آلـــيـــات الــتــغــلــب عــلــى ال ــع ــت اس

الشتر: أتمتة جميع خدمات “الغرفة” وأجهزتها خالل شهرين
لغرفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
تجارة وصناعة البحرين شـــاكر الشتر 
الغرفـــة  أتمتـــة جميـــع خدمـــات  عـــن 
وأجهزتهـــا، وتحويلهـــا إلـــى خدمـــات 
شـــهرين  خـــال  بالكامـــل  إلكترونيـــة 
تقريًبـــا، مشـــيًرا إلى تعزيـــز الخدمات 
اإللكترونيـــة للغرفـــة وتوصيلهـــا إلـــى 
العميـــل دون الحاجـــة للحضـــور إلـــى 
الغرفة، كما تم تعزيز أنظمة التواصل 

االلكترونية.

أمـــس  للصحافييـــن  الشـــتر  وصـــرح 
بـــأن تفكيـــر لجـــان الغرفـــة فـــي هـــذا 
العـــام انصب على كيفيـــة إعادة عمل 
المؤسســـات بطريقة صحيحة، معربا 
عـــن أمله بأن تكـــون مرحلـــة التعافي 
الكورونـــا  جائحـــة  مـــن  للمؤسســـات 
قريبـــة مرجًحـــا أال تكـــون قبـــل العام 

.2022
عمليـــة  الجائحـــة  تســـرع  أن  وتوقـــع 
اندماج المؤسسات الصغيرة خصوًصا 
أن الظروف مؤاتية لذلك، مشيًرا إلى 

أنـــه بـــدأ برنامـــج لزيـــارة التاجـــر منذ 
عاميـــن وطرح فكرة االندماجات بين 
هـــذه المؤسســـات خصوًصـــا إذا كان 

لديهـــم نمـــوذج عمل واحد سيســـاهم 
في زيادة رأس المال.

وبيـــن أن علـــى المؤسســـات الصغيرة 
تغييـــر نمـــوذج العمـــل أو االســـتحواذ 
االندمـــاج  أو  أصغـــر  مؤسســـة  علـــى 
والعمـــل بطريقـــة مؤسســـية وإعـــادة 
صياغـــة وهيكلـــة الشـــركة والخـــروج 
بابتـــكارات جديدة تعـــزز من ديمومة 

أعمال هذه المؤسسات.
وذكـــر أن الغرفـــة ضمـــن مســـاهماتها 
تعمـــل مع مصـــرف البحريـــن المركزي 

الماليـــة  المؤسســـات  حـــث  علـــى 
والشـــركات باســـتمرار لمواصلـــة دعم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الشـــتر للحديث عن الشركات 
العائليـــة بأنـــه يجب عليهـــا تخصيص 
جـــزء مـــن رؤوس أموالهـــا وطرحهـــا 
في السوق األولية ببورصة البحرين، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  أن  إلـــى  الفتـــا 
لبورصـــة البحريـــن الشـــيخ خليفة بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة ذكـــر فـــي اليـــوم 
تكـــون  ســـوف  أنـــه  للمؤتمـــر  األول 

هنالك ســـوق موازية ألسهم الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة، مشيًرا إلى أن 
الغرفـــة تحث الشـــركات العائلية على 
تخصيص جزء من أســـهمها إلدراجها 
لتعزيـــز ســـوق رأس المـــال المحليـــة، 
مضيًفـــا أن الغرفـــة تعمل مـــع بورصة 

البحرين منذ 6 أشهر لهذا الغرض.
مـــع  تعمـــل  الغرفـــة  أن  الشـــتر  وذكـــر 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي لتمديـــد 
المـــدد الزمنية القتراض المؤسســـات 
وزيادة سقف االقتراض للمؤسسات.

توجه إلدارج أسهم 
من الشركات 

العائلية بالسوق 
األولية للبورصة
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قال عضو مجلـــس إدارة غرفة تجارة 
وصناعـــة البحرين باســـم الســـاعي إن 
اللجـــان بالغرفة تعـــد جزءا من العمود 
الفقري لتواصـــل الغرفة مع القطاعات 
المختلفة التي تمثلها. وصرح الساعي 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  للصحافييـــن 
جلســـات المؤتمر السنوي للجان أمس 
بأن طريقة عمل لجان الغرفة شـــهدت 
تحـــوال كبيـــًرا، والتـــي تعتبـــر جزء من 

العمـــود الفقـــري لتواصـــل الغرفـــة مـــع 
القطاعات المختلفة التي تمثلها.

وأضـــاف أن الهدف مـــن تغيير طريقة 
اللجـــان وعملها، هو خلـــق نقلة نوعية 
أقـــرب  وتكـــون  اللجـــان  هـــذه  بعمـــل 
للقطاعـــات التي تمثلهـــا وكذلك تكون 
والتعـــرف  الغرفـــة،  ألعضـــاء  أقـــرب 
بشكل أكبر على تحدياتهم ومشاكلهم 
والعمـــل علـــى حـــل هـــذه التحديـــات. 
علـــى  تعمـــل  الغرفـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 

الفـــرص  اغتنـــام  علـــى  التركيـــز 
والتحـــوالت التـــي تتم بســـرعة، وهذا 
جـــزء مهـــم مـــن التحـــول فـــي طريقة 

عمل اللجان وطريقة أداء دورها.

الساعي: اللجان العمود الفقري للتواصل مع األعضاء

ذكـــر رجل األعمال رئيـــس لجنة الثروة 
وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  الغذائيـــة 
البحرين خالد األمين، أن إنشـــاء شركة 
المنتجـــات  وتعبئـــة  لتوزيـــع  وطنيـــة 
فـــي  وتســـويقها  المحليـــة  الزراعيـــة 
داخـــل وخارج مملكـــة البحرين، مازال 
في طـــور التباحـــث، وتـــم االنتهاء من 
وصـــرح  للشـــركة.  األوليـــة  الدراســـة 
هامـــش  علـــى  للصحافييـــن  األميـــن، 

انعقاد الجلسة الثانية بعنوان “مستقبل 
واالتصـــاالت”  اللوجســـتية  الخدمـــات 
) عالـــم متصـــل( أمـــس، بـــأن مـــن أهـــم 
التوصيـــات بالجلســـة هي إيجـــاد هيئة 
للغذاء تهتم بالغذاء وسياسات الغذاء 
والمصـــدرة،  المســـتوردة  والشـــركات 
الغذائـــي  باألمـــن  االهتمـــام  وكذلـــك 
باألزمـــات  واالهتمـــام  االســـتراتيجي، 
والكـــوارث ومـــدى توافـــر الغـــذاء فـــي 
رســـوم  تحديـــد  وأيًضـــا  البحريـــن، 
للشـــركات العاملة في توصيل األغذية 

في المملكة. وأضاف أنه من التوصيات 
أيضا تثقيـــف التجار بالتصدير وأهمية 
للشـــركات الصغيـــرة  الكامـــل  التحـــول 

والمتوسطة والكبيرة إلى الرقمنة.

األمين: دراسة إلنشاء شركة لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية
أمل الحامد من السنابس

أمل الحامد من السنابس

المحرر االقتصادي

أمل الحامد من السنابس

باسم الساعيخالد األمين

سونيا جناحي الجلسة الحوارية الثانية

الجلسة الحوارية األولى

مشاركة واسعة من 
قيادات االقتصاد من 

مختلف دول العالم

ضرورة إنشاء هيئة 
مستقلة معنية بالقطاع 

السياحي

أهمية دعم صادرات البحرين 
والتحول إلى التجارة 

اإللكتروني

أهمية االقتصاد الرقمي  
وتطبيقاته على القطاع 

التجاري واالستثماري



انتهت المطربة كارول ســماحة من تسجيل تتر مسلسل “ضد 
الكســر”، الذي تقوم ببطولته نيللي كريم ويعرض في رمضان 
المقبل، ويشــاركها البطولة محمد فراج ولقاء الخميسي وتارا 
عمــاد ولؤي عمــران وغيرهم. وأغنية “اللي خــان” من كلمات 

مدحــت العدل، وألحــان أحمد العــدل وتوزيع إلهامــي دهيمة 
وأحمد حســام. ويكثف مخرج العمل تصوير المشــاهد المتبقية، 

وذلــك على مدار اليوم بأكمله كما تم تعليق اإلجازات لحين انتهاء التصوير اســتعدادا 
لعرض المسلسل رمضان المقبل.

قــال الفنان أحمد الســقا: إنــه تم االتفاق مــع الفنان 
تامر حســني، على غناء تتر مسلســله الجديد “نسل 

األغراب”، الذي يخوض به سباق دراما رمضان 2021.
ونشــر السقا عبر حســابه على “فيسبوك” صورة له 

مع تامر حســني ومخرج المسلســل محمد ســامي، 
وقــال “أخي العزيز النجم تامر حســني يغني تتر نســل 

األغراب”. والمسلســل من ســيناريو وحوار وإخراج محمد ســامي، وبطولة 
كل من أحمد السقا وأمير كرارة.

يشــارك الفنان بيومي فؤاد في مسلسل “خلي بالك من 
زيزي”، الذي يعرض رمضان المقبل، بشكل حصري على 
شاشة “ أم بي ســي مصر”. ويقدم فؤاد دور والد زيزي، 
فؤاد العوضي، وزوج ناريمان “صفاء الطوخي”، ويصف 

دوره قائــا “فــؤاد موظف متقاعد وبســيط من الناحية 
االجتماعية، يعشــق كــرة القدم ويحب متابعــة المباريات، 

ولكنه في الوقت نفســه شــخص غريب األطوار لدرجة التناقــض أحيانًا، إذ ال 
يبدو واضحًا إذا ما كان عصبي المزاج أم هادئ الطباع”.

خلي بالك من زيزينسل األغرابضد الكسر
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شـــق فيلم “غودزيال فيرساس كونغ” 
طريقـــه بقـــوة إلـــى صدارة إيـــرادات 
الســـينما في أميركا الشمالية، خالل 
جائحـــة فيـــروس “كورونـــا”، ليمنـــح 
هوليـــوود وأصحاب  اســـتوديوهات 
دور العـــرض علـــى حد ســـواء بارقة 
أمل في أن الناس مستعدون للعودة 
إلـــى ارتيـــاد الســـينما، بعـــد عـــام من 
مشـــاهدة “نتفليكـــس” علـــى األرائك 

بمنازلهم.
وبلغـــت إيـــرادات الفيلـــم، وهـــو مـــن 
إنتـــاج “وارنـــر بـــراذرز” و “ليجنـــدري 
إنترتينمنـــت”، 32 مليـــون دوالر في 
عطلة نهاية األســـبوع و48.5 مليون 
مـــن  األولـــى  الخمســـة  األيـــام  فـــي 
عرضـــه، محقًقا أعلى إيـــرادات فيلم 

الجائحـــة،  منـــذ  األول  عرضـــه  فـــي 
حســـب مـــا ذكرتـــه وكالـــة “رويتـــرز” 

لألنباء.
فيلـــم  كان  األســـبوع،  وقبـــل مطلـــع 
“ونـــدر وومـــان 1984” فـــي صـــدارة 
إيـــرادات العـــرض األول بواقع 16.7 
الثالثـــة  األيـــام  فـــي  دوالر  مليـــون 
األولـــى، يليـــه “تـــوم آند جيـــري” بما 
إجماليـــه 14 مليوًنا بحســـب الشـــرق 

األوسط. 
ويثير المردود الذي حققه “غودزيال 
ضـــد كونـــغ” اإلعجـــاب الشـــديد؛ ألن 
الفيلـــم متاح أيًضا لمشـــتركي “إتش 
بـــي أو ماكس” دون رســـوم إضافية. 
ولـــم يتضـــح بعـــد عـــدد األشـــخاص 

الذين شاهدوا الفيلم في المنزل.

“غودزيال ضد كونغ” يحقق أعلى إيرادات منذ الجائحة

وفاء مكي

ينافس فيلم Mank على جائزة 
أفضل فيلم روائي، إذ أعلنت 

جائزة جمعية المصورين 
السينمائيين األميركيين 
 American Society of

 Cinematographers Awards
في دورتها الـ35 ترشيح الفيلم 

لجائزة أفضل فيلم روائي.

“أغنية البجعة” أفضل فيلم روائي... وجائزة المرأة لـ “توك توك”

“البحرين السينمائي” يعلن أسماء الفائزين في المسابقات

أعلنــت إدارة مهرجــان البحريــن الســينمائي )دورة فريــد رمضــان( عــن أســماء الفائزيــن في فئات مســابقته، وذلك فــي ختام أعمــال دورته األولى 
التــي أقيمــت بصــورة اســتثنائية تراعــي ضوابط التباعد االجتماعي المفروضة بســبب انتشــار جائحة كورونا. وتم اإلعالن عــن النتائج من خالل 
حلقــة خاصــة بثتهــا إدارة المهرجــان عبــر حســابها في “يوتيوب” وبعــد أن تلقت اإلدارة 450 فيلمــا مثلت جميع الدول العربية تمــت الموافقة على 
مشــاركة 92 منهــا فــي فئات المســابقة الخمس، وهــي األفالم الروائية القصيرة، واألفالم الوثائقية، وأفــالم التحريك، وأفالم المرأة )جائزة مركز 
تفوق(، إضافة إلى أفالم الطلبة التي خصصت جائزتها بإســم السيناريســت والكاتب والمنتج فريد رمضان. وكانت إدارة المهرجان قد أوضحت 
أن األفالم الـ 92 المشــاركة في فئات مســابقاته الخمس ســجلت مشــاركة 36 فيلًما روائًيا قصيًرا، و33 فيلًما وثائقًيا و14 فيلًما خاًصا بالمرأة و12 

فيلم تحريك و7 أفالم للطلبة.

األفـــالم  تحكيـــم  لجنـــة  ومنحـــت 
مـــن  كال  ضمـــت  التـــي  الروائيـــة 
الفنانة ليلى علوي والفنان إبراهيم 
صالـــح  أميـــن  والناقـــد  الحســـاوي 
جائـــزة أفضل فيلـــم لفيلـــم “أغنية 
البجعـــة” مـــن المغـــرب، وهـــو مـــن 
إخـــراج يزيد القـــادري، فيما ذهبت 
جائزة لجنـــة التحكيم لفيلم “كاين 
وال مكانـــش” من الجزائـــر للمخرج 

عبدهللا قادة. 
كما منحت اللجنة شـــهادات تقدير 
لـــكل من فيلـــم “مهنـــدس غنم” من 
عمـــان للمخرجيـــن عماد الحبســـي 
“عـــودة  وفيلـــم  الكيومـــي،  وعمـــر 
الـــروح” مـــن العراق للمخـــرج مهند 
الطيـــب، وفيلـــم “الســـابعة والربـــع 
مســـاء” من ســـوريا للمخـــرج رامي 

نضال على شهادات تقدير.
أمـــا لجنة تحكيم األفالم الوثائقية 
المخرجـــة  مـــن  كال  ضمـــت  التـــي 
حســـن  والناقـــد  الغانـــم،  نجـــوم 
حداد، ومحمد الســـيد، فقد منحت 
“القـــرى  اللبنانـــي  للفيلـــم  جائزتهـــا 
السبع” من إخراج فرح أبو خروب، 
تقديـــر  شـــهادات  منحـــت  فيمـــا 
لـــكل مـــن الفيلـــم الســـوري “رضـــا” 
مـــن إخـــراج ياســـر حمـــزة، والفيلم 
العراقي “لـــم تكن وحيدة” للمخرج 
حســـين األســـدي، والفيلم المغربي 
“الشـــيخ والجبـــل” للمخـــرج محمد 

رضا كزناي.
وفي مسابقة أفالم التحريك التي 
المصمـــم  مـــن  لجنتهـــا كال  ضمـــت 
واألكاديميـــة  المحرقـــي،  خالـــد 

ســـماء الهاشـــمي، والمصمم محمد 
الصقـــر، تم اختيـــار الفيلم األردني 
جابـــر  أحمـــد  للمخـــرج  “أزرار” 
ليفـــوز بجائـــزة أفضـــل فيلـــم فـــي 
فيمـــا  التحريـــك،  أفـــالم  مســـابقة 
منحـــت اللجنة شـــهادة تقدير لكل 

مـــن الفيلـــم المصـــري “يا خبـــر” من 
إخراج عبدالحكيم طلعت، وللفيلم 
المصـــري “ال أرى ال أســـمع ال أتكلم” 

للمخرج مصطفى جاد.
أما لجنة تحكيم أفالم الطلبة التي 
ضمت كال من المخرج صالح ناس، 

والممثلـــة  ســـبت،  شـــذا  والممثلـــة 
إلهـــام علـــي، فقـــد ُمنحـــت جائـــزة 
أفالم الطلبة )جائزة فريد رمضان( 
المقدمـــة من نوران بيكتشـــرز، إلى 
فيلم “مجسد” وهو من اخراج علي 
إصبعي، كما منحت شـــهادة تقدير 
إلى فيلم “مـــان أند كوين” للمخرج 

حمد عبدهللا.
وفـــي مســـابقة أفـــالم المـــرأة التي 
ُتمنـــح جائزتها من قبل مركز تفوق 
االستشاري للتنمية، ذهبت الجائزة 
إلـــى الفيلـــم المصـــري “تـــوك تـــوك” 
للمخرج محمد خضير، فيما حصل 
فيلم “رســـالة إلى والـــدي” للمخرج 
لـــؤي جـــالل علـــى شـــهادة تقديـــر. 
وضمـــت لجنـــة التحكيـــم كال مـــن 
الفنـــان جمعان الرويعـــي، والناقدة 
هدى إبراهيم، وعضو مركز “تفوق” 

فاطمة ربيعة.

المنتجـــة  الشـــركة  طرحـــت 
لمسلســـل “الطاووس”، البرومو 
الرسمي للمسلسل، وفور طرحه 
خلـــق حالـــة مـــن الجـــدل عبـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، 
خصوصا في ظل تناوله قضايا 
االغتصاب والتحرش وســـطوة 

النفوذ.
رواد  مـــن  العديـــد  وتســـائل 
مـــدى  عـــن  ميديـــا  السوشـــيال 
تشـــابه القصـــة التـــي يتناولهـــا 
“فتـــاة  قصـــة  مـــع  المسلســـل 
الفيرمونت” التي شـــغلت الرأي 

العام في الفترة الماضية.
وأشـــاد البعـــض بجـــرأة صنـــاع 
قضيـــة  طـــرح  فـــي  المسلســـل 
تشـــبه إلى حـــد كبير مثـــل تلك 
النوعيـــة من القضايـــا، مؤكدين 
أن المسلســـل ســـوف يكون من 
الموجـــودة  المسلســـالت  أجـــرأ 
على الساحة في شهر رمضان.

رؤوف  المخـــرج  وكان 

عبدالعزيـــز، طـــرح عبر حســـابه 
الرســـمي  البرومـــو  “فيســـبوك”، 
لمسلســـل “الطـــاووس”، بطولـــة 
الـــذي  النجـــم جمـــال ســـليمان، 
يظهر مالمح الشخصيات التي 
يتناولهـــا العمل، المقـــرر عرضه 
فـــي ماراثـــون رمضـــان المقبـــل 

.2021
عبدالعزيـــز  المخـــرج  ويســـلط 
مسلســـل  فـــي  الضـــوء 
“الطـــاووس” على أحـــد القضايا 
األعمـــال  فـــي  كعادتـــه  المهمـــة 
الدراميـــة التي يقدمهـــا، ويرفع 
البرومو الحرج ويكشف الكثير 
مـــن التفاصيل فـــي واحدة من 
أهم القضايا التي تمثل خطورة 
على المرآة، عندما يتحول فيها 
البشـــر إلـــى مـــا ال يشـــبه حتـــى 
الحيوانات، وتقودهم غريزتهم 
إلـــى هـــدم األخالقيـــات، لذلـــك 
االغتصـــاب  قضايـــا  مازالـــت 

والتحرش أزمة نعاني منها.

برومو “الطاووس” يخلق حالة من الجدل

“أم سحنون” يخطف الفنانة وفاء مكي
صاحبـــة  المتميـــزة  الفنانـــة  انضمـــت 
العطـــاء الراقـــي وفـــاء مكي إلـــى طاقم 
الكوميـــدي  اإلذاعـــي  المسلســـل  فريـــق 
الشـــعبي “يوميـــات أم ســـحنون 5” مـــن 
تأليف وســـيناريو وحوار الكاتب أسامة 
الشـــوملي،  عبـــدهللا  وإخـــراج  الماجـــد 
وبطولـــة الفنانـــة القديرة هدى ســـلطان، 
والفنـــان القديـــر أحمد مبارك، بمشـــاركة 
كل مـــن الفنـــان أحمـــد مجلـــي، والفنـــان 
أميـــن الصايغ، والفنان ناصر الســـعدون، 
والفنانة والء الزياني، والذي سيبث في 
22 حلقة في شـــهر رمضان المبارك على 
البرنامج العام و “بحرين أف أم” بإذاعة 

البحرين.

الفنانـــة  عبـــرت  المشـــاركة  هـــذه  وعـــن 
وفاء عن ســـعادتها الدخـــول في تجربة 
الدرامـــا اإلذاعيـــة وهي تجربـــة جديدة 
عليهـــا، ومـــن المؤكد أنها ســـتضيف إلى 
مشـــوارها الفني، خصوصا أن مسلســـل 
“أم ســـحنون” يعد من أهم المسلســـالت 
البحريـــن  فـــي  الشـــهيرة  اإلذاعيـــة 
أن  األربعـــة  األجـــزاء  فـــي  واســـتطاع 
يكـــون له قاعدة كبيرة من المســـتمعين؛ 
ألنه يطرح مشـــاكل المجتمـــع في قالب 
كوميدي وبلهجة أهل البحرين الشعبية 

المعروفة.
يذكـــر أن الفنانـــة وفـــاء مكـــي تشـــارك 
أيضا برنامج “هاشـــتاق شـــو” من تأليف 

الفنـــان جمال الصقر، ومن إخراج الفنان 
مجموعـــة  وتمثيـــل  رشـــيد،  مصطفـــى 
ملـــك،  عبـــدهللا  منهـــم  الفنانيـــن  مـــن 
عبدالرحيـــم،  فاطمـــة  محمـــد،  حســـن 
ماجدة ســـلطان، شـــفيقة يوسف، أحمد 
عيســـى، أحمـــد مبـــارك، عبدهللا ســـويد، 
ســـناء يونـــس، ابتســـام عبـــدهللا، أزهـــار 
الحلواجي، فوز الشرقاوي، البسام علي، 
أحمد السادة، وغيرهم وسيعرض العمل 
في النصف الثاني من شهر رمضان على 
قناة البحريـــن الفضائية، كما لها حضور 
أيضـــا في مسلســـل “كـــف ودفـــوف” مع 
الفنانة هدى حسين والذي مازال يصور 

في مملكة البحرين.

المقلة ينعى مدير اإلضاءة بهجت حيدر
نشــر المخــرج أحمــد يعقــوب المقلــة صــورة فــي حســابه “باالنســتغرام” تجمعه مع 
مديــر اإلضاءة الســوري بهجت حيدر )رحمــه هللا(، وكتب تحتها: رحل األب واألخ 
والصديــق األســتاذ بهجــت حيــدر “أبــو ســامر” الــذي شــاركني كمديــر إضــاءة فــي 
مسلسل “نعم وال” 2007 ومسلسل “ظل الياسمين” 2008، ومسلسل “متلف الروح” 
و “بنــات آدم” 2010، ومسلســل “ســماء ثانيــة” 2011. أســال هللا العلــي القديــر أن 
يغفــر لــه ويرحمــه ويرزقــه الفردوس األعلــى من الجنــة ويلهم أهلــه وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

والمعـــروف أن الراحـــل بهجـــت تخرج مع 
أول دفعـــة من المعهد العالي للســـينما في 
القاهـــرة العام 1963، وعمـــل في أكثر من 
30 فيلمـــا ســـوريا وأعمال دراميـــة كثيرة 
منهـــا “االبتســـامة” 1990، “جليلـــة” 1993، 
الطويـــل”  “اليـــوم   ،1993 “المســـتجير” 
1994، “قريش” 1994، “يوميات أبو عنتر” 
1996، “جلـــد األفعى” 1999، ومن األفالم 

“عندمـــا تغيـــب الزوجـــات” 1975، “شـــقة 
الحب” 1973، “جسر األشرار” 1971.

وكان صاحـــب أخـــالق عاليـــة ويحترمـــه 
الجميع، ولم يبخـــل على أحد في مواقع 
والمشـــورة،  بالنصـــح  األعمـــال  تصويـــر 
وكان مخلصـــا في عملـــه وصاحب خبرة 
وعطـــاء طويل وتخرج على يديه الكثير 

من الفنيين.
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من أنا؟

أحـــب كثيـــًرا كيـــف أن الحيـــاة تجعلنا في 
مواجهـــة مع الكثير من األســـئلة التي نقف 

عندها مدهوشين نبحث عن أجوبة...
7.856.318.603 مليـــار نســـمة هـــو تعـــداد 
ســـكان العالم وهـــو في ازديـــاد كل لحظة، 
صدًقـــا لم يدهشـــني هـــذا الرقم أبـــًدا وإنما 
وقفت على ســـؤال واحد هو: من أنا وسط 
هذا الكم الهائل من العالم؟ من أكون وسط 
الحيـــاة الكبيـــرة؟ أيـــن أنـــا في هـــذه األيام 
السريعة المتحركة؟ وتتوالى األسئلة بحًثا 

عن إجابة كافية ووافية. 
من أنا؟ سؤال يختصر حياتنا التي نحاول 
أن نعيشـــها أو نخطط لعيشـــها وللمستقبل 
الـــذي ال نعلم إن كان أو ســـيكون، جلســـت 
فـــي مقاهـــي المفضـــل أقـــرا وأفكـــر داخل 
نفســـي عن من أكـــون، وتذكرت كيف كنت 
أعـــرف بنفســـي ســـابًقا حيـــن ُأســـأل: مـــن 
تكونيـــن؟ مرحًبـــا اســـمي وديعـــة الوداعي 
طالبـــة إعـــالم، وإلـــى آخـــر الـــكالم. ولكـــن 
توقفت برهة ألفكر هل كل هذا يعبر عني، 

أنا هي تلك؟ فاكتشـــفت أنني أعمق من أن 
يشرحني اسم أو يصفني مسمى معين. 

تذكـــرت بيـــت شـــعري لإلمـــام علـــي يقول 
“وتحســـب أنك جرم صغير.. وفيك انطوى 
العالـــم األكبـــُر.. دواؤك فيـــك ومـــا ُتبصـــُر.. 
وداؤك منك وما تشعُر“... خلق هللا اإلنسان 
مخلوقا عظيما كرمه عن ســـائر خلقه بعقل 
راجـــح وكبير، جعله مخيًرا وليس مســـيًرا، 
متحكًما فـــي جميع أمور حياته قادًرا على 
أن يديرها بما تشـــتهيه نفسه. ولكنه يبقى 
صاحـــب ســـر عميق نفســـه هو اإلنســـان ال 

يستطيع تفسيره. 
كثيرا ما ننسى أنفسنا في هذه الحياة وما 

نؤديها.  أن  التي علينا  الرسالة  هي 
حينما  إحــداهــن  أتذكر  هنا  ولعلي 
قالت لي: تقدم بي العمر ولم أفعل 
أي شيء يذكر في حياتي، كبرت 

مخاوفي للحد الذي أعاقت حركتي، 
ال أعلم مــن أكــون ومـــاذا أريــد أن أكــون؟ 
وال أعلم إن كان ما يزال هناك متسع من 

الوقت للحركة والبدء من جديد. 
إن سر اإلنسان يكمن في وجوده وحركته 
يترك  ألن  فيها  الحثيث  وسعيه  بالحياة 
أثًرا واضًحا، هو في قدرته على بناء نفسه 
نهايته  بأنها  يتهاوى ويسقط ويظن  حين 
ــا هللا  ــ فــي حــيــن أنــهــا بــدايــتــه الــتــي أرادهـ
البد  حكاية  حياتنا  أن  نسمع  ما  دائًما  له. 
محبوكة  الحكاية  هــذه  ولتكن  تــروى،  أن 
مكونة  الحكاية  بأن  ننسى  ولكننا  بعناية. 
من فصول ال متناهية ال تنتهي إال إن شاء 
هللا وأن اإلنسان لديه الفرصة بأن يكتبها 

مادام يتنفس ويتحرك. 
الكاتبة  قــصــة  أكــتــب  ــا  ــ وأن اآلن  تــذكــرت 
ـــغ( الــتــي  ـــن ـــي ــي كــــي رول ــ الــبــريــطــانــيــة )جـ
الخيالية  بقصتها  العالم  أســر  استطاعت 

بــوتــر( ومــراحــل حياتها  ــاري  )هـ
ما  إلــى  وصلت  أنها  وكيف  البائسة 
وصلت إليه بعد جهٍد جهيد واألمثلة 
ــًدا. وقـــد تــجــد يــا صديقي  كــثــيــرة جــ
ــمــا ال  الــقــارئ أنـــه مــثــال بعيد عــنــك ورب
يــســاعــدك فــي اســتــشــعــار األمـــل بداخلك 
ولكن انتظر لحظة! هل أنت هو الشخص 
إن  أو عامين؟  عــام  قبل  الــذي كنت عليه 
من  تبقى  ما  تكمل  فال  نعم  الجواب  كــان 
المقال، وإن كان ال فقد ساعدتك أن  هذا 
تصل إلى جزء من اإلجابة على سؤال من 

أنت. 
من أنا؟ هو مصدر حكاية اإلنسان ونقطة 
ــهــدف الــمــنــشــود والــرغــبــة  بــدايــتــه نــحــو ال
هذه  القارئ:  لصديقي  بالوصول.  الملّحة 
معلم  خير  ولكنها  عــادلــة  ليست  الــحــيــاة 
أعلى  ــى  إل الــوصــول  مــن خــاللــه  تستطيع 
موجه  أيًضا خير  درجــات حقيقتك وهي 
لك حين تخطئ، فهي تضعك في تجارب 
لــك أســاس معدنك وقــوة  ومــواقــف تبين 
تبذل كل قوتك  أنــت، ال  ما  أنــت  تحملك، 

في اكتشافك، فالحياة كفيلة بهذا األمر.

أُعلن رسمًيا عن توقف مسلسل “ابنة السفير”، إذ تقرر أن يتوقف عند  «
الحلقة 52 أي بعد 6 حلقات، ولن يكون هناك موسم آخر منه بسبب 
قلة المشاهدة. وصرحت توبا بويوكستون، التي انضمت للمسلسل 
بعد انسحاب نسليهان اتاغول، في حديث لها لمجلة “فوغ” التركية 

بأن لديها مشروعات جديدة.

٢٣
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وديعة الوداعي

وديعة الوداعي 

”SBC“ برامج ومسلسالت رمضان 2021 على “السعودية” و
“اخـــــتـــــراق” و  ــوس”  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ “الـ و  ــف“  ــ ــي ــ ص ــر  ــ ــط ــ “م ــل  ــثـ مـ ــزة  ــيـ ــتـــمـ مـ ــلـــســـات  مـــسـ ــم  ــديـ ــقـ تـ

كشــفت قناتــا “الســعودية” و “SBC” عــن باقة مميزة لبرامج ومسلســات موســم رمضــان 2021، والتي 
تضم مجموعة من أكبر نجوم المملكة والعالم العربي. وتشــهد المسلســات تنوًعا ضخًما بين الكوميدي 
والدراما واألكشن والرسوم المتحركة، إذ أخذت في االعتبار جميع اهتمامات المشاهد، وكذلك جاءت 
البرامــج متعــددة ومتنوعــة منها الديني والوثائقي والحواري واالجتماعــي والكوميدي، وكذلك برامج 

المسابقات والطبخ، لتقدم محتوى برامجي يتاءم مع رغبات واهتمامات الجمهور.

مسلسالت متميزة

كوميدية،  مسلسالت   4 الــســعــوديــة  قــنــاة  تــعــرض 
ــود” ألســعــد  ــاركــ ــ يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا مــســلــســل “ب
الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، ويتناول 
ــع ومـــا يــطــرأ عــلــيــه في  ــواقـ مــشــاهــد تــعــّبــر عـــن الـ
إلى مسلسل  السوشيال ميديا. هذا إضافة  مواقع 
ونايف  اليحيى  وحسين  نشاط  لشجاع  “إسعاف” 
المسعفين  من  فريق  يروي قصة  والذي  الظفيري، 
لمركز اإلسعاف  بقدوم مدير جديد  تتغير حياتهم 

الذي يعملون به.
لشبيب  ــســوق”  ــال ب شــغــل  “مــالــي  مسلسل  ويــأتــي 
وفاطمة  محمد  وريــمــا  محمد  وإيــــالف  الخليفة 
الشريف، والذي يسّلط الضوء على مواقف طريفة 
التجزئة.  بيع  محالت  في  يعملن  فتيات   4 تجمع 
“العيلة”  مسلسل  حققه  الــذي  الكبير  النجاح  وبعد 
مجدًدا  يعود  البايض،  وداريــن  الحجاج  إلبراهيم 
على شاشة “السعودية” في موسمه الثاني؛ ليعرض 
أسرتين  مــن  مكونة  عائلة  تــواجــه  التي  المشاكل 

يعيشون في شقة ابنهم. 
من جهة أخرى تعرض “السعودية” مسلسل الدراما 
الكويتي “مطر صيف” لسعد الفرج وحصة النبهان 
ــروي قــصــة أب  يـ ــذي  الـ ــور،  ــ المجيبل ون ومــشــاري 
يعاني جحود أبنائه بعد أن تتوفى زوجته، بجانب 
يضم  الــذي  “الناموس”،  الكويتي  الــدرامــا  مسلسل 
النبهان  جاسم  أبرزهم  النجوم،  من  هائلة  كوكبة 

الــمــنــصــور وهــيــفــاء عــــادل وبثينة  ومــحــمــد 
الرئيسي وفيصل العميري. 

ــامـــوس” فـــي فــتــرة  ــنـ وتـــــدور أحـــــداث “الـ
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، إذ 

تــقــع جــريــمــة قــتــل غــامــضــة تــحــاول 
التحقيقات الكشف عنها.

برامج استثنائية

انطالًقا من حرصها على 
تــقــديــم مــحــتــوى ثـــري، 
8 برامج  سيكون هناك 
السعودية  شاشة  على 

في رمضان، إذ يعود نواف الهويمل ليقّدم قصص 
في  تمثيلية  بــمــشــاهــد  مــدعــّمــة  الــشــعــبــي  الـــتـــراث 

الموسم الثاني لبرنامج “علوم األولين”.
من  المطّورة  النسخة  فــواز  مطرب  ماجد  ويــقــّدم 
حلته  فــي  “الـــديـــرة”  الشهير  الــمــســابــقــات  بــرنــامــج 
الجديدة، بجانب البرنامج الحواري “المسار”، الذي 
مباشرة  الهواء  على  للضيوف  ذاتية  سيرة  يكتب 
من خالل عدد من األسئلة يتم اإلجابة عليها بشكل 

مفّصل.
كما يعود الشيخ سعد الشتري في الموسم الثاني 
مــن بــرنــامــج “األيــــام الــخــالــيــة”، يــســرد فــيــه سيرة 
الخلفاء الراشدين ويستخلص الدروس المستفادة 
منها. ويأتي برنامجان آخران ضمن قائمة البرامج 
رمضان  في  “السعودية”  على  والوثائقية  الدينية 
“أعـــالم  و  الــتــاريــخــيــة”  “الــمــســاجــد  وهــمــا   ،2021

الحرمين”.
االجتماعي  البرنامج  أيًضا  “السعودية”  وتعرض 
النحيت  محمد  فيه  يجّسد  الــذي  للناس”،  “الناس 
خالل  مــن  اإلنــســان  يعيشها  التي  الــمــواقــف  أروع 

أبطال تخّطت الصعاب.
قناة  على  فسيقدم  العريفي،  ــان  راكـ الشيف  أمــا 
“الــســعــوديــة” طــرائــق ذكــيــة لــالســتــفــادة مــن بقايا 

الطعام في البرنامج المميز “طبخ بال هدر”.

”SBC“ مسلسالت ضخمة على

أفــكــار  تــقــديــم  ــى  ــ إل  ”SBC“ قـــنـــاة  وتــســعــى 
 6 تعرض  إذ  مميزة،  استثنائية  برامجية 
المسلسل  مقدمتها  في  يأتي  مسلسالت، 
يجمع  ــذي  الـ األزرق”،  “الــديــك  المنتظر 
النجمين عبدهللا السدحان وبيومي فؤاد 
ــدور أحــداثــه في  ــ لــلــمــرة األولــــى، وت
إطــار كوميدي حــول رجــل تتغير 
مفاجأة  يكتشف  أن  بعد  حياته 
ــتــي ورثـــهـــا عن  فـــي الـــورشـــة ال
جده الشغوف بعلم البصريات، 
بــاإلضــافــة إلــى 
الــــمــــوســــم 

من  األول  السعودي  األكــشــن  مسلسل  مــن  الثاني 
إنتاج  يعد أضخم  الــذي  “اخــتــراق”،  بالمملكة  نوعه 
ســـعـــودي مـــصـــري، ويــضــم مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
الــنــجــوم، أبــرزهــم طــالل الــســدر وأحــمــد عيد ومي 
أحداثا   ”2 “اخــتــراق  ويــروي  نجم.   ونضال  سليم 
إرهابي  حــادث  في  اتهم  سعودي  لطبيب  مشتعلة 
بأوروبا. هذا بجانب مسلسل “عيادة سكنية” لتركي 
المحسن ونواف الظفيري ونورة العنبر، الذي يروي 
نفسي واآلخر جراح  قصة أخوين أحدهما طبيب 
في  لهما  خاصة  عيادة  فتح  جدهما  يقرر  تجميل، 
في  عنهما  االستغناء  يتم  أن  بعد  سكنية  عــمــارة 

المستشفى الذي كانا يعمالن فيه.
“والد  المصري  الدراما  “SBC” مسلسل  تعرض  كما 
النجوم،  مــن  كبيرة  مجموعة  يضم  الـــذي  نـــاس”، 
بينهم أحمد وفيق وصبري فواز ورانيا فريد شوقي 
ومحمود حجازي وصفاء الطوخي وإيهاب فهمي. 

ويسّلط “والد ناس” الضوء على العالقة بين اآلباء 
واألبناء، والتي تتكّشف عقب حادث تصادم باص 
مدرسة وسيارة نقل، يتسبب في نقل الجميع إلى 

المستشفى بين الحياة والموت.
من جهة أخرى تقدم قناة “SBC” المسلسل 

الــكــومــيــديــا الــمــصــري “فــــارس بــال جـــواز” 
لمصطفى قمر ومي سليم ومحمد ثروت، 

ــل تضطره  ــروي قــصــة رجـ ــذي يــ ــ ال
عــروســة  عــن  للبحث  الــظــروف 

ــروة  ــ ــلـــى ث حـــتـــى يــحــصــل عـ
والده. 

ــعــــرض الـــقـــنـــاة  ــ وأيـــــًضـــــا ت
مسلسل الرسوم المتحركة 
ــذي يـــقـــّدم  ــ ــ ــة”، ال ــ ــل ــرحــ ــ “ال
بشكل  النبوية  األحاديث 

مبّسط لألطفال.

”SBC“ برامج شيقة على

 SBC“ وفي عرضها البرامجي الجديد تقدم قناة
المشاهد،  اهتمامات  جميع  تغّطي  بــرامــج   ”9
ــكــومــيــدي “كـــرومـــوســـوم”  ــبــرنــامــج ال ــا ال ــرزهـ أبـ
مواقف  يتناول  والـــذي  الكناني،  لعبدالمجيد 
من  السعودي في مجموعة  المجتمع  من حياة 
الهويش  هــشــام  ويــعــود  المميزة.  االسكتشات 
المسابقات  برنامج  من  الثالث  الموسم  ليقّدم 
لموسميه  الكبير  النجاح  بعد  تقولها”  “ال  المميز 

السابقين. 
ويقّدم الشيف إبراهيم زينل عددا من األكالت 
الصحية في الموسم الثاني من “شي غورميه“. 
ربـــع”،  إال  “مــقــابــلــة  المميز  الــبــرنــامــج  يــأتــي  كــمــا 
حــوارات  يجري  إذ  بــازيــد،  محمد  يقدمه  الــذي 
استثنائية مع ضيوفه في وجود دمية متحركة.
 ”SBC“ وتحت قائمة البرامج االجتماعية على
بــرنــامــجــي  يــأتــي   ،2021 رمـــضـــان  فـــي 
“تـــجـــربـــة فـــــريـــــدة”، الــــــذي يــعــرض 
جنسيات  مــن  لشخصيات  تــجــارب 
و  الــمــمــلــكــة،  فـــي  تــعــيــش  مختلفة 
يرصد  الـــذي  يفعلها”  ال  “طفلي 
تــجــاه  األطـــفـــال  فــعــل  ردود 
مــــواقــــف مــفــتــعــلــة يــوضــع 
مع  باالتفاق  الطفل  فيها 
أهــلــه. وإضــافــة إلــى ذلك 
الوثائقية  البرامج  تأتي 
“ليلى” و “إعمار األرض”، 
ــامـــج الــمــســابــقــات  ــرنـ وبـ

“تحدي المشاهير”.

مسلسل الناموس

مسلسل اختراق

مسلسل والد ناس

 الشيف راكان العريفي
مسلسل مطر صيف
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اكتشاف مدينة فرعونية مفقودة تحت الرمل في األقصر
اكتشفت بعثة مصرية لعلماء اآلثار في األقصر جنوب البالد 
مدينــة أثريــة مفقودة تحت الرمل ُوصفــت بأنها “أكبر مدينة 
علــى اإلطــالق فــي مصــر”، ويعــود تاريخهــا إلــى عهــد الملــك 
الفرعوني أمنحتب الثالث قبل ثالثة آالف عام، بحسب عالم 

المصريات الشهير زاهي حواس.
وقــال بيــان البعثــة األثريــة المصريــة المســؤولة عن الكشــف 
“اكتشــفت البعثــة المصريــة برئاســة زاهــي حــواس المدينــة 
المفقــودة تحــت الرمال +صعــود آتون+ ويعــود تاريخها إلى 
عهــد الملــك أمنحتب الثالث، واســتمر اســتخدام المدينة من 

قبل الملك توت عنخ آمون”، أي قبل ثالثة آالف سنة.
ونقــل البيــان عــن حواس أن البعثــة “عثرت علــى أكبر مدينة 
علــى اإلطــالق فــي مصــر والتــي أسســها أحــد أعظــم حــكام 
مصــر وهــو الملــك أمنحتب الثالث الملك التاســع من األســرة 
الثامنــة عشــرة، الــذي حكــم مصر من عــام 1391 حتى 1353 
قبــل الميــالد”. وأضــاف حــواس أن “هــذه المدينــة هــي أكبــر 
مستوطنة إدارية وصناعية في عصر اإلمبراطورية المصرية 
علــى الضفــة الغربيــة لألقصــر”. وبــدأت البعثــة بالتنقيــب في 
ســبتمبر 2020 بحثا عن معبد توت عنخ آمون الجنائزي، في 
منطقــة بيــن معبــد رمســيس الثالــث فــي مدينة هابــو ومعبد 

أمنحتب الثالث في ممنون بمحافظة األقصر.

وقــال البيــان “وفــي غضــون أســابيع، بــدأت تشــكيالت مــن 
الطــوب اللبــن بالظهور في جميــع االتجاهات، وكانت دهشــة 
البعثــة الكبيــرة، حينما اكتشــفت أن الموقع هــو مدينة كبيرة 
فــي حالــة جيــدة من الحفــظ، بجدران شــبه مكتملــة، وغرف 

مليئة بأدوات الحياة اليومية”.
األوانــي  علــى  الهيروغليفيــة  النقــوش  بــأن  البيــان  وأفــاد 
والخواتــم والطــوب اللبــن تشــير إلــى فتــرة الملــك أمنحتــب 
الثالــث. وتتألــف المدينــة “مــن ثالثــة قصــور ملكيــة للملــك 
أمنحتــب الثالــث، باإلضافــة إلــى المركــز اإلداري والصناعــي 

لإلمبراطورية”، على ما أفاد البيان.

علــى  ولفظــي  اعتــداء جســدي  حادثــة  شــهدت جامعــة جزائريــة 
أســاتذة، وذلــك لمحاولتهــم منــع طالبــة مــن الغــش أثنــاء امتحــان. 
ووقعــت الحادثــة في قســم “اللغة والثقافــة األمازيغية” في جامعة 
“باتنــة 1”، إذ تعــرض أســاتذة حاولــوا منــع طالبــة مــن الغــش فــي 

امتحــان “أنثربولوجيــا التــراث”، لالعتــداء، وفق ما ذكــرت صحيفة 
“النهار” الجزائرية. ووفق الصحيفة، لم تتقبل الطالبة المتهمة منعها 
مــن الغــش فــي االمتحان مــن طرف أســتاذة، فاســتعانت بزميالتها 

اللواتي اعتدين بالضرب على األساتذة المكلفين بالحراسة.

اعتداء “جسدي ولفظي” من طالبات على 7 أساتذة

فتاتان ترتديان األزياء الوطنية في التبت، إذ تم اكتشاف حالة 
واحدة فقط أصيبت بـ “كوفيد - 19” في بداية 2020.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يلجــأ الكثيــر مــن النــاس إلى حمام الســاونا للحصول علــى الراحة 
واالســترخاء والتخلص من الشــد العضلي، كما أن ما يتميز به من 
رطوبــة ودرجــة حرارة مرتفعة تمنح العديــد من الفوائد العالجية 
األخــرى، إال أنــه فــي مقابــل هذه الفوائد قد تشــكل الســاونا خطرا 

كبيرا على الرجال.
وحــذرت دراســة نقلهــا موقــع “الطبــي”، مــن االســتخدام المتكــرر 
لحمــام الســاونا وقالت: إنه يقلل من عــدد الحيوانات المنوية لدى 

الرجال على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون مؤقتا.
وخلــص العلمــاء إلى تلك النتائج بعد إجراء دراســة على عدد من 
الرجــال األصحــاء فــي منتصف العمر، الذين لديهــم تعداد طبيعي 
أســبوعيا  مرتيــن  الســاونا  حمــام  زاروا  إذ  المنويــة،  للحيوانــات 

لمــدة 3 أشــهر. واكتشــف الباحثــون أن جلســات حمام الســاونا قد 
قللــت من تعــداد الحيوانات المنوية لديهــم، وبقيت منخفضة عن 
المســتويات الطبيعية بعد 3 أشــهر من توقف الرجال عن الذهاب 
لحمام الســاونا، إال أنه وبعد 6 أشــهر عادت مســتويات الحيوانات 

المنوية طبيعية.
وبــرر العلمــاء ذلــك أن ارتفــاع درجــة الحــرارة يؤثــر علــى إنتــاج 
الحيوانــات المنويــة، الــذي بدوره قد يــؤدي إلى اإلصابة بمشــاكل 

الخصوبة أو العقم.
ولفــت الباحثــون في نهاية دراســتهم إلى أنهــم بحاجة إلى المزيد 
من الدراســات في هذا الصدد، كما أنه ال يجب االعتماد على هذه 

النتائج لمنع الرجال األصحاء من استخدام حمام الساونا.

دراسة:
الساونا تقلل عدد 

الحيوانات المنوية

جردت ملكة جمال، بابوا نيو غينيا من تاجها بعد مشــاركة مقطع فيديو 
لهــا وهــي ترقــص علــى “تيك تــوك”، وفقا لمــا ذكرته صحيفــة “الغارديان” 

البريطانية.
وواجهــت لوســي ماينــو البالغــة مــن العمــر 25 عامــا، والتي شــغلت أيضا 
منصبا بفريق كرة القدم النســائي في بابوا نيو غينيا، مضايقات شــديدة 

عبر اإلنترنت بعد أن شاركت مقطع الفيديو على منصة التواصل.
وعلــى الرغــم مــن أن مقاطــع فيديــو الرقــص شــائعة في التطبيــق، إال أن 
مقطع فيديو ماينو المحذوف اآلن تم تحديده من قبل بعض النقاد على 

أنه “غير مناسب لنموذج يحتذى به” من النساء.
وبعــد الفيديــو ورد الفعــل الذي أثاره، تم تجريــد الملكة من لقبها من قبل 

لجنة ملكة جمال جزر المحيط الهادئ.
وقالــت اللجنة في بيان “هدفنا األســاس هو تمكيــن المرأة، ونحن منصة 
فريــدة، ونســاهم بتعزيــز التــراث الثقافــي والقيــم التقليديــة والســياحة، 
ونحــن ندعــم الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات والنزاهة ونركــز على خدمة 

المجتمع وعلى التعليم”.

ملكة جمال تجرد من لقبها بسبب فيديو على “تيك توك”

الكبيرة  الطيور  النعام من  يعد 
لكنها  الطيران،  يمكنها  ال  التي 
كبيرة  بسرعة  الجري  تستطيع 

بفضل امتالكها أرجل طويلة.
ــارة اإلفــريــقــيــة من  ــقـ وتــعــد الـ
ــة لــطــيــور  ــيـ ــلـ ــمــــواطــــن األصـ ــ ال
النعام، منها جنوب أفريقيا، إذ 
مشاركة  فيديو  مقطع  يرصد 

الدراجات. ويظهر مقطع فيديو نشرته مجلة  النعام في إحدى سباقات  طائر 
راكبي  بين  الــفــريــد”  “الــلــقــاء  بـــ  وصفته  مــا  العربية”  جيوغرافيك  “ناشيونال 
الطريق ضمن منتزه “كيب بوينت” في  النعام على  الهوائية وطائر  الدراجات 
بمن  العدو غير مكترث  النعام واصل  المجلة إن طائر  إفريقيا. وقالت  جنوب 
المجلة إلى أن طائر  له”. ولفتت  حوله، مضيفة “هذه ليست السرعة القصوى 

النعام يمكنه الجري بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة عند الحاجة”.

نعام يشارك في سباق للدراجات الهوائية
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