جاللة العاهل يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين
المنامة  -بنا

تســـلم عاهـــل البـــاد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد

بن عيســـى آل خليفة رســـالة خطية من أخيه ملك

المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز آل ســـعود
تتعلـــق بالعالقـــات األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع

البلديـــن الشـــقيقين  ،إضافة الى الشـــأن الخليجي.

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻻء ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟــﺤــﺪاد ﻟﻠﺴﻴـــﺎرات اﻟﻴﻮم

كما تضمنت الرسالة خالص تمنيات خادم الحرمين

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻻء ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ.

الشريفين لمواصلة تعزيز العمل الخليجي المشترك
ونصرة القضايا العربية واإلســـامية ،ولتحقيق كل

جاللة الملك

اﺷﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻻء اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات و اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﺳﻴﺪس ﺑﻨﺰ.

ما فيه الخير واالزدهار لمملكة البحرين.

خادم الحرمين الشريفين

The best or nothing.
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إقرار عدد من االتفاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية :مبدأ البحرين قائم
على االندماج ال على المواجهة والعداء

مجلسالوزراء:انخفاضالحاالتالقائمةيعكسااللتزامالمجتمعي

المنامة  -وزاة الخارجية

قـــال وزير الخارجيـــة عبداللطيف بن

راشد الزياني إن مملكة البحرين على

المنامة  -بنا

ثقـــة بأنهـــا اتخـــذت الخطـــوة األولـــى

أقـــر مجلس الوزراء عـــد ًدا من االتفاقات

نحـــو واقـــع جديد للشـــرق األوســـط،

ومذكـــرات التفاهم بين مملكـــة البحرين

قائـــم على التعاون وليـــس المواجهة،

ودولـــة إســـرائيل إلقامـــة عالقـــات

وعلـــى االندماج معـــا وليـــس العداء،

الخارجية والمالية في البلدين باإلضافة

األمـــر الذي يعطي زخمـــا جديدا نحو

والخدمـــات الجويـــة والزراعـــة ومجـــال

الذي عصف بالمنطقـــة لعقود عديدة،

والبريـــد .ورأس نائـــب رئيـــس مجلـــس

لتحقيق الســـلم واالستقرار واالزدهار
لجميـــع شـــعوب المنطقـــة ،مؤكـــ ًدا أن

لمجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس.

فرصا جديـــدة لزيادة النشـــاط
ً
يوفـــر

دبلوماســـية والتعـــاون بيـــن وزارتـــي

علـــى الســـام والوئـــام والتعايـــش؛

إلـــى التعـــاون التجـــاري واالقتصـــادي

حل الصراع الفلســـطيني اإلسرائيلي

االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات

ويفتح الباب أمام الجهود المشـــتركة

الوزراء ســـمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي األســـبوعي

هـــذا النهـــج الطمـــوح مـــن شـــأنه أن

ورحـــب مجلـــس الـــوزراء بانخفـــاض

سمو الشيخ محمد بن مبارك مترئسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

أعـــداد الحاالت القائمة اليومية لفيروس
كورونا بنســـبة بلغـــت  % 45خالل أربعة
أســـابيع ،واعتبرهـــا المجلـــس خطـــوة

تعكس االلتزام المجتمعي ووعي أفراده

وإدراكهـــم لحجـــم المســـئولية الوطنيـــة
ً
معربـــا المجلس عن تطلعه
والمجتمعية،
نحـــو المزيـــد مـــن االلتـــزام والوعـــي إلى

 4.4مليون دينار
ألعمال بناء في
“بابكو”

أعربـــت وزارة الخارجية األلمانية

طرحت شـــركة نفط البحرين (بابكو)
فـــي جلســـة مجلـــس المناقصـــات

والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة ألعمال
البنـــاء الصغيـــرة واألعمـــال المدنيـــة

في مناطق تشـــغيل الشـــركة لمدة 4
ســـنوات ،تنافســـت عليها  22شـــركة،
وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة امســـي

للصيانـــة والتعمير بنحـــو  4.4مليون
دينـــار .ووفـــق وصـــف المناقصـــة،
فـــإن األعمـــال تشـــمل توفيـــر جميـــع
الخدمـــات المطلوبـــة بمـــا فـــي ذلـــك،

على ســـبيل المثال ال الحصر ،اإلدارة

واإلشـــراف والقوى العاملة والمصنع

والمعـــدات والمـــواد االســـتهالكية
والنقـــل وما إلى ذلـــك ،لتنفيذ أعمال
طفيفـــة وأعمـــال مدنية فـــي مناطق

أن يتـــم القضـــاء على الفيروس بمشـــيئة
ً
مثنيـــا المجلـــس ضمن ذات الســـياق
هللا،
علـــى الجهود الكبيـــرة التي اضطلعت بها

ألمانيا ترحب بإقامة عالقات
دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل
المنامة  -بنا

أمل الحامد

عمليات الشركة.

والتبـــادل التجاري بين دول المنطقة،

عـــن ترحيبهـــا باالتفـــاق الـــذي تـــم

أمـــس األول بين مملكـــة البحرين
ودولـــة إســـرائيل علـــى إقامـــة

عالقات دبلوماسية.

وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة

الخارجيـــة بجمهوريـــة المانيـــا

االتحاديـــة“ :نرحـــب باالتفـــاق
الموقع فـــي المنامة أمـــس إلقامة
عالقات دبلوماســـية بين البحرين

و إسرائيل”.

وأضـــاف أنـــه مـــن الجيـــد أن
يتـــم تجســـيد هـــذه الخطـــوات

التاريخيـــة التـــي توســـطت فيهـــا
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

كونها من أجل الســـام المســـتدام
ً
مؤكـــدا أهميـــة أن
فـــي المنطقـــة،

خطوه تاريخية
من أجل السالم
في المنطقة

ولتســـخير إمكانـــات شـــبابنا والموارد
الطبيعيـــة فـــي المنطقـــة لتحقيـــق

الكوادر الطبية والفرق المســـاندة لها من
ً
انطالقا من واقع المسئولية
بذل وعطاء
الوطنية.

االزدهـــار الدائـــم والتنميـــة في جميع

مـــع شـــركائنا األوروبييـــن والعرب

الحكومـــة العراقيـــة إلـــى “فـــرض

بيـــن إســـرائيل والفلســـطينيين،

المدعومة من إيران التي تهاجم بشكل

الميليشـــيات المدعومة مـــن إيران في

األوروبـــي بهـــدف حـــل الدولتيـــن

والمتظاهريـــن والنشـــطاء الســـلميين

غضون ســـاعات من هجوم شـــنته تلك

عادل ودائم.

الدبلوماسية”.

الديمقراطي الكردستاني في بغداد”.

ودعا بيان لوزارة الخارجية األميركية،
ســـيطرتها فـــورا علـــى الميليشـــيات

حيـــث تلتـــزم ألمانيـــا واالتحـــاد

غير قانوني األقليات الدينية والعرقية

المتفـــاوض عليه كأســـاس لســـام

ومقـــار األحـــزاب السياســـية والبعثات

الميليشـــيات على مكتب فـــرع الحزب

ولفـــت البيـــان إلـــى أن الجريمـــة التـــي

وطالـــب بيـــان الخارجيـــة األميركيـــة

وقعـــت بحق المدنيين األبرياء على يد
محافظـــة صـــاح الديـــن“ ،جـــاءت في

اســـتعرضت نـــدوة إلكترونيـــة نظمتهـــا غرفة

وبحســـب عرض قدمه المســـؤولون ،فإن أهم

الشـــركة دون الحاجـــة لحكم قضائـــي لتنفيذ

بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط

الصناعة والتجارة والسياحة ،التغييرات في

رقـــم ( )28لســـنة  2020بتعديـــل بعض أحكام

البســـيطة اســـم تجـــاري مبتكـــر دون الحاجة

آل خليفـــة بـــأن الـــوزارة قـــد انتهـــت مـــن إعداد

حول أبرز التعديالت التي شـــملت إلغاء الحد

النشـــر بالجريدة الرســـمية بالنشر اإللكتروني

فقـــط ،واســـتحداث مبـــدأ التصالـــح الخـــاص

عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية.
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» »تسلمت المؤسسة الملكية لألعمال
اإلنسانية تبرعً ا ماليًا بقيمة  20ألف
دينار من شركة تبريد البحرين التابعة
للشركة الوطنية للتبريد “تبريد”،
مساهمةً منها في حملة “فينا خير”
التي أطلقتها المؤسسة الملكية
لألعمال اإلنسانية.

بوجـــوب “تقديـــم مرتكبـــي هـــذا العنف

إلى العدالة”.
وشـــددت

الخارجيـــة

األميركيـــة

فـــي بيانهـــا ،علـــى أن تصرفـــات هـــذه

الجماعـــات “تمنع المجتمـــع الدولي من
مســـاعدة العـــراق وتقـــود العـــراق نحو

العنف الطائفي وعدم االستقرار”)10( .

عزل أو اعتزال المدير بحيث يضمن استمرار

صرح الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة

وقال الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة:

ذلـــك ،والســـماح أن يكـــون لشـــركة التوصيـــة

العمرانـــي المهنـــدس الشـــيخ مشـــعل بـــن محمد

وتحتوي على صفوف دراســـية ومكاتب إدارية

الشتراط أن يكون مكونا من أسماء الشركاء

التصاميـــم التفصيليـــة لمشـــروع إنشـــاء كليـــة

بالمخالفات.

“ ”ABCيستضيف “التقنية المالية”

اعتقال محافظ الموصل السابق

» »يستعد منتدى التقنية المالية للشرق
األوسط وافريقيا “فنتك” السنوي في
دورته الرابعة لالنعقاد بتنظيم من
بنك  ،ABCوبرعاية كريمة من مصرف
البحرين المركزي لمناقشة المواضيع
الحيوية المتعلقة بقطاع الخدمات
المالية حالي ًا في المنطقة.

» »اعلنت السلطات العراقية أمس
اإلثنين اعتقال المحافظ السابق
للموصل بعد عام ونصف العام
من هروبه بتهمة اختالس 64
مليون دوالر من أموال اإلعمار
ومساعدات النازحين في هذه
المدينة.
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المنامة  -وزارة األشغال

الشـــركات ذات المســـؤولية المحـــدودة وذلك

10

العالمية.

إنهاء تصاميم كلية عبداهلل بن خالد

التضامـــن فيمـــا يتعلـــق باألثـــر المترتـــب على

“تبريد” تتبرع لـ “فينا خير”

واإلمكانات لمواجهة كافة التحديات

مورغان أروتيغاس

الدعـــوة إلـــى مفاوضات مباشـــرة

األدنـــى مـــن رأس مال أو حصة الشـــركاء في

ورجـــال األعمال مـــن الجانبينلقدرات

الدين العراقية.

وقـــال المتحدث باســـم الخارجية

بموقع الوزارة ،وإدخال تعديل بأحكام شركة

التجـــارة العربية ،وعدد مـــن الخبراء

ناشـــطين مدنيين فـــي محافظة صالح

العراق إلى العنف الطائفي”.

قانـــون الشـــركات التجاريـــة ،وأعطـــت لمحة

وفـــود مـــن الجامعـــة العربيـــة وغرف

مســـلحة مدعومـــة مـــن إيـــران ،بحـــق

“الميليشيات المدعومة من إيران تقود

قانون الشـــركات التجارية ،تشـــمل اســـتبدال

البرازيلي جائير بولسونارو ومشاركة

المذبحـــة التـــي نفذتهـــا ميليشـــيات

المتعثرة في الشرق األوسط.

تجـــارة وصناعة البحريـــن بالتعاون مع وزارة

الـــذي عقـــد برعاية وحضـــور الرئيس

أدانت الواليات المتحدة بشـــدة ،أمس،

نشـــوء ديناميكية لعملية الســـام

التعديـــات الـــواردة فـــي المرســـوم بقانـــون

المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي

واشنطن ـ وكاالت

إلغاء الحد األدنى للشركاء بشركات “المحدودة”
علي الفردان

اإللكترونـــي المرئي أمـــس في أعمال

طالبــت بغداد بالتحرك الفوري ضد قاتلي الناشــطين وتقديمهم للعدالة

األميركية مورغان أورتيغاس ،على أن

بعد دمجها مع شركات ذات الشخص الواحد.

وشـــارك الزيانـــي عبـــر االتصـــال

واشنطن :إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي

وشـــددت المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة

()07

أنحاء الشرق األوسط.

()٠٣

تـــؤدي هـــذه التطـــورات ً
أيضا إلى

األلمانيـــة نواصل جن ًبـــا إلى جنب

وزير الخارجية يشارك في المنتدى

()07

تكريم الفائزين في “التأليف”

14

» »أقام اتحاد المسارح حفل تكريم
الفائزين ولجنة التحكيم في مسابقة
التأليف المسرحي األولى للعام 2020
في نادي الخريجين وسط الحرص
على اإلجراءات االحترازية والعدد
المحدود حسب اللوائح واالنظمة
المتبعة من فريق البحرين.

ســـيضم المبنى  3طوابق بســـعة  300مستخدم،

وغرف االجتماعات ومكتبة ومختبر للحاسوب
إلـــى جانـــب مرافـــق خدميـــة مســـاندة ومواقف
()06
للسيارات.

 3وديات لـ “األحمر” بمعسكر اإلمارات

12

» »يخوض منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم  3مباريات
ودية في المعسكر الخارجي
الذي سيقيمه في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
في الفترة  1حتى  17نوفمبر
المقبل.

جاللة الملك يتلقى تهنئة سمو الشيخ
حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة
المنامة  -بنا

تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

مستشـــفى متخصـــص فـــي األمـــراض المعديـــة

الشـــيخ حمـــد بـــن محمد بـــن ســـلمان آل خليفة

لمواكبـــة كل مـــا هـــو جديـــد ومتطـــور ،منو ًهـــا

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،برقيـــة تهنئة من ســـمو
بمناســـبة رعايـــة جاللتـــه افتتـــاح دور االنعقـــاد

الثالث من الفصل التشـــريعي الخامس لمجلس

الشورى والنواب.

الوطنية لفريق البحرين بقيادة ولي العهد نائب
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

وأشاد سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل
لجاللـــة الملك وما تضمنته من توجيهات تصب

الســـامي بإنشـــاء صندوق األمل لدعم المشاريع

في مرحلـــة مميزة لمملكة البحرين ولمســـيرتها

الخيرة بقيادة جاللته المباركة.

وأكـــد أن توجيهـــات جاللـــة الملـــك بإنشـــاء

جاللة الملك

سموه باإلشادة الكريمة من لدن جاللته للجهود

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان

خليفـــة في برقيته بمضامين الخطاب الســـامي
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يجســـد االهتمـــام المتواصـــل مـــن لـــدن جاللته

بـــن حمـــد آل خليفة .كما ثمن ســـموه المرســـوم

والمبـــادرات الشـــبابية بقيـــادة الممثـــل الخاص
لجاللة الملك للشـــؤون اإلنســـانية ســـمو الشيخ

ناصر بن حمد آل خليفة.

ناصر بن حمد :ضربوا أروع األمثلة في التحدي

فـــريـــق الــــحــــرس الــمــلــكــي يـــصـــل قـــمـــة مـــانـــاســـلـــو بــنــجــاح

سمو الشيخ سلمان بن خليفة
يشيد بنماء العالقات مع الهند
المنامة  -بنا

صاحـــب

بعالقـــات الصداقـــة التاريخيـــة

اســـتقبل

مستشـــار

الوزراء ســـمو الشـــيخ سلمان بن

الهنـــد الصديقـــة ،منوهـــا بمـــا

الســـمو الملكـــي رئيـــس مجلـــس

خليفـــة آل خليفة بمكتبه صباح
أمـــس بقصـــر القضيبية ،ســـفير
جمهوريـــة الهنـــد المعيـــن لـــدى

مملكـــة البحرين الســـفير بيوش

شريفاستاف.

وخالل اللقاء رحب سمو الشيخ
ســـلمان بالســـفير الهندي مشيدا

بين مملكـــة البحرين وجمهورية
تشـــهده هذه العالقات من تطور
ونمـــاء فـــي مختلـــف المجـــاالت

والحـــرص المتبـــادل نحو المزيد

من التعـــاون البلدين والشـــعبين
الصديقيـــن ،متمنيـــا للســـفير كل

التوفيق والنجـــاح لتعزيز ودعم

العالقات البحرينية الهندية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد
المنامة -بنا

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب ســـمو

اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفـــة أن الشـــباب البحرينـــي ضرب

أروع األمثلـــة في التحـــدي واإلصرار
ويحتـــذى بعزيمـــة لتحقيـــق أهدافه،
ً
مشـــيرا ســـموه إلى أن رجال الحرس

الملكي بقوة دفـــاع البحرين عازمون

علـــى تحقيق هدف الوصول إلى قمة
إفرســـت بعـــد أن تمكن مـــن الوصول

إلى قمة ماناسلو بنجاح.

وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

آل خليفة عن ثقته الكبيرة بالقدرات
العاليـــة التي يمتلكها رجـــال الحرس

الملكي بتحقيق الهدف المنشود وهو
رفـــع علـــم مملكة البحريـــن في جبال

الهماليا بجمهورية النيبال والوصول

الرميحي :شراكة فاعلة بين

“التنفيذية” و”التشريعية”
المنامة  -بنا

اســـتقبل وزيـــر اإلعـــام علـــي

وخدمـــة الوطـــن والمواطنيـــن

النائبين محمـــد بوحمود ومحمد

صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن

الرميحـــي فـــي مكتبـــه أمـــس

عيسى.

خـــال العهد الزاهـــر لعاهل البالد

عيسى آل خليفة.

وخـــال اللقـــاء ،نوقـــش عـــدد

من جانبهما ،تقدم عضوا مجلس

المشترك ،وأشاد الوزير بالتعاون

وزيـــر اإلعـــام علـــى اهتمامـــه

مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام

والشراكة الفاعلة بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية في تعزيز
المسيرة التنموية والديمقراطية

النـــواب بالشـــكر والتقديـــر إلـــى

بتطوير قطاع اإلعالم واالتصال
بمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز مكانـــة

مملكة البحرين.

إلـــى قمة إفرســـت فـــي ظـــل العزيمة

التي يتمتع بها رجال الحرس الملكي.
وأكـــد ســـموه أن الوصـــول إلـــى قمـــة
ماناســـلو وضعـــت الثقـــة والتحـــدي

أمام رجال الحـــرس الملكي بتحقيق
الهـــدف المنشـــود وهو الوصـــول إلى
قمة جبال إفرســـت في العـــام القادم
ً
مبينـــا ســـموه إلـــى أن الرجال
،2021

عازمون على تحقيق الهدف.

وقـــال ســـموه“ :نحن حريصـــون على
تقديـــم كامـــل الدعـــم لفريـــق رجـــال

الحـــرس الملكـــي ،حيـــث يمتلكـــون

اإلمكانيـــات العالية وخاضـــوا تحديا
كبيـــرا فـــي الفتـــرة الماضيـــة حتـــى

الوصول إلى قمة ماناســـلو ،وأمامهم
التحـــدي األكبـــر بالوصـــول إلـــى قمة

إفرست”.

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن

حمـــد آل خليفة “ثقتنـــا كبيرة برجال

الحـــرس الملكي بقوة دفاع البحرين،
وهـــم قـــادرون علـــى إنجـــاز المهمـــة

بنجاح وبشكل مميز وعكس قدراتهم

العالية التي يمتازون بها”.

هـــذا وأكمـــل فريـــق الحـــرس الملكي

تدريباته الخاصة على جبال الهماليا
للوصـــول لقمـــة جبـــل ايفرســـت بعام

 .2021حيـــث تـــم تكليـــف فريـــق
الحرس الملكـــي المكون من  18فر ًدا

بمهمة من قبل ســـمو الشيخ ناصر بن
حمـــد آل خليفـــة ،لرفع علـــم البحرين

وعلـــم الحرس الملكي على قمة جبل
ماناســـلو بارتفـــاع  8163متـــرًا والذي

هـــو ثامن أعلـــى جبال العالـــم وواحد
ً
جبـــا فقط يتجـــاوز ارتفاعه
مـــن 14

 8000متر في العالم .يلقب ماناســـلو
بالجبل القاتل في عالم التسلق.

القمة بعد  10ساعات.

وكانـــت القمـــة نصـــف التحـــدي فقط

وأمضى فريق الحرس الملكي  8أيام

حيـــث احتـــاج الفريـــق بعد ذلـــك إلى

ماناســـلو .واســـتطاع أن يصـــل إلـــى

إضافيا للتنفس.
ال يتطلب أكســـجينًا
ً

فـــي التأقلم والتســـلق نحو قمة جبل

النـــزول  4000متـــر إلـــى ارتفـــاع آمن

نـــزل الفريـــق بســـرعة ووصـــل إلـــى

المعســـكر .أمضـــى الفريق  24ســـاعة
فـــي التســـلق والنزول .وأحـــرق أفراد

الفريق حوالي  15000سعرة حرارية

في محاولة تسلق القمة.

سمو الشيخ خليفة بن علي يرعى ختام برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
المنامة  -وزارة الداخلية

تحـــت رعايـــة محافـــظ المحافظـــة

الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي
بـــن خليفة آل خليفـــة نظمت المحافظة
حفـــل تكريـــم للمشـــاركين فـــي برنامـــج
ســـمو المحافـــظ األمنـــي االجتماعـــي
(االفتراضـــي) عـــن بعـــد فـــي نســـخته

الثانية لعام .2020

وقـــد أعـــرب مديـــر إدارة البرامـــج

االجتماعيـــة

وشـــؤون

المجتمـــع

بالمحافظـــة محمـــد حســـن الفـــاو ،عـــن

شكره وتقديره لدعم محافظ المحافظة

افتراضي عبر استخدام تقنية االتصال

للمـــرور واإلدارة العامة للدفـــاع المدني

للمشـــاركة في البرنامج الذي يعد األول

الجدير بالذكر أن برنامج سمو المحافظ

وتضمـــن تقديـــم برامـــج توعويـــة

بـــن خليفة آل خليفة وحرصه المســـتمر

بمخاطـــر الفضـــاء المعلوماتـــي وتجنب

واإلدارة

األمنـــي واالجتماعي ألبنـــاء المحافظة

فـــي الفتـــرة مـــن  20ســـبتمبر لغايـــة 6

وفق برنامـــج افتراضي عبر اســـتخدام

واالجتماعية ،مشـــيرا إلـــى أن البرنامج

وثمـــن الفـــاو جهـــود اإلدارات األمنيـــة

وإدارة شرطة خدمة المجتمع.

إلـــى تقديـــم اإلرشـــادات وفـــق برنامـــج

الملكيـــة للشـــرطة واإلدارة العامـــة

البرنامـــج عـــن شـــكرهم وامتنانهـــم

الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي

المرئـــي ،بما يســـهم في توعية الناشـــئة

علـــى احتضـــان المبـــادرات األمنيـــة

التعرض لها وتقليل تأثيرها.

شهد إقباال من أبناء المحافظة ،ويهدف

المشـــاركة ،والمتمثلـــة فـــي األكاديميـــة

واإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن
االقتصـــادي

واإللكترونـــي

العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة
مـــن جهتهـــم ،عبـــر المشـــاركون فـــي

من نوعه في مجال رفع مستوى الوعي
والتصـــدي لكافـــة التحديـــات ،مثمنيـــن

جهود ســـمو المحافـــظ وجميع اإلدارات
المشـــاركة فـــي هـــذه التجربـــة المتميزة

والرائدة.

األمني االجتماعـــي (االفتراضي) انطلق
أكتوبـــر ،حيـــث بلغ عدد المشـــاركين 60

مشـــاركا بنســـبة ( )% 60إناث ،و()% 40
ذكـــور ،للفئـــة العمريـــة مـــن  15إلـــى 25

عاما لكال الجنسين من أبناء المحافظة،

وإرشـــادية فـــي مجال األمن والســـامة
تقنيـــات االتصـــال المرئـــي ،وذلـــك مـــن

أجـــل تعزيـــز مســـتوى الوعـــي األمنـــي

واالجتماعي لدى الناشئة لضمان أمنهم
وسالمتهم.

03

local@albiladpress.com

الثالثاء  20أكتوبر  3 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4389

إقرار عدد من االتفاقات ومذكرات التفاهم مع إسرائيل
تــعــكــس رؤيــــة الــبــحــريــن بــقــيــادة جــالــة الــعــاهــل لــلــســام كــخــيــار اســتــراتــيــجــي
المنامة  -بنا

الموافقة على
البروتوكول
المعدل لمجلس
ُ
التنسيق
السعودي
البحريني

رأس نائب رئيس مجلس الوزراء س ــمو الشيخ
محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع االعتيادي
األس ــبوعي لمجلس ال ــوزراء ال ــذي عقد صباح

أم ــس .أش ــاد مجل ــس ال ــوزراء بتكري ــم ول ــي
العه ــد نائب القائد األعل ــى النائب األول لرئيس

مجلس ال ــوزراء صاحب الس ــمو الملكي األمير

س ــلمان بن حمد آل خليفة للجه ــات الحكومية
الت ــي حققت التمي ــز في نظام (تواص ــل) ،وهنأ

المجل ــس الوزارات والهيئ ــات التي تم تكريمها
ً
مؤكدا المجلس أن تكريم س ــموه لهذه الجهات

تكريم سمو ولي
العهد للجهات
الحكومية دافع
لتقديم أفضل
الخدمات

ً
ً
وحافزا لها على التميز في األداء وتقديم
دافعا

أفضل الخدمات ويعكس اهتمام الحكومة في

تطوي ــر أداء أجهزته ــا ف ــي خدم ــة المواطني ــن

وتحقيق توقعات المتعاملين.

بع ــد ذل ــك ،رح ــب مجل ــس ال ــوزراء بانخفاض

أع ــداد الح ــاالت القائم ــة اليومي ــة لفي ــروس
كورون ــا بنس ــبة بلغ ــت  % 45خ ــال أربع ــة

أس ــابيع ،واعتبره ــا المجل ــس خط ــوة تعك ــس

االلت ــزام المجتمع ــي ووع ــي أف ــراده وإدراكهم
ً
معربا
لحجم المس ــئولية الوطنية والمجتمعية،

انخفاض الحاالت
القائمة خطوة
تعكس االلتزام
المجتمعي
ووعي أفراده

المجل ــس ع ــن تطلعه نح ــو المزيد م ــن االلتزام

والوع ــي إل ــى أن يتم القض ــاء عل ــى الفيروس
ً
مثنيا المجلس ضمن ذات السياق
بمشيئة هللا،

على الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها الكوادر
الطبي ــة والفرق المس ــاندة لها م ــن بذل وعطاء
ً
انطالقا من واقع المسئولية الوطنية.

وبمناس ــبة ي ــوم األم ــم المتح ــدة فق ــد أش ــاد

 13مليون دينار
مبالغ التمويالت لـ
 6000أسرة خالل
 10سنوات

مجلس الوزراء بدور األمم المتحدة في تعزيز

الس ــام وتكري ــس األمن الدوليي ــن وبمبادراتها

وجهودها في مجال التنمية وخدمة البش ــرية،
مؤك ـ ً
ـدا المجلس ح ــرص مملك ــة البحرين على
دعم الجه ــود النبيلة لألمم المتح ــدة والتعاون
م ــع وكاالته ــا وهيئاته ــا ف ــي تحقي ــق أهدافه ــا

اإلنسانية.

قرارات المجلس
وأدلــى األميــن العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقــب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس عن بعد عبر تقنية
نظـــر مجلس الـــوزراء فـــي المذكرات

مملكـــة البحريـــن ودولـــة إســـرائيل

بشأنها القرارات التالية:
أوالً :أشـــاد مجلـــس الـــوزراء بحرص

بيـــن وزارتـــي الخارجيـــة والماليـــة
فـــي البلديـــن باإلضافـــة إلـــى التعاون

وقرارات الشـــرعية الدوليـــة ومبادرة

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وأخيـــه

الجوية والزراعـــة ومجال االتصاالت

المدرجـــة على جـــدول أعماله واتخذ

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك

عاهـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك

ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود على

تعزيز العالقات المشتركة بين البلدين

الشقيقين وتكثيف التعاون والتنسيق

إلقامة عالقات دبلوماســـية والتعاون

التجـــاري واالقتصـــادي والخدمـــات

وتكنولوجيـــا المعلومـــات والبريـــد.
كمـــا اطلـــع المجلـــس علـــى مضمـــون
المباحثـــات التـــي جـــرت مـــع الوفـــد

األميركـــي واإلســـرائيلي الـــذي زار

البالد أمـــس لبحث مجـــاالت التعاون
المشـــترك بيـــن البحريـــن وأميـــركا

الثنائـــي بينهمـــا فـــي المواضيـــع ذات
االهتمام المشترك وصوالً إلى التكامل

وإســـرائيل مـــن خـــال مذكـــرة وزيـــر

المجـــاالت ،ووافـــق مجلـــس الـــوزراء

وفـــي هـــذا الصـــدد رحـــب مجلـــس

االســـتراتيجي بين البلديـــن في كافة
علـــى البروتوكـــول المُ عـــدل لمحضـــر

الخارجية.

إنشـــاء مجلـــس التنســـيق الســـعودي

الـــوزراء بمـــا تم توقيعه مـــن اتفاقات
ً
انطالقا
ومذكرات تفاهم بين البلدين

 28/7/2019لرفـــع مســـتوى التمثيـــل

صاحـــب الجاللـــة العاهـــل للســـام

البحرينـــي الموقـــع بيـــن البلديـــن في

فيه ليكون برئاسة وليي عهد البلدين،
وذلـــك من خـــال المذكـــرة المرفوعة

لهذا الغرض من وزير الخارجية.
ً
ثانيـــا :أقـــر مجلس الوزراء عـــد ًدا من

االتفاقـــات ومذكـــرات التفاهـــم بيـــن

مـــن رؤيـــة مملكـــة البحريـــن بقيـــادة

كخيـــار اســـتراتيجي لدفـــع عمليـــة
الســـام واالســـتقرار فـــي منطقـــة
الشـــرق األوســـط وتكريس التســـامح

والتعايـــش واالنفتـــاح علـــى األديـــان
والثقافـــات لتأســـيس عالقات أوســـع

ســـنوات بمبالـــغ تجـــاوزت  13مليـــون

دينار ،وتحويل  47أســـرة منتجة إلى

ً
وفقـــا لحـــل الدولتيـــن
الفلســـطينية

أصحاب مشاريع استثمارية ،وارتفاع
مبيعـــات الحاصليـــن علـــى رخصـــة

السالم العربية.
ً
ثالثـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

المنـــزل المنتـــج البالـــغ عددهـــم 864

أســـرة مـــن  134ألـــف دينار إلـــى 395

مشروع قرار بتعديل إنشاء وتشكيل

الـــف دينـــار ،وذلك من خـــال المذكرة

اللجنـــة الوطنية لحوكمـــة المعلومات

لهـــذا الغـــرض من معالـــي نائب رئيس

المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل

ياسر الناصر

المكانيـــة الجغرافيـــة ونظـــام عملهـــا،
وذلـــك من خـــال المذكـــرة المرفوعة

التفاقية حقوق الطفل بشـــأن اشتراك
األطفـــال فـــي المنازعـــات المســـلحة،

مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة

والتقريـــر الثاني بشـــأن تنفيذ المملكة

التحتية.
ً
رابعـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل المتعلـــق

الوزاريـــة للمشـــاريع التنمويـــة والبنية

تقريري مملكـــة البحريـــن المرفوعين
إلـــى لجنـــة حقـــوق الطفـــل التابعـــة

لألمـــم المتحـــدة بشـــأن التدابيـــر
التـــي اتخذتهـــا المملكـــة اعمـــاالً
ألحـــكام ومتطلبـــات انضمامهـــا إلـــى

ألحـــكام

البروتوكـــول

االختيـــاري

ببيـــع األطفـــال واســـتغاللهم ،واللذان

عرضهما وزير الخارجية.
ً
خامســـا :اســـتعرض مجلـــس الوزراء

المنجـــزات التـــي حققهـــا بنك األســـرة

على مدى عشـــر سنوات منذ تأسيسه
فـــي  2010والبرامـــج التـــي يمولهـــا

البروتوكوليـــن االختياريين الملحقين

لتمكيـــن األســـر محـــدودة الدخـــل
ً
اقتصاديـــا ،ومنهـــا برنامـــج “خطـــوة

االختيـــاري

دعـــم المشـــاريع الصغيـــرة والمتناهية

باتفاقية حقوق الطفل ،التقرير األول
بخصـــوص تنفيـــذ مملكـــة البحريـــن

ألحـــكام

البروتوكـــول

 344أســـرة إلى  6000أسرة خالل 10

بعـــد اكتمـــال تلـــك الدراســـة وتقديـــر

زيـــادة حجـــم األســـر المســـتفيدة مـــن

االتصال المرئي بالتصريح التالي:
لصالـــح دول المنطقـــة وشـــعوبها
ً
تعزيـــزا للجهود الراميـــة لحل القضية

الصغـــر ،حيـــث تمكن بنك االســـرة من

اإلسكانية الموجودة وتقليص فترات

للمشـــروعات

المنزليـــة”

وبرنامـــج

والتنمية االجتماعية.
ً
سادســـا :أحـــال مجلس الـــوزراء إلى
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون القانونيـــة

والتشـــريعية مذكـــرة وزيـــر النفـــط
بشـــأن تعديل عقد التأسيس والنظام

األساســـي لشـــركة الخليـــج لصناعـــة

البتروكيماويـــات ،وذلـــك فـــي ضـــوء
التعديـــات التـــي أقرتهـــا الجمعيـــة
العامـــة غيـــر العاديـــة لشـــركة الخليج

لصناعة البتروكيماويات.

ســـابعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء على

اقتـــراح برغبـــة بشـــأن الخدمـــات

االنتظـــار والتي ســـيتم اإلعـــان عنها

الميزانيات المطلوبة لها.
ً
ثامنـــا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى
اقتـــراح برغبـــة يتعلـــق بمديونيـــات
قصابـــي الســـوق المركـــزي وتصحيح

أوضاعهـــم وذلـــك لتحققه مـــن خالل
قـــرار مجلس الوزراء في شـــهر يونيو

الماضـــي الـــذي كلـــف بموجبـــه وزارة

األشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمرانـــي بتمديـــد فتـــرات ســـداد
متأخرات إيجار الفرشـــات المستحقة
عليهـــم للـــوزارة علـــى أقســـاط بحـــد

أقصى خمس سنوات.
ً
تاسعا :وافق مجلس الوزراء على رد
الحكومـــة علـــى اقتراح برغبـــة يتعلق
بـــدوام المراكـــز الصحيـــة فـــي شـــهر

رمضان ،وكلف المجلس وزارة الصحة
بدراسته في ظل آلية التسيير الذاتي

للمراكز الصحية.

وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة ،أخـــذ
ً
علمـــا بنتائـــج االجتمـــاع
المجلـــس

العشـــرين لـــوزراء التعليـــم العالـــي

االســـكانية فـــي المحافظـــة الجنوبية
ً
نظـــرا لتحقـــق أهدافـــه مـــن خـــال

والبحـــث العلمـــي بـــدول مجلـــس

تدرســـها الحكومـــة لتلبيـــة الطلبـــات

خالل تقرير وزير التربية والتعليم.

مجموعـــة المبـــادرات الجديـــدة التي

التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة من

“اإلسكان” تواصل توزيع وحدات “القليعة” بـ “شرق الحد”
المنامة  -وزارة اإلسكان

ً
تنفيذا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى

استكمال توزيع وحدات المرحلة الثانية
ً
تزامنا مـــع اكتمال
بحـــي القليعـــة يأتـــي

حمـــد آل خليفـــة ،بتوزيـــع  5000وحـــدة

والبنيـــة التحتية لهـــذه المرحلة ،بعد أن

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن
ســـكنية وذلـــك فـــي إطـــار التوجيهـــات

الملكية الســـامية ،لعاهـــل البالد صاحب
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

خليفـــة ،بشـــأن بنـــاء  40ألـــف وحـــدة

ســـكنية ،واصلت وزارة اإلســـكان توزيع
الدفعـــة الثانيـــة لوحدات حـــي “القليعة”
بمدينـــة شـــرق الحـــد علـــى المواطنيـــن

المستفيدين ،وسط إجراءات احترازية
راعـــت فيها الـــوزارة جميـــع اإلجراءات
المتبعـــة الصـــادرة عـــن وزارة الصحـــة
وتوصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

للتصـــدي لفيروس كورونـــا (كوفيد .)19

وصرح وزير اإلســـكان باســـم الحمر بأن

نســـب اإلنجـــاز فـــي األعمـــال اإلنشـــائية

قامـــت الـــوزارة في وقت ســـابق بتوزيع

وحـــدات الدفعة األولى لهذا المشـــروع،
ً
موضحا أن وحدات هـــذا الحي تتضمن
 740وحدة سكنية.

تنفيذا ألمر سمو
ً
ولي العهد بتوزيع
 5000وحدة
سكنية
ً
منوها إلى
مدينة شرق الحد بشكل عام،

وأضاف أن الوزارة تســـعى إلى االنتهاء

أن تسكين حي القليعة سيمثل المرحلة

لتكون بذلك قد اســـتكملت توزيع الحي

ونـــوه الوزيـــر بتســـارع الجهـــود لتنفيـــذ

مـــن إنجـــاز وتوزيـــع حـــي “بوشـــاهين”

حيـــث تعد “شـــرق الحـــد” إحـــدى المدن

مـــن توزيـــع كافة وحـــدات حـــي القليعة

الثانية من مراحل تشغيل المدينة.

الثالث في المدينة ،وذلك بعد أن انتهت

باقي مراحل مشروع مدينة شرق الحد

وتخصيص القســـائم الســـكنية بحي “أم
ً
تسارعا في
الشجر” والتي تشهد بدورها

التـــي تمثل ركائـــز خطة الـــوزارة لتنفيذ
األمـــر الســـامي ،والمنبثـــق عنـــه برنامج

الـــذي يعكس تســـارع وتيـــرة العمل في

الجديـــر بالذكـــر أن مدينـــة شـــرق الحد

البنـــاء من قبل المســـتفيدين منها ،األمر

عمل الحكومة الحالي.

تعـــد أحـــد مشـــاريع مـــدن البحريـــن

الجديـــدة ،وهي تتكون فـــي مخططها

العـــام مـــن  4036وحدة ســـكنية و496

قســـيمة ســـكنية ،وستســـتوعب فـــور

اكتمالها حوالي  28ألف نســـمة ،وتتميز

المدينة بموقعها الساحلي شمال شرق

مملكـــة البحرين ،وتحتوي على العديد
من المرافق والخدمـــات ،منها مدارس

لمختلـــف المراحـــل التعليميـــة ،ودور
العبـــادة ،ومراكـــز صحيـــة وعيـــادات

طبيـــة ،كمـــا تتميـــز المدينـــة بتوفيـــر
 58ألـــف متـــر مربـــع للحدائـــق ،و300

ألـــف متر مربـــع للمســـاحات الخضراء،
فضـــاً عن واجهـــة بحريـــة ومتنزهات

تمتـــد علـــى مســـاخة  35ألـــف متـــر
مربـــع ،مـــع تخصيص مســـارات خاصة

للمشـــاة والدراجـــات الهوائيـــة بطول 4

كيلومترات.
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مبدأ البحرين قائم على االندماج ال على المواجهة والعداء

الزيانــي :كورونــا تدفعنــا إلى زيــادة التواصل وبناء شــبكات أقــوى للتعاون
الصـــراع الفلســـطيني اإلســـرائيلي الـــذي

المنامة  -وزارة الخارجية

عصـــف بالمنطقة لعقـــود عديدة ،ويفتح

شـــارك وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

البـــاب أمـــام الجهود المشـــتركة لتحقيق

الزياني عبر االتصال اإللكتروني المرئي

الســـلم واالســـتقرار واالزدهـــار لجميـــع

أمـــس فـــي أعمـــال المنتـــدى االقتصادي

شـــعوب المنطقـــة ،مؤك ًدا أن هـــذا النهج

العربـــي البرازيلـــي الـــذي عقـــد برعايـــة

تعزيز مسيرة التعاون األمني بين دول المجلس
المنامة  -وزارة الداخلية

وحضـــور الرئيـــس البرازيلـــي جائيـــر

وفـــد مملكـــة البحريـــن المشـــارك فـــي

وخـــال االجتماع ،تم بحـــث عدد من

التقديـــر لرئيـــس جمهوريـــة البرازيـــل

التي ســـتتم مناقشـــتها فـــي االجتماع

االقتصـــادي المهـــم لتعزيـــز عالقـــات

التعاون األمني بين دول المجلس.

البرازيـــل ،وفـــي هـــذه الظـــروف الدولية

الســـابع والثالثيـــن لـــوزراء الداخليـــة

بـــدول مجلس التعاون لـــدول الخليج
العربيـــة والـــذي يعقـــد عبـــر تقنيـــة

االزدهـــار الدائـــم والتنميـــة فـــي جميـــع

أنحاء الشرق األوسط.

وألقـــى الوزير كلمة أعـــرب فيها عن بالغ

الموضوعات والقضايا األمنية المهمة

جائير بولســـونارو؛ لتنظيم هذا المنتدى

الوزاري بما يســـهم في تعزيز مســـيرة

التعـــاون بين الـــدول العربية وجمهورية
الطارئـــة علـــى العالـــم بســـبب تداعيـــات

ندوة لمناقشة “مستقبل السالم في المنطقة”

والموارد الطبيعية في المنطقة لتحقيق

مـــن الخبـــراء ورجـــال األعمـــال مـــن

تـــرأس وكيـــل وزارة الداخلية الشـــيخ

االجتمـــاع التحضيـــري لالجتمـــاع

دول المنطقة ،ولتسخير إمكانات شبابنا

العربيـــة وغرف التجـــارة العربية ،وعدد

االتصـــال المرئي خـــال الفترة 19-20

ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة

لزيـــادة النشـــاط والتبادل التجـــاري بين

بولسونارو ومشاركة وفود من الجامعة

الجانبين.

أكتوبر الجاري.

فرصا جديدة
ً
الطموح من شأنه أن يوفر

جائحة كورونا.

ولفـــت الـــى أن جائحـــة كوفيـــد ١٩-قـــد

غيرت الكثير من المفاهيم والمعتقدات،
وتركـــت تأثيـــرات عديـــدة اقتصاديـــة

واجتماعيـــة وثقافية ،وأكـــدت أن العالم
فعـــا قريـــة صغيـــرة ،إال أن التأثيـــر
االقتصـــادي للجائحـــة ،والتدابيـــر غيـــر

العاديـــة التي اتخذتها كافـــة دول العالم
الحتـــواء الفيـــروس والقضـــاء عليـــه

للمحافظة على صحة الناس وسالمتهم،
ســـوف يكون ملموســـا لســـنوات عديدة
قادمة.

وأكد وزير الخارجية ثقته بأن الشركات
وزير الخارجية يشارك في أعمال المنتدى االقتصادي العربي البرازيلي

هما الطريق الوحيدة واألفضل لتحقيق
االزدهـــار الدائم في العالم أجمع” ،مؤكدا
أن علـــى العالـــم أن يـــدرك أن االزدهـــار

المشترك القائم على المصلحة المشتركة
واالعتمـــاد المتبـــادل هو الركيـــزة األكثر
ديمومـــة للســـام واألمـــن واالســـتقرار،

فبينما تسعى دول العالم إلى أن تتجاوز
تداعيات هـــذه الجائحـــة الخطيرة ،فإن

التعاون التجاري واالقتصادي يكتســـب
أهميـــة اســـتراتيجية تتجـــاوز بكثير أي
صفقـــة فرديـــة أو قطاع محدد ،مشـــيرًا

إلـــى أن هـــذا التعـــاون ســـيكون المحرك
األساســـي والدافـــع لالنتعـــاش العالمـــي

المنشـــود ،وبناء إطار مـــن النماء والثقة
يضمـــن أن يكـــون لبلداننـــا وشـــعوبها

وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن “هـــذه

مستقبل مشرق من الفرص واألمل.

والتـــي تؤكـــد لنـــا جميعـــا أن التعـــاون

والمشاركة لطالما كانت من بين المبادئ

الجائحة عـــززت الحقيقـــة الثابتة لدينا،
الدولـــي الحقيقـــي والمشـــاركة الفاعلـــة

العربية والبرازيلية ســـتكون في طليعة
الراغبيـــن والحريصيـــن علـــى اغتنـــام

البحريـــن ،بنـــاءً علـــى رؤيـــة ملـــك البالد

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

آل خليفة التي تقوم على تعزيز التفاهم

الحقيقي والثقة بين الشعوب والتعاون
البناء بينهم ،فقد اســـتمرت هذه المبادئ
فـــي تحديد كيفيـــة تعاملنا مـــع مختلف

القضايا الرئيســـة ،وآخرهـــا التوقيع على
اإلعـــان التاريخـــي لدعـــم الســـام بيـــن

مملكة البحرين ودولة إســـرائيل ،والذي

أدى إلى إقامة عالقات دبلوماســـية بين
البلديـــن ،والتوقيع علـــى اتفاقات تنظم

التعاون المشترك كما حدث أمس األول.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة إلـــى أن مملكة
البحريـــن علـــى ثقـــة بأنها قامـــت باتخاذ

الخطوة األولى نحو واقع جديد للشـــرق
األوســـط ،قائـــم علـــى التعـــاون وليـــس

وأكد الزياني أن مبادئ الحوار والتعاون

المواجهـــة ،وعلـــى االندماج معـــا وليس

األساسية الراسخة في سياسات مملكة

األمر الذي يعطي زخما جديدا نحو حل

العداء ،على الســـام والوئام والتعايش؛

هـــذه الفرص التي تتيحها أجواء الســـلم
واالســـتقرار ،مشـــيرًا إلـــى دعـــم مملكـــة
البحريـــن الكامـــل لهـــذا التوجـــه الـــذي

من شـــأنه أن يعـــزز التعـــاون الدولي في

مواجهـــة مختلف التحديات العالمية بما
فيها جائحة كوفيد .19

وقـــال إنـــه علـــى الرغـــم مـــن صعوبـــة

األوضـــاع التي تواجـــه دول العالم حاليا
بســـبب تداعيات جائحـــة كوفيد ،١٩-إال

أنه علـــى قناعة أكثر من أي وقت مضى
بأن هـــذه األزمة الصحية الطارئة ينبغي

أن تدفعنـــا إلـــى البحث عن ســـبل زيادة
التواصـــل وبناء شـــبكات أقـــوى للتعاون
وإتاحـــة المزيـــد مـــن الفـــرص بيـــن رواد
األعمـــال والشـــركات والقطـــاع الخاص،
مؤكـــ ًدا أن مملكـــة البحريـــن تدعم كافة

الجهـــود الراميـــة إلى تحقيـــق التضامن
العالمـــي وتوحيـــد القـــدرات واإلمكانات

لمواجهة كافة التحديات العالمية.

الرفاع  -مركز دراسات

ينظـــم مركـــز البحريـــن للدراســـات

التنفيـــذي لمركـــز “دراســـات” حمـــد

“دراســـات” ،بالتعـــاون مـــع مركـــز

الدراســـات االســـتراتيجية والدوليـــة

االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقـــة
الملـــك فيصـــل للبحوث والدراســـات
اإلســـامية ،ومركـــز الملـــك عبـــدهللا

بـــن عبدالعزيـــز العالمـــي للحـــوار بين

أتبـــاع األديـــان والثقافـــات ،نـــدوة

بعنوان “مســـتقبل التســـامح والسالم
فـــي المنطقـــة العربيـــة” ،وذلـــك يـــوم

غـــد األربعاء من الســـاعة  1إلى 2:30

عبدهللا .ويديـــر الندوة رئيس وحدة

في “دراسات” أشرف كشك.

وتهدف الندوة لمناقشة أفضل السبل

وزيـــر الصناعـــة :خطـــوة مهمـــة لمســـتقبل اقتصـــادي أفضـــل للبلديـــن

الجديـــدة ،ومســـاعي تأهيـــل ودمـــج

ونـــوّ ه الزياني إلـــى أهمية تعزيـــز التعاون

لبنـــاء وتكريس التســـامح والتعايش
الســـلمي

فـــي

عقـــول

األجيـــال

ضحايـــا الحروب وخطـــاب الكراهية
فـــي المجتمعـــات بصـــورة ســـليمة

ظهـــرًا ،عبـــر تطبيـــق زووم ،وبالبـــث

ومســـتدامة ،وتحجيـــم االضطرابات

“يوتيوب وفيســـبوك وتويتر” ،باللغة

الديانـــات ومختلـــف العرقيـــات فـــي

المباشـــر المتزامـــن عبـــر منصـــات

العربية .ويمكن التســـجيل للمشاركة
عبـــر مختلـــف حســـابات التواصـــل

االجتماعـــي الخاصـــة بالمركز ،والتي

يشمل معرّ فها كلمة “.”derasatbh

ويتحـــدث فـــي الندوة كل مـــن أمين
عـــام مركـــز الملـــك عبـــدهللا فيصـــل

بـــن معمّ ـــر ،وأمين عـــام مركـــز الملك

فيصـــل ســـعود الســـرحان ،والمديـــر

تبادل الخبرات مع إسرائيل يخلق مزيدا من الوظائف
المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تتماشى مع ّ
توجهات عاهل البالد صاحب

قـــال وزير الصناعـــة والتجارة والســـياحة
زايـــد الزيانـــي ،إن زيـــارة الوفـــد األميركي
ـ اإلســـرائيلي المشـــترك لمملكـــة البحريـــن،

العرقيـــة للتمكيـــن لحـــق كافـــة أتباع

يصب
أسست ثوابت التعاون المثمر الذي
ّ
فـــي مصلحـــة جميـــع األطـــراف ،خاصـــةً

ً
أيضـــا احتمـــاالت
وتتنـــاول النـــدوة
ّ
تغلـــب الصراعـــات والحـــروب مقابل

حـــول إقامة عالقات دبلوماســـية ســـلمية

الحياة الكريمة المتفائلة.

العالقـــات الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل

بتوقيـــع البلديـــن علـــى مذكـــرات التفاهـــم

حول التعاون االقتصادي والتجاري.

التـــي تفتقـــر للمصالحـــة الداخليـــة
ّ
تمكنها مـــن الحوار مـــع أطراف
قبـــل

لجهـــود المملكـــة فـــي تحقيـــق الســـام

أمثلـــة مـــن المجتمعـــات اإلقليميـــة

وأوضـــح فـــي تصريـــح صحفـــي بهـــذه
ً
تجسيدا
المناســـبة“ :إن هذه الزيارة تمثل

خارجية.

واالزدهـــار فـــي المنطقـــة ،وخطـــوة إقامة

لنشـــر ثقافة الســـام في العالـــم ،وضرورة

مســـتقبل المنطقة ويقوّ ي من اســـتقرارها

تكثيف الجهود إلنهاء النزاع الفلســـطيني
ً
وفقا لمبادرة السالم العربية”.
اإلسرائيلي

ويســـهم فـــي نشـــر األمـــن والســـام فيها.
ً
مشـــيرا إلـــى أن بنـــاء العالقـــات مـــع كبرى

وأضـــاف “إن توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم

الشـــركات العالميـــة كتبـــادل الخبـــرات
والمعلومـــات فـــي القطـــاع التجـــاري ،يع ّد

االقتصـــادي والتجاري من شـــأنه اإلســـهام

ووديـــة ،والتـــي كان منها مذكـــرة التفاهم

الســـام والتقـــدم ،مـــع التطـــرّ ق إلـــى

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة

الثنائـــي بين البلدين بمـــا يحقق التطلعات
ً
إيجابـــا علـــى
المشـــتركة ،وبمـــا ينعكـــس

في تعزيز اقتصاد البلدين ،حيث ســـينتج

خطـــوة هامة لمســـتقبل اقتصـــادي أفضل

عنـــه زيادة التبـــادل التجاري واســـتقطاب

للبلديـــن ،حيـــث سيســـهم ذلـــك فـــي فتح

زايد الزياني

االستثمارات المشـــتركة ،كما سيسهم في
خلـــق المزيد من فرص العمـــل ،األمر الذي
مـــن شـــأنه أن يعزز أمن واســـتقرار ورخاء
المنطقة ،ونحن نتطلع للمزيد من التعاون

الحـــوار والعالقـــات المباشـــرة بينهمـــا ،بما

يؤ ّدي إلى إحداث نقلة نوعية إيجابية في

المســـتقبلي المثمر بيـــن البلدين من خالل

منطقة الشرق األوســـط ،وبالتالي سيعمل

الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة”.

على استقرار وازدهار المنطقة.

“ ”T20تناقش تعزيز جهود تعددية األطراف لحل المشكالت العالمية

فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لـــطـــرح رؤى الــبــحــريــن بـــشـــأن االســـتـــقـــرار
ورفيعـــة المســـتوى ،فيمـــا تضـــم مجموعـــات

المنامة  -بنا

الفكـــر التابعة له ،عددا من الخبـــراء البارزين،

شـــارك رئيـــس مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحرين

وأعضاء المراكز البحثية العالمية.

للدراســـات اإلســـتراتيجية والدولية والطاقة

وصرح الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة،

“دراسات” الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة،

بـــأن االجتمـــاع ،يمثـــل فرصـــة مواتيـــة لطرح

أمـــس ،عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي المرئـــي،

رؤى ومبـــادرات مملكـــة البحرين؛ من أجل أن

فـــي اجتمـــاع المجلـــس االستشـــاري األعلـــى

يعـــم االســـتقرار واالزدهـــار العالم بأســـره ،من

لمجموعة الفكر ( )T20المعنية بقمة مجموعة

خالل المســـاهمة البناءة في تحقيق األهداف

العشرين ،والتي تستضيفها ،وتتولى رئاستها

اإلنمائيـــة ،باإلضافة إلى تعزيـــز التفاهم حول

للـــدورة ،المملكـــة العربيـــة الســـعودية ،فـــي

نوفمبر المقبل.

وناقش المشـــاركون في االجتماع ،مقترحات
بشـــأن تصوراتهـــم للموضوعـــات التي ســـيتم
إدراجهـــا علـــى األجنـــدة التي ســـتعرض على

قمـــة مجموعـــة العشـــرين ،وتتمحـــور حـــول

تعزيز جهود تعدديـــة األطراف ،كطريقة أكثر

قضايا منطقة الخليج.

د

وأكـــد أن رئاســـة المملكـــة العربية الســـعودية

فاعلية ،لحل المشـــكالت العالمية ،إضافة إلى

الشـــقيقة ،لقمـــة مجموعـــة العشـــرين ،ســـوف

ويتكون المجلس االستشـــاري األعلى لـ ()T20

مـــا تتمتـــع بـــه المملكة مـــن وزن عالمـــي كبير،

كيفية تحقيق الرخاء العالمي.

من  15عضوا ،يمثلون شخصيات دولية وازنة

تكـــون عالمـــة بـــارزة ومحطـــة مهمـــة ،بفضل

ومكانة دولية رفيعة.

نوح خليفة :قمة فاس أحرزت تقدمً ا بمشروع السالم العربي
تفاعـــل بـــارز لجاللـــة الملـــك مـــع مســـاعي الحســـن الثانـــي إلنجاحهـــا

الرفاع -مكتب الباحث نوح خليفة

قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن

المملكـــة المغربيـــة تشـــكل محـــورا
قوميـــا مؤثرا في القضايـــا العربية
منـــذ القـــدم ،مبينـــا أن العالقـــات

البحرينيـــة

المغربيـــة

نشـــطت

بمنتصـــف الســـبعينات وتطـــورت

بمطلـــع الثمانينـــات وازدهـــرت بعد
قيـــام الملكيـــة الدســـتورية فـــي

مملكة البحرين.

وأضـــاف أن العالقـــات نشـــطت
فـــي منتصـــف الســـبعينات فـــي

وتزايد التضامن بين البلدين.

وقت كانـــت فيه المنطقـــة العربية
ومنطقـــة

الخليـــج

ولفـــت إلـــى أن فتـــرة مطلـــع

والمملكـــة

الثمانينـــات شـــهدت العالقـــات

المغربيـــة تحـــت تأثيـــرات نزاعات

تضامنا عميقا بين الزعيمين األمير

إقليمية متعددة.

وأوضـــح أن فترة تزايـــد النزاعات

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

والمملكـــة المغربية شـــهدت تقاربا

ملحوظـــا لعاهـــل البـــاد صاحـــب

والملـــك الحســـن الثانـــي ،واتصاال

اإلقليميـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة
بيـــن البلدين ومحادثـــات تضمنت

القضايـــا الحدوديـــة مـــع إســـبانيا

ورؤية المغرب للمنطقة العربية.

وذكـــر خليفـــة أن الفتـــرة نفســـها
شهدت انضمام البحرين مع طليعة

الباحث نوح خليفة

الـــدول التـــي انضمت إلـــى منظمة
المؤتمـــر اإلســـامي التـــي أسســـها
المغـــرب وتضم  57دولة إســـامية

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى

آل خليفـــة ،عندمـــا كان وليـــا للعهد
وقائـــدا عامـــا لقوة دفـــاع البحرين

بالملك الحســـن الثانـــي ومباحثات

بين حكومتي البلدين.
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“تبريــد” تتبــرع لحملــة “فينـــا خيـــر”

الــلــمــكــي :الــجــائــحــة غــيــر الــمــســبــوقــة تتطلب تــضــافــر الجهود

المنامة  -بنا

الجهـــود الوطنية لمملكة البحرين

تسلمت المؤسسة الملكية لألعمال

للتصدي لجائحة كورونا.

ماليـــا بقيمـــة
اإلنســـانية تبرعً ـــا
ً

البحرين التابعة للشـــركة الوطنية
ً
مساهمة منها في
للتبريد “تبريد”،

يتجزأ من هذا المجتمع .وتطلبت
الجائحـــة العالمية غير المســـبوقة

وجمع التبرعات لدعم المتضررين

تضافر الجهـــود لدعم المتضررين

من جائحة كورونا ،والمشاركة في
هـــذا المجهود الوطنـــي والتصدي

البحريـــن ســـانديب مهتا ،بحضور

الساعي.

لجائحـــة كورونا من خـــال تعزيز

كل من مديـــر إدارة تنمية الموارد

وتوجـــه الســـيد بالشـــكر والتقدير

التماســـك المجتمعـــي واللحمـــة

الخيرية والمنســـق العـــام للجهات

إلى شـــركة تبريـــد البحريـــن على

ومساندة المتضررين.

الحكومية والرســـمية بالمؤسســـة

مبادرتهـــم بالدعـــم الكريم وتعزيز

وتســـلم األميـــن العـــام للمؤسســـة

الملكية لألعمال اإلنسانية الشيخ

الشراكة المجتمعية مع المؤسسة

اإلنســـانية

علـــي بـــن خليفـــة بـــن محمـــد آل

لخدمة المجتمـــع البحريني خالل

مصطفـــى الســـيد التبـــرع المالـــي

خليفـــة ورئ يـــس قســـم التبرعات

الملكيـــة

مـــن المديـــر المالي لشـــركة تبريد

تبريد على أداء واجبها اإلنســـاني

كل عـــام ،فـــي هـــذا الوقت تقري ًبـــا ،تحتفل الســـفارات األميركيـــة في جميع

فـــي مناطق عملهـــا كونها جزءا ال

المؤسســـة؛ بهـــدف حشـــد الجهود

لألعمـــال

وقـــال الرئيـــس التنفيذي لشـــركة

والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع

حملـــة “فينـــا خيـــر” التـــي أطلقتها

الخيريـــة فـــي المؤسســـة مـــي

مارغريت ناردي

السفارة األميركية تطلق أسبوع اكتشف أميركا ( 21-27أكتوبر)

“تبريد” بدر اللمكي “تحرص شركة

 20ألـــف دينـــار مـــن شـــركة تبريد
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والتخفيـــف

مـــن

تأثيراتهـــا

الســـلبية ســـواء على االقتصاد أو
المجتمعـــات .ونفتخر بمســـاهمتنا
فـــي حملـــة فينـــا خيـــر الوطنيـــة
التي عكست قوة ترابط المجتمع

أنحاء العالم بأسبوع اكتشف أميركا؛ لتسليط الضوء على مساهمات السلع

والخدمات والمنتجات األميركية في حياتنا .ينطلق أسبوع اكتشف أميركا
هـــذا العـــام فـــي البحريـــن بتاريـــخ  21أكتوبر ،حيث يوفر أســـبوع اكتشـــف

أميـــركا كل عـــام فرصة للســـفارة األميركيـــة وغرفة التجـــارة األميركية في
البحرين وأصدقائنا وشـــركائنا البحرينيين لتســـليط الضوء على االستثمار

األميركـــي فـــي البحرين وتعزيـــز الشـــراكة القوية والمتعمقة بيـــن الواليات
المتحدة ومملكة البحرين في جميع القطاعات.

لقـــد وقـــع اختيـــار أكثر مـــن  200شـــركة أميركية مـــن الطـــراز العالمي على
البحريـــن لتكـــون مقرًا لهـــا  ،حيث إن البحريـــن ُتعد أحد أكثـــر االقتصادات

ديناميكيـــة فـــي المنطقة ،ومكانا رائعا لممارســـة األعمـــال التجارية .كما أن
هـــذه الشـــركات خلقـــت قفزة فـــي التجارة الثنائيـــة بين الواليـــات المتحدة

هـــذه الظـــروف ،مؤكـــ ً
دا أن الدعم

وتعاون أفراده من أجل مســـاعدة
المحتاجين والوقوف إلى جانبهم

والبحريـــن من  782مليون دوالر في العـــام  2005إلى  2.45ملياردوالر في

الســـخي سيســـاهم فـــي دعـــم

في هذه األوقات الصعبة”.

 300مليون دوالر قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة

العام  ،2019بما في ذلك زيادة صادرات البحرين إلى الواليات المتحدة ،من

والبحرين حيز التنفيذ في  2006إلى أكثر من  1مليار دوالر اليوم.

من المؤكد أن جائحة  COVID-19تؤثر سل ًبا على االقتصاد العالمي .خالل

إطالق فعاليات أسبوع المنامة لريادة األعمال رقم ًيا

تتضمـــن  40ورشـــة ويحاضـــر فيهـــا  72متحدثًـــا محليًـــا ودوليًـــا
دعـــم قطاع ريادة األعمال ،وتشـــجيع

المنامة  -وزارة الداخلية

اإلبـــداع واالبتـــكار ،مـــا يســـاهم فـــي

تحت رعاية محافظ العاصمة الشيخ

خلـــق منـــاخ اقتصـــادي مالئـــم لتنمية

هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة،

المؤسســـات الناشـــئة والمؤسســـات

أطلقـــت المحافظـــة فعاليات أســـبوع

الصغيـــرة والمتوســـطة ،ومـــن ضمـــن

المنامـــة لريـــادة األعمال في نســـخته

المبـــادرات الجديدة تعمـــل المحافظة

السادســـة بشـــراكة اســـتراتيجية مـــع

على تدشـــين منصـــة إلكترونية تكون

البنك األهلـــي المتحد ،الذي يعقد هذا

بمثابـــة حاضنـــة افتراضيـــة لدعـــم

العام عن بعد.

رواد األعمـــال وأصحاب المؤسســـات

ومـــن المقـــرر أن تتضمـــن الفعاليـــات

الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة

 40ورشـــة ونـــدوة يقدمهـــا  72خبيرًا

الصغـــر والمشـــاريع الجديـــدة ،مـــن

ومختصـــا في مجـــال ريـــادة األعمال
ً

خـــال تقديـــم باقـــة مـــن الخدمـــات

مـــن مختلـــف دول العالم ،وتســـتهدف

ً
عائقا
جائحـــة كوفيـــد  ،19 -لـــم تقـــف

الشـــباب والمهتمين باالبتكار والريادة

المتنوعـــة لهـــذا القطـــاع الرئيـــس في

المقبـــل 5000 ،مشـــارك؛ مـــن أجـــل

الرائـــدة ،والتـــي تصـــب فـــي تطويـــر

ّ
التحـــول
تتطلـــب أن نواكـــب معهـــا

الخدمـــات االستشـــارية التســـويقية

إطـــاق

والخبـــرات الالزمة لالرتقاء بالمجتمع

التكنولوجيـــا الرقميـــة المتقدمـــة في

ومهاراتهـــم فـــي مجـــال الخدمـــات

المســـتهدف ،كـــون هـــذه التقنية باتت

المتطـــورة في دعم أعمالهـــم لمواكبة

الفعاليات التي تستمر حتى الخميس

عن مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع

تعزيز قدراتهـــم وإمكاناتهم وتأهيلهم

قـــدرات الشـــباب ومدهـــم بالمهـــارات

مشاريعهم الخاصة وترجمة أفكارهم

وتحقيـــق االزدهـــار للوطـــن” ،مشـــيرًا

وقـــال المحافـــظ ،فـــي كلمـــة افتتـــاح

العاصمة بتنظيم أسبوع المنامة يأتي

االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا علينـــا

وفـــرص التواصـــل لـــرواد األعمـــال

ليكونـــوا

قادريـــن

علـــى

إلى واقع ملموس.
أعمـــال أســـبوع المنامـــة “إن الظروف

إلـــى أن “التـــزام ومواصلـــة محافظـــة

في ظل أهميـــة تقديم الدعم واإللهام

فـــي ظـــل التحديـــات الراهنـــة ،والتي

الســـوق التجارية البحرينية ،تشـــتمل

إلى إقامـــة جميع الفعاليات بواســـطة

والمالية واإلداريـــة ،وتطوير قدراتهم

التواصـــل واالتصـــال مـــع الجمهـــور

التقنية؛ بغرض استغالل التكنولوجيا

مـــن أبرز مالمـــح الحيـــاة اليومية في

ظل الجائحة “.

وأضاف “تســـعى المحافظة دومً ا إلى

األسواق العالمية ،بما يعزز استمرارية
وتنافســـية رواد األعمـــال البحرينيين

أسبوع “اكتشف أميركا” ،سنستعرض بعض الشركات البحرينية واألميركية
التي تســـاعدنا جميعً ا على االزدهار خالل هذه األوقات الصعبة .وسنســـلط

الضـــوء على جهـــود بعض الشـــركات األميركية مثـــل  Hillو L3و،AECOM

التي سيضمن إتقانها الهندسي تجربة سفر ممتازة في مبنى الركاب الجديد

بمطار البحرين الدولي .كما ستؤدي مساهمات هذه الشركات األميركية إلى
زيادة ســـعة الركاب إلى  14مليون مسافر كل عام ،وفي المستقبل ،ستتيح

رحـــات مـــن دون توقف بين البحريـــن والواليات المتحدة .وســـنؤكد على

مســـاهمات كبرى شـــركات التكنولوجيـــا األميركية ،مثل سيســـكو وأمازون
ومايكروســـوفت؛ لبنـــاء بنيـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات الالزمـــة للمـــدارس

والجامعات لمشـــاركة البيانات بأمـــان ومواصلة التعليم بأمان أثناء جائحة
 .COVID-19كمـــا ســـنكرم شـــركات مثـــل  WestPoint Homeالتـــي أعادت

تجهيـــز أحد خطوط إنتاجهـــا إلنتاج أقنعة الوجه المنقـــذة للحياة لحمايتنا
جميعً ا ،وكذلك مستشـــفى اإلرســـالية األميركية الذي يدعم شعب وحكومة

مملكة البحرين للتعامل على جائحة .COVID-19

ومـــن أجل إلهـــام وتقديـــم رواد األعمال المحلييـــن الراغبين فـــي التواصل

مع رواد األعمال األميركيين والشـــراكة معهم أو دخول الســـوق األميركية،
ســـنعقد سلســـلة مـــن ورش العمـــل االفتراضية لشـــرح أهـــم نصائحنا حول

ممارسة األعمال التجارية في الواليات المتحدة ،والحصول على امتيازات
محليا وتعظيم الموارد مثل بنك
لتســـويق المنتجات األميركية والخدمات
ً

التصدير واالستيراد األميركي ( )EXIMالستيراد السلع والخدمات المصنعة

فـــي الواليات المتحدة .كما ســـتوفر ورش العمل االفتراضية معلومات عن
الخدمـــات التجاريـــة وخدمـــات التأشـــيرات الخاصـــة بالســـفارة األميركيـــة

لممارســـة األعمـــال التجارية في الواليـــات المتحدة ،بما في ذلك التأشـــيرة
الســـياحية والتجارية الجديدة الصالحة لمدة  10ســـنوات ،والتي ســـتتيح

فرصـــا أكبر للتبـــادل بين األفراد وفي التجارة والســـفر ،والســـياحة ،بمجرد
ً
استئناف إصدار التأشيرات بأمان في ضوء جائحة .COVID-19

*القائم باألعمال لدى سفارة الواليات المتحدة
األميركية في مملكة البحرين

في األسواق المحلية والدولية”.

“شبابية األعلى للمرأة” تناقش “الواقع الجديد” لريادة األعمال
ضـــمـــن بــــرنــــامــــج “نــــقــــاش فــــي  30دقـــيـــقـــة”

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

نظمت لجنة الشباب في المجلس األعلى
للمـــرأة جلســـة حواريـــة عـــن بعـــد ضمـــن
برنامـــج “نقـــاش فـــي  30دقيقـــة” تحـــت

عنـــوان “الواقـــع الجديد لريـــادة األعمال”
ً
شابا وشابة ،وجرى
بمشاركة أكثر من 45

خاللهـــا توضيح فكـــرة وأهـــداف برنامج

“ eإرشـــاد” ،وخدمات منصة “مستشـــارك
عـــن بعـــد” ومـــا تحملـــه تلـــك البرامج من

استشـــارات مخصصـــة للمـــرأة البحرينية
فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال وتأســـيس

مشـــاريع رياديـــة مبتكـــرة ونوعيـــة فـــي
ً
وخصوصـــا فـــي ظل
ســـوق العمـــل الحـــر
مـــا يفرضه الواقـــع الجديد مـــن تحديات
ومـــا يحمله مـــن فرص يجـــب االنتباه لها
واقتناصها.
وناقشت الجلســـة طبيعة اآلثار المترتبة
علـــى قطـــاع المشـــروعات جـــراء جائحة
كوفيـــد -19التـــي أدت إلى خلـــق مفاهيم
ً
وخصوصا
ريادية مبتكـــرة واســـتثنائية،
في مجـــال التحـــول الرقمـــي ومتطلباته
والحاجـــة إليـــه ،فضـــاً عـــن اســـتعراض

بعض النماذج الشبابية والنسائية العاملة
في قطـــاع ريادة األعمال وما اســـتلهمته
خالل فتـــرة الجائحة مـــن دروس مهدت
الطريق لتحويل المحنة إلى منحة.
وأشـــارت عضو اللجنة شـــيخة الزايد إلى
أهمية تقديم الفرص التدريبية المناســـبة
فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال الرقميـــة بما
يتناســـب مـــع مختلـــف الفئـــات العمريـــة
ً
وفقـــا لألســـاليب الحديثـــة ،فيمـــا أكـــدت
عضـــو اللجنـــة ضحـــى البشـــر ضـــرورة
اتبـــاع خطـــوات متدرجـــة نحـــو الريـــادة

الرقمية للمشـــاريع من خـــال الدمج بين
التوعيـــة والتعليـــم والتطبيـــق المباشـــر،
والســـعي نحو الربط بين طاقات الشباب
واحتياجـــات المجتمـــع بمـــا يمكـــن خلـــق
فـــرص عمـــل تتناســـب مـــع احتياجـــات
السوق المستقبلية.
وتقـــوم فكـــرة نشـــاط “نقـــاش فـــي 30
دقيقـــة” علـــى عرض جوانـــب من خبرات
األعضـــاء واســـتقطاب عدد مـــن الخبراء
في المجـــاالت المختلفة لعقد محاضرات
وورش عمل ألعضاء اللجنة.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالشباب

إبراهيـــم آل خليفة ،للعناية بالشـــباب من

بالمجلـــس األعلى للمرأة في العام ،2003

الجنســـين وإعدادهـــم اإلعـــداد الصحيح

بنـــاء على توجيهات قرينـــة عاهل البالد

لإلســـهام فـــي وضـــع االســـتراتيجيات

رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة

العامة في مجـــال تقدم المرأة البحرينية

الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت

والتعبير عن تطلعاتها وتبني قضاياها.

 669الصادرات وطنية المنشأ بالربع الثالث
مليـون دينـار

المنامة  -المعلومات والحكومة اإللكترونية

أصـــدرت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

اإللكترونية تقريرها األولي إلحصاءات
التجـــارة الخارجيـــة عـــن الربـــع الثالـــث

مـــن العـــام  ،2020إذ يشـــتمل التقريـــر

إجمالي قيمة الواردات
السلعية  1.17مليار
دينار بانخفاض % 9

الصين تحتل المرتبة
األولى بحجم واردات
بلغت  142مليون دينار

السعودية بالمرتبة األولى
من حيث حجم الصادرات
وطـنيـة الـمنـشأ

على بيانـــات عن الـــواردات والصادرات

(وطنية المنشأ) وإعادة التصدير ،إضافة

األولى فـــي حجم الـــواردات التي بلغت

وذكـــر التقريـــر أنـــه فـــي الربـــع الثالـــث

103مليـــون دينـــار ،بينما تأتي اســـتراليا

الســـلعية نحو  1.166مليـــار دينار مقابل

الواردات التي بلغت  82مليون دينار.

إلى الميزان التجاري.

 142مليون دينار ،تليها سويســـرا بقيمة

وطنيـــة المنشـــأ بنســـبة  ،% 15إذ بلغت
 669مليـــون دينـــار مقابـــل  584مليـــون
دينـــار لنفـــس الربـــع مـــن العـــام الســـابق،

الماضـــي ،بلغت قيمـــة إجمالي الواردات

في المرتـبــــة الـثــــالثة مــــن حـيـث حـجـم

 1.277مليـــار دينـــار لنفـــس الربـــع بالعام

ويـعـتـبــــر أوكـسـيــــد األلـومـنـيــــوم أكـثــــر
ً
اسـتيــــرادا بقيمـــة  77مليـــون
الـســــلع

تتجاوز نسبتها .% 26

مـــا نســـبته % 67مـــن حجـــم إجمالـــي

غيـــر مكتلـــة ثــانـيــــا بـ  59مليـــون دينار)،

المرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث حجـــم

الســـابق بنســـبة انخفـــاض  ،% 9ويمثل

مجمـــوع واردات أهـــم عشـــر دول
الـــواردات ،أما الواردات من باقي الدول
فهي تمثل نسبة .% 33

وبحســـب التقرير ،تحتل الصين المرتبة

دينـــار ،ثــــم خامـــات الحديـــد ومركزاتها
ويـلـيـهــــما مراجـــل تدفئـــة مركزيـــة 39

مليون دينار.

من جانب آخر ،ارتفعت قيمة الصادرات

ويمثـــل مجموع صـــادرات أهم  10دول
مـــا نســـبته  % 74مـــن إجمالـــي حجـــم

الصـــادرات ،بينما مجموع بقية الدول ال

فـــي المرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث حجـــم

الصادرات البالغة  56مليون دينار.

وعلـــى صعيد الصادرات وطنية المنشـــأ
حســـب الســـلع ،يعد ألومنيوم خـــام غير
ً
تصديرا فـــي الربع
مخلـــوط أكثر الســـلع
الثالـــث مـــن العـــام  ،2020والتـــي بلغـــت
قيمتهـــا  146مليـــون دينـــار ،وتأتـــي في

واحــــتلت المملكـــة العربيـــة الســـعودية

المرتبـــة الثانيـــة خالئط مـــن األلومنيوم

الصادرات وطـنيــــة الـمنـشأ الـبـالـغـة 137

دينار وتليهما في المرتبة الثالثة خامات

مليـــون دينـــار ،وتليها ماليزيـــا بقيمة 83
مليون دينـــار ،بينما تأتي ســـلطنة عمان

الخـــام التي بلغـــت قــــيمتها  124مليون

الحديـــد ومركزاتها مكتلـــة والتي بلغت

قيمتها  56مليون دينار.

أمـــا فيما يخـــص إعـــادة التصديـــر ،فقد

السابق ،ويمثل مجموع أهم  10دول ما

 ،% 29إذ بلغت  143مليون دينار مقابل

إعادة التصدير ،أما بقية الدول فنصيبها

انخفضـــت قيمة إعادة التصدير بنســـبة

 200مليون دينـــار لنفس الربع من العام

تتجاوز نسبته  % 89من إجمالي حجم

 % 11فقط من حجم إعادة التصدير.
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“التربية” تعتمد تطبيق البث المركزي لـ “الثانوي”
األحـــد المقبـــل ...يـــوم العـــودة

البالد  -ليلى مال اهلل

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم

بعـــد ،أوال اعتبـــار حصـــص الفـــراغ

الموحد المركـــزي بالمدارس للفصل

كحصـــة تعزيزيـــة للمواد المشـــتركة

اســـتمرار تطبيـــق جـــدول البـــث

“التربية” تراقب إجراءات المدارس الخاصة
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

قـــام فريـــق مـــن إدارة التعليـــم الخاص

المدرســـية اآلمنـــة ،والـــذي وزع علـــى

بتنفيـــذ عـــدد مـــن الزيـــارات الميدانيـــة

والخاصة بكافة مراحلها التعليمية.

بالتعـــاون مع المختصين بوزارة الصحة
للمـــدارس الخاصة ،للتأكـــد من اتخاذها
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة وتدابيـــر
الصحـــة والســـامة الوقائيـــة الكفيلـــة
بمكافحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد -

 ،)19والتـــي ســـبق أن ضمّ نتهـــا الـــوزارة

في الدليل االسترشادي الشامل للعودة

الدراســـي األول لطلبـــة المرحلـــة

الثانويـــة مـــع عـــودة الطلبـــة بدايـــة
مـــن األحـــد المقبـــل .وتوزيع حضور

الطلبـــة حســـب المســـتويات ليكون
يوميـــن للمســـتوى األول والثالـــث

جميع المؤسســـات التعليمية الحكومية

ويوم واحد فقط للمستوى الثاني.

وشـــملت الزيـــارات جولـــة تفقدية على

التعليم الثانوي إبراهيم آل بورشيد

للوقـــوف على مدى التزامهـــا بمتطلبات

الثانويـــة ،دعـــت خاللـــه الـــوزارة

الدراســـية والمختبـــرات ودورات المياه

سالسة ســـير العملية التعليمية عن

والتخصصية وحســـب مـــا يحتاجه

طلبة المدرسة ،وثانيا ،اعتبار حصة
البوابـــة التعليميـــة حصـــة تـــدرس
للطلبـــة الموجوديـــن بالمدرســـة مع

التـــزام المعلمين بإرســـال األنشـــطة

والتطبيقات علـــى البوابة التعليمية

وفـــي تعميم صادر مـــن مدير إدارة

لباقـــي الطلبـــة .إلـــى ذلـــك ،تضمـــن

المـــدارس

أن يكـــون للمســـتوى األول ،يومـــي

جميـــع مرافـــق المـــدارس ومنشـــآتها،

لمديـــري

الصحـــة والســـامة فـــي الصفـــوف

العتماد المالحظـــات التالية لضمان

وغيرها.

في الجـــدول الموحد للبث المركزي

ومديـــرات

التعميم موعـــد حضور الطلبة ،على

األحد والثالثاء ،والمســـتوى الثاني

يوم الخميس ،أما المســـتوى الثالث

فيومي اإلثنين واألربعاء.

إنهاء تصاميم كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية
المبن ــى يض ــم  3طواب ــق بس ــعة  300مس ــتخدم

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

والصيانـــة إن الكلية رُ وعي في تصميمها خلق

ومختبر للحاســـوب إلى جانب مرافق خدمية

في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة األشغال

بيئـــة تعليميـــة مالئمـــة للطلبـــة وبمواصفـــات

مساندة ومواقف للسيارات.

معمارية تعكس جماليات المبنى ،وفق أحدث

وأردف الشـــيخ مشـــعل آل خليفـــة بـــأن الكلية
ً
ً
علميـــة لتحقـــق أهـــداف وزارة
منـــارة
تعتبـــر

وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي
لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ،صرح
الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع البنـــاء والصيانـــة

المعايير العالمية المعتمدة للمباني والمنشـــآت
التعليميـــة وبمواصفـــات فنيـــة صديقـــة للبيئة

ً
ً
حقيقـــة لتدريس
واضافـــة
التربيـــة والتعليـــم

الشيخ مشعل بن محمد

تعـــزز مـــن االســـتدامة والمبانـــي الخضـــراء

العلـــوم الشـــرعية مـــن خـــال إعـــداد كفـــاءات

وتطبيـــق سياســـة ترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة

فكريـــة متمكنـــة مـــن تعزيـــز الهويـــة العربيـــة

للحفـــاظ علـــى البيئـــة والمـــوارد الطبيعيـــة.

واإلســـامية وفقا لثوابت الشريعة اإلسالمية،

وســـيضم المبنـــى ثالثـــة طوابـــق بســـعة 300

وإعـــداد خريجيـــن أكفاء في مجـــاالت الوعظ

عبدهللا بن خالد للدراسات اإلسالمية.

مســـتخدم ،وتحتـــوي علـــى صفـــوف دراســـية

واإلرشـــاد والخطابـــة والتعليـــم واإلجـــراءات

بتراثـــه وثقافته العربية واإلســـامية وتعريفه

وقـــال الوكيـــل المســـاعد لمشـــاريع البنـــاء

ومكاتـــب إدارية وغـــرف االجتماعات ومكتبة

الشـــرعية ،وتزويد الطلبة بـــاألدوات المعرفية

بالثقافات األخرى لدعم التواصل والحوار.

بوزارة األشـــغال وشئون البلديات والتخطيط
العمرانـــي المهندس الشـــيخ مشـــعل بن محمد
آل خليفـــة بـــأن الوزارة قـــد انتهت مـــن إعداد
التصاميـــم التفصيليـــة لمشـــروع إنشـــاء كلية

والمهـــارات العلميـــة والكفايات األساســـية في
العلوم الشـــرعية والعلوم المســـاندة وتأهيلهم
لخدمـــة المجتمـــع ،وربـــط المجتمـــع البحريني
كلية عبدالله بن خالد

“روتاري السلمانية” :تقوية جسور العالقات الودية مع الجميع

السفير األلماني :نتطلع لتعميق التعاون مع البحرين

المنامة  -نادي روتاري السلمانية

عبدهللا.

للمملكـــة قيـــادة وشـــعبا علـــى دعم

متمنيـــة لهم التوفيـــق والنجاح ً
كل

اســـتضاف نادي روتاري السلمانية

مـــن جانبـــه ،أكـــد الســـفير األلمانـــي

العالقـــات بيـــن البلديـــن الصديقين

فـــي مهـــام عملهـــا ،مؤكـــدة أهميـــة

أن عالقـــات الصداقـــة البحرينيـــة

في مختلف األصعدة والمجاالت.

استمرارية عقد مثل تلك اللقاءات

ومتقدمـــة

وأضـــاف الســـفير ،أن بـــاده تعـــد

والتحاور بين كافة األطراف ،نظرًا

بمختلف المجاالت ،مشـــيرا إلى أن

شريكا لمملكة البحرين في المجال

لـــدور الحـــوار البنـــاء فـــي إحـــداث

العديـــد مـــن المشـــروعات األلمانية

الصحـــي والســـياحة العالجيـــة،

تغيير إيجابي في حياة الشعوب.

الموجـــودة علـــى أرض البحريـــن

منوها أن بالده تتطلع للمضي قدما

وشـــددت علـــى أن نـــادي روتـــاري

تجسد الحرص المشترك من جانب

فـــي تطويـــر عالقاتها مـــع البحرين

الســـلمانية يحـــرص علـــى فتـــح

قيادتـــي الدولتيـــن علـــى تعميـــق

في المجاالت كافة.

قنـــوات التحـــاور مـــع ضيوفـــه بمـــا

وتطويـــر العالقـــات ودفعهـــا قدمً ـــا

بدورهـــا ،رحبـــت رئيـــس نـــادي

يســـهم في تقوية جسور العالقات

إلـــى األمـــام فـــي جميـــع المجاالت،

روتاري السلمانية المصرفية أميرة

الودية بين الجميع وتعزيز التبادل

معربًا عـــن خالص شـــكره وتقديره

اســـماعيل بالمشـــاركين فـــي اللقاء

المعرفي والعلمي.

فـــي اجتماعـــه األســـبوعي الـــذي
عقـــد أخيـــرًا عبـــر وســـائل االتصال
المرئـــي ،ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا
االتحاديـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن”
كاي بوكمان” ،وذلك بحضور رئيس
النـــادي المصرفية أميرة إســـماعيل
ومشـــاركة ســـفير جمهوريـــة مصـــر
العربية ياسر شعبان ،وسفير مملكة
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة ألمانيـــا

بسم الله الرحمن الرحيم

االتحاديـــة عبـــدهللا عبداللطيـــف

األلمانيـــة

وثيقـــة

عائلة من  15فردً ا بال مأوى بعد انهيار سقف منزلها

يقطنــون بي ًتا آيالً للســقوط فــي كرانة ...وينشــدون المســاعدة العاجلة
األبنـــاء العـــزاب ،حيـــث يبلـــغ مجمـــوع
ً
شخصا.
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سيدعلي المحافظة

وقع ما كان يخشى أهل البيت وقوعه،

وأكد الوداعي متابعته الفورية للحادث

ويخلـــف وراءه حادثة أليمة على قلوب

وسعيه نحو توفير حلول عاجلة إليواء

ســـاكنيه ،لـــوال لطف هللا وعنايتـــه ،التي

المتضرريـــن ،حيـــث تمكـــن مـــن توفيـــر

كانـــت طـــوق النجـــاة ألهل ذلـــك المنزل

مـــأوى إلحـــدى األســـر فـــي دار الكرامة،

مـــن أن يكونـــوا ضحايـــا انهيـــار ســـقف

الوداعي برفقة أبناء العائلة المتضررة

منزلهم اآليل للســـقوط في قرية كرانة.
شـــظف العيش كان المانع أمام العائالت

والـــده ،يعد من المنازل اآليلة للســـقوط

اإلنشائية.

ولم ينـــل حظه من مشـــروع إعادة بناء

المتعلـــق بالحـــادث ،وأن العائلـــة قدمت
ً
طلبـــا إلدراجه على مشـــروع
فـــي حينه

المســـاندة والدعم من الجهات الرسمية

ســـوى قبـــول األمـــر الواقـــع وانتظـــار

أنه لـــم يقدر له أن يتم اســـتيعابه ضمن

رب إحدى العائالت القاطنة للمنزل فتح
ّ

وتابـــع :عندما تم هدم وإعادة بناء بيت

ومـــا آلـــت إليه أمـــور قاطنيه مـــن بعده،

إعـــادة بنـــاء البيـــوت اآليلـــة للســـقوط،

القاطنـــة للمنـــزل مـــن توفيـــر حـــل يعيد
الحيـــاة لبيتهم الذي ورثـــوه ً
أبا عن جد،

وهو ما أشـــار إليه تقرير الدفاع المدني

البيوت اآليلة للسقوط ،فما كان أمامهم

إعادة بنـــاء البيوت اآليلة للســـقوط ،إال

المصيـــر المحتـــوم في خشـــية وترقب.

ذلك المشروع.

قلبـــه لـ “البالد” ،ســـار ًدا تفاصيل الحادث

عمـــه المجـــاور لمنزلهـــم ضمن مشـــروع

إذ لجأوا للســـكن لدى أقاربهم ،ويســـكن
ً
مؤقتـــا فـــي دار الكرامـــة.
هـــو وأســـرته

أدى ذلـــك إلـــى إحـــداث فـــراغ بيـــن

وروى أن منزلهم الذي ورثه والدهم عن

عرضـــة للضـــرر بفعل األمطـــار واألعمال

المنزليـــن ،األمر الـــذي جعل منزلهم أكثر

وذكـــر أن قاطنـــي المنـــزل بحاجـــة إلـــى

وأهـــل الخيـــر ،وذلـــك من خـــال توفير

الســـكن العاجـــل لهم ،من خالل تســـريع
تلبيـــة الطلبات اإلســـكانية لمـــن يملكون
ً
ً
إسكانيا ،وهدم وإعادة بناء المنزل
طلبا

وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

ونـــوه بتعـــاون دار الكرامـــة وجمعيـــة
المنطقـــة ومســـاعيهم نحـــو توجيـــه

المساعدات الممكنة لقاطني المنزل.

واختتـــم الوداعـــي بأنـــه ســـيعمد إلـــى

مخاطبة وزارة اإلسكان لتوفير الحلول
اإلســـكانية المناســـبة للعائـــات القاطنة
للمنـــزل ،إلـــى جانـــب مخاطبـــة الجهات

األخـــرى المعنيـــة للعمـــل علـــى انتشـــال
ممتلـــكات األهالـــي من تحـــت األنقاض،

الـــذي بـــات يشـــكل بقـــاؤه بهذا الشـــكل
ً
خطرا على المنطقة والبيوت المجاورة،

وهـــدم المنـــزل الســـيما مع قـــرب حلول

المتزوجيـــن .مـــن جهتـــه ،قـــال الممثـــل

بهـــذا الشـــكل علـــى المنـــازل المجـــاورة،

ومـــن أجل توفير الســـكن للقاطنين غير
البلدي للمنطقة شبر الوداعي إن المنزل
ً
حاليـــا  3عائـــات إلـــى جانـــب
يقطنـــه

موســـم األمطـــار وخطورة بقـــاء المنزل
والســـعي نحو إعادة بنائه بما يتوفر من

مساعدات حكومية واجتماعية.

 4.4ألعمـــال بنـــاء في “بابكـــو”

“اليونيسيف” تريد تأمين
مليار حقنة ضد “كورونا”

مليون دينار

سويسرا  -أف ب

شــراء أمتــار ذكيــة لـــ “الكهربــاء” بـــ  2.5مليــون دينــار

ترغب منظمة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسف) فــي تخزين مليار حقنة
مــســبـ ًـقــا بــحــلــول نــهــايــة  2021لتكون
ق ــادرة على إط ــاق حــمــات تحصين

أمل الحامد

ضخمة بسرعة بمجرد توفر لقاحات
مــعــتــمــدة ض ــد كــوفــيــد  .19 -وقــالــت

طرحـــت شـــركة نفط البحريـــن (بابكو)

مديرة اليونيسيف هنرييتا فور ،أمس،

فـــي جلســـة مجلـــس المناقصـــات

“سيكون تطعيم العالم ضد كوفيد -

والمزايـــدات أمـــس مناقصـــة ألعمـــال

 19قري ًبا من أعظم المهام في تاريخ

البنـــاء الصغيـــرة واألعمـــال المدنيـــة

البشرية ،وعلينا المضي قدمً ا بأسرع

فـــي مناطـــق تشـــغيل الشـــركة لمدة 4

ما يمكن في إنتاج اللقاحات”.

ســـنوات ،تنافســـت عليهـــا  22شـــركة،
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وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة امســـي
للصيانـــة والتعميـــر بنحـــو  4.4مليـــون

دينـــار ،في حيـــن أكبرهـــا بقرابة 15.6

مليون دينار.

ووفق وصف المناقصـــة ،فإن األعمال
تشـــمل توفيـــر جميـــع الخدمـــات
المطلوبـــة بمـــا فـــي ذلـــك ،على ســـبيل

د .عبد القادر ورسمه

المثـــال ال الحصـــر ،اإلدارة واإلشـــراف

awarsama@waresamalc.com

والقـــوى العاملـــة والمصنـــع والمعدات

والمـــواد االســـتهالكية والنقل وما إلى
ذلـــك ،لتنفيـــذ أعمـــال طفيفـــة وأعمال

مدنيـــة فـــي مناطـــق عمليات الشـــركة
(بمـــا فـــي ذلـــك ،علـــى ســـبيل المثال ال

األسهم الممتازة ()2 - 1

الحصر ،المصفاة ،حقل الصهاريج في

بموجـــب المرســـوم بقانـــون رقـــم ( )28لســـنة  ،2020تـــم تعديـــل قانـــون
الشـــركات فـــي البحرين ،من أهـــم التعديالت إصدار “األســـهم الممتازة”.
وللتوضيح فإن األســـهم الممتازة تختلف عن األســـهم العادية .وأهم ما
يميز األســـهم الممتازة عن األسهم األخرى أنها تمثل نوعا من االستثمار
الخاص بالشـــركة المعنية التي تقوم بإصدار هذه األسهم .وبنص المادة
( )111في التعديل الجديد ،يجوز إصدار األسهم الممتازة.

المصفاة ،حقل صهريج سترة ،محطة

التسويق ،المرفأ ،خطوط األنابيب أيه
بي ،خطوط النقل ،الخطوط البحرية،
ومدينة عوالي).

وطرحـــت هيئـــة الكهربـــاء والمـــاء

مناقصتيـــن ،أولهمـــا إلدارة المخـــازن
المركزيـــة بالهيئـــة الكهربـــاء لشـــراء

ووفق قانون الشـــركات ،يقوم المؤسسون بتأســـيس شركات المساهمة

أمتـــار ذكيـــة لغـــرض اســـتخدامها من

األســـهم للجمهور الذي تقدم لشـــراء هذه األسهم وكل مساهم يملك من

عليهـــا  5شـــركات ،وكان أقلها لشـــركة

العادية الترشـــح لمجلس إدارة الشـــركة ،كما له الحق في المشاركة بكل

دينـــار ،وأكبرهـــا بقرابـــة  4.5مليـــون

وتتمثـــل مهمتهـــم فـــي طرح أســـهم الشـــركة للجمهور ،ويتـــم تخصيص

قبـــل إدارة توزيـــع الكهرباء تنافســـت

الشركة بمقدار نسبة األسهم التي يملكها .ويحق للمساهم مالك األسهم

خدمـــات اســـنتيك بنحـــو  2.5مليـــون

فعاليـــة في االجتماعـــات ومســـاءلة مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
واتخاذ ما هو ضروري لضمان ســـير الشـــركة .ومن هذا يتضح أن مالك
“األســـهم العادية” من مالك الشـــركة وله سلطة قانونية في كل ما يتعلق
بالشركة.
ووفـــق التعديـــل ،يجوز إصـــدار فئات عدة من األســـهم الممتازة على أن
تتســـاوى األســـهم من ذات الفئة في الحقوق واالمتيـــازات .وفي جميع
األحـــوال ال يجوز إصدار أســـهم ممتازة إال بعـــد موافقة الجمعية العامة
غيـــر العادية .ويكون لحملة األســـهم الممتازة حـــق األفضلية باالكتتاب

دينـــار ،والثانيـــة لتزويـــد محطة رأس
أبـــو جرجـــور لتحليـــة الميـــاه بــــ 372

مـــن أغشـــية التناضـــح العكســـي ذات

اللـــف الحلزونـــي بـــدون أوعية ضغط
لمحطـــة رأس أبـــو جرجـــور لتحليـــة

المياه من شركة توريه تنافست عليها
 6شـــركات ،وكان أقلها لشـــركة الشرق

األوسط التقنية بنحو  75ألف دينار.

ألف دينار) ،وأكبرها بقرابة  653.4ألف

طيران الخليج”:
تجديد تراخيص
مايكروسوفت بـ
 769.8ألف دينار

وزارة “الشباب”:
لتوفير موظفين
بتقنية المعلومات
لعام 2021

وطرحـــت شـــركة طيـــران الخليـــج

مـــن  18ينايـــر إلى  31ديســـمبر ،2021

تراخيـــص مايكروســـوفت وخدمـــات
الدعـــم المتميـــز لمـــدة  3ســـنوات،

ودعـــم خدمـــات المبنـــى الرئيســـي،

دينار.
ً
وأيضـــا فتح المجلـــس مناقصة لحلبة

اســـتاد البحرين ،مدينـــة خليفة ،مركز

المحيطـــة بمضمـــار الحلبـــة تنافســـت

أحدهـــا ،وكان أقل عطاء بنحو 769.8

حمد ،المركز العلمي 38 ،مركزا شـــبابيا

إحداهـــا ،وكان أقلهـــا بنحـــو  89.8ألف

مناقصـــة اتفـــاق مؤسســـاتي لتجديـــد

تنافســـت عليها  3شـــركات ،تـــم تعليق
ألـــف دينار ،وأكبرها بقرابة  906.8ألف
دينار.

وتم إجماال ،فتح  10مناقصات تابعة لـ
 8جهـــات حكومية بإجمالي  76عطاء،
فـــي حين تم تعليـــق  6عطاءات تابعة

والـــوزارة هـــي المســـؤولة عـــن تطوير

شـــباب المحـــرق ،مركـــز شـــباب مدينة

و 54نـــادٍ  .والمناقصـــة الثانيـــة للتعاقد
الزمنـــي الســـتئجار صهاريـــج الميـــاه
لمرافـــق الـــوزارة (بمختلـــف األحجـــام

حســـب الطلب) إلمداد مالعب العشب

الطبيعي بالمياه للري لمختلف المرافق

دينار .وكذلك فتـــح المجلس مناقصة
لــــ “تمكيـــن” لتقديـــم خدمـــات التأمين

الصحـــي لموظفـــي “تمكيـــن” لألعـــوام

( )2023 - 2021ولمـــدة  3ســـنوات،

تنافســـت عليها  5شركات ،وكان أقلها
لشـــركة ســـنك للتأميـــن بنحـــو 659.9

ألف دينـــار ،وأكبرها بقرابة  3.6مليون

البحريـــن الدوليـــة لصباغـــة المناطـــق

عليهـــا  8شـــركات ،تـــم تعليـــق عطـــاء

دينار لشركة ناس لإلنشاءات ،وأكبرها
بقرابة  440.8ألف دينار.

ووفـــق وصـــف المناقصـــة ،فإنهـــا

عملية طالء لجميـــع المناطق المطلية

بالمسار بما في ذالك المواد والمعدات

لــــ  4مناقصـــات .وبلـــغ مجمـــوع أقـــل

التابعة للوزارة لســـنتين حســـب كمية

المطلوبـــة والقـــوى العاملـــة ويجـــب

دينار.

عطـــاءات ،وكان أقلها لشـــركة (Clean

للمواصفـــات الفنيـــة ومعاييـــر الطـــاء

العطـــاءات المقدمـــة نحـــو  8.8مليون

المـــاء المطلوبـــة ،تنافســـت عليهـــا 8

أن تكـــون لوحـــة المســـار مطابقـــة

وفتـــح المجلـــس مناقصتيـــن لـــوزارة

 )Dowبـ  7.61دينار.

الخارجيـــة لحبـــة البحريـــن الدوليـــة

لتوريـــد موظفيـــن متخصصيـــن فـــي

للبترول لتوقيع اتفاقية شراء ،طويلة

شـــؤون الشـــباب والرياضـــة ،أولهمـــا

وفتح المجلس مناقصة لشركة تطوير

وســـيكون التعيين عن طريق مناقصة

مجـــاالت تقنيـــة المعلومات ،تنافســـت

األجل لمدة  5ســـنوات لتوريد مختلف

إضافـــة إلـــى ذلـــك ،فتـــح المجلـــس

عليها  7شـــركات ،تـــم تعليق عطاءين،

وكان أقـــل عطـــاء لشـــركة البحريـــن
للحاســـبات اآلليـــة بنحـــو  72.1ألـــف

دينـــار وأكبرهـــا بقرابـــة  112.1ألـــف
دينـــار .ووفق وصـــف المناقصـــة ،فإن
المناقصـــة لتوريـــد موظفيـــن للفتـــرة

الحشيات الميكانيكية مثل :الحشيات
الحلزونيـــة،

وحشـــيات

عامة لمدة  3سنوات.

مناقصة لشـــركة توســـعة غاز البحرين

الحافـــة،

الوطنية لتحديث المخزون لهيتاشـــي

الحشـــيات ،تنافســـت عليها  11شركة،

شركة هيتاشـــي الصناعية بنحو 18.6

بنحو  561.1ألف دوالر (ما يعادل 211

دينار).

وحشـــيات العـــزل وأنـــواع أخـــرى من

بمحطـــة الضغط رقـــم  ،7تقدمت إليها

تـــم تعليق عطاءيـــن ،وكان أقل عطاء

مليون ين ياباني (ما يعادل  66.5ألف

بالنســـبة إلى تلك األســـهم فقط ،وفي حال تعدد فئات األســـهم الممتازة
يكـــون لحاملـــي تلك الفئـــة أفضلية االكتتاب بالنســـبة لألســـهم الممتازة
الجديدة من ذات الفئة .ومن الضروري اإلشـــارة إلى أنه ال يجوز تعديل
الحقوق أو المزايا المتعلقة باألســـهم الممتازة أو أي من فئاتها في حال
تعددها ،إال بموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم المتعلقة بالتعديل.
وبالنســـبة للبنـــوك والمؤسســـات المالية المرخصة من مصـــرف البحرين
ً
وفقا ألحكام قانون المصرف .ويصدر
المركزي ،تصدر األســـهم الممتازة
الوزيـــر المعنـــي بالتجارة اللوائح التي تتبع في إصدار األســـهم الممتازة
بالنسبة للشركات األخرى.
وأهـــم ميـــزات األســـهم الممتـــازة عن بقيـــة األســـهم أنها تمثـــل نوعا من
االســـتثمار الخاص بالشـــركة التي ترغب في االستثمار وزيادة رأسمالها
بإصـــدار األســـهم الممتـــازة وهـــي ال تحمـــل حقـــوق التصويـــت ألن مـــن
يحملونهـــا ال يعاملـــون كمالك الشـــركة .والبد ،من توضيح هـــذه النقطة

“ “ ABCيستضيف منتدى”التقنية المالية” في نوفمبر

تــحــت شـــعـــار “األعــــمــــال الــمــصــرفــيــة بــعــد الــعــصــر الــرقــمــي”

المنامة  -بنك ABC

يســـتعد منتـــدى التقنيـــة الماليـــة
للشـــرق األوســـط وافريقيـــا “فنتـــك”

األســـهم الممتـــازة .وهـــذا ينجم مـــن واقـــع أن لحملة “األســـهم الممتازة”

المصرفيـــة بعـــد العصـــر الرقمـــي” ،اذ
ً
افتراضيا باستخدام
سيعقد المنتدى
ُ

بعض االمتيازات على حملة “األسهم العادية” تتمثل في نسب تحصيل
األربـــاح أو الناتـــج عند التصفية ،إذ يكون لهـــم األولوية على موجودات
الشركة وتحصيل قيمة األسهم الممتازة عند التصفية في حدود القيمة
االســـمية لألســـهم زائدا األرباح المعلن عنها وغير المسددة .هذا وتكون
قيمة األولوية للحصول علي هذه الحقوق أعلى من مرتبة حقوق حملة
األسهم العادية( ..نواصل).

أحـــدث التقنيـــات التفاعليـــة يومـــي

 24-25نوفمبـــر  .2020ويتضمـــن
جـــدول أعمـــال المنتـــدى علـــى مدى

يوميـــن مناقشـــات ألبـــرز المواضيـــع
ً
حاليـــا ،بمـــا فـــي
التـــي تهـــم العالـــم

ذلـــك مرحلـــة التعافـــي بعـــد انتهـــاء

* مستشار وخبير قانوني

تحديـــات

كريمـــة من مصرف البحرين المركزي

المنطقة ،وذلك تحت شعار “األعمال

الجائحـــة ،واالقتصـــاد المعتمـــد على

التفاعـــل التقنـــي مـــع العمـــاء ،بنـــك

بنـــك

،ABC

صائـــل

الوعري”لقـــد شـــهد العـــام 2020

بتنظيـــم مـــن بنـــك  ،ABCوبرعايـــة

حول األســـهم الممتازة إلزالة ما يعتريها في األذهان من بعض الغموض
ويشـــترط التعديل الجديد موافقة الجمعية العامة غير العادية إلصدار

لمجموعـــة

الســـنوي في دورته الرابعـــة لإلنعقاد

لمناقشة المواضيع الحيوية المتعلقة
ً
حاليا في
بقطـــاع الخدمـــات الماليـــة

المالزم لطبيعتها.

وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي

اســـتثنائية

وكشـــف

بشـــكل أكبـــر الـــدور المحـــوري الـــذي

رشيد المعراج

صائل الوعري

المستقبل ،والمدفوعات غير النقدية

 ABCلعقـــد منتـــدى التقنيـــة الماليـــة

واالستدامة االقتصادية.
ومـــن جانبـــه ،قـــال محافـــظ مصرف
البحريـــن المركـــزي ،رشـــيد المعراج “
ان مصـــرف البحريـــن المركزي يلتزم
بتهيئـــة بيئـــة ســـوق مواتية تســـاعد
علـــى االبتـــكار والتعـــاون والنمـــو
االقتصـــادي المســـتدام .يســـعدنا أن
نجدد دعمنـــا هذا العـــام لمبادرة بنك

للشـــرق األوســـط وأفريقيـــا ،والتـــي
عـــززت بشـــكل كبيـــر مـــن دور أجندة
التقنيـــة الماليـــة فـــي البحريـــن ،كمـــا
شـــجعت مجتمع األعمال والخدمات
الماليـــة علـــى النظـــر إلـــى عملياتهـــم
بشـــكل مختلـــف .نحـــن نتطلـــع إلـــى
مؤتمـــر آخـــر تفاعلـــي وناجـــح هـــذا
العام”.

ســـتلعبه التقنيـــة الرقميـــة فـــي
قطـــاع الخدمـــات الماليـــة مســـتقبالً.
ونحـــن متحمســـون لعقـــد منتـــدى
“فنتـــك” مـــرة أخـــرى ،حيـــث يلتقـــي
كبـــار المفكريـــن ومبتكـــري التقنيات
الحديثة والرواد الذين يسهمون في
تشـــكيل مســـتقبل الخدمـــات المالية
لمناقشـــة القضايا الملحة ذات الصلة
مثـــل التعافـــي االقتصـــادي والرقابة
والتنظيـــم في العصر الرقمي واألمن
السيبراني والمجال الحيوي للتجارة
االلكترونية”.

إلغاء الحد األدنى للشركاء في شركات “المسؤولية المحدودة”

“الــــتــــجــــارة” و “الــــغــــرفــــة” تــســتــعــرضــان تـــعـــديـــات قــــانــــون الـــمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة
اســـتراتيجي فـــي الشـــركة.كما تـــم

علي الفردان

النص على أحكام لتنظيم االســـتحواذ

شرح مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة في ندوة إلكترونية نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين أهم التعديالت

واالندماج ،وعلى إمكانية تملك أســـهم

وذلك بمشاركة المستشار بالوزارة محمد العيد ومدير رقابة الشركات بالوزارة علي مرهون.

تتبع القطاع المالي.

الــواردة فــي المرســوم بقانون رقم ( )28لســنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون الشــركات التجاريــة والذي صدر أخيرًا،

الخزينـــة للشـــركات المســـاهمة التي ال
وفـــي التغييـــرات الجديدة تـــم تعديل

وهدفـــت النـــدوة لشـــرح التغييـــرات

بموقع الوزارة ،وإدخال تعديل بأحكام

كمـــا جـــاءت التعديالت لتدمج شـــركة

فـــي القانون وإعطاء لمحـــة حول أبرز

شـــركة التضامـــن فيمـــا يتعلـــق باألثـــر

الشـــخص الواحـــد مـــع الشـــركة ذات

التعديـــات التـــي شـــملت إلغـــاء الحـــد

المترتـــب علـــى عزل أو اعتـــزال المدير

المســـؤولية المحـــدودة وتـــم تعديـــل

األدنى من رأس مال أو حصة الشركاء

بحيـــث يضمن اســـتمرار الشـــركة دون

التعريـــف للشـــركة ذات المســـؤولية

وإلغـــاء الحـــد للشـــركاء فـــي الشـــركة

الحاجـــة لحكـــم قضائـــي لتنفيـــذ ذلك،

المحـــدودة ليعكس ذلـــك ،وإلغاء الحد

من خمسين شريكا،

بموجبهـــا زيـــادة رأس مـــال الشـــركات

النص الخاص باألسهم الممتازة بحيث
تقوم الجهات المعنية بتنظيمها ووضع

علي مرهون

الضوابـــط الخاصـــة بهـــا ،كما تـــم وضع

عبدالمنعم العيد

أســـهم ،وتحويل دين على الشركة إلى

لجنـــة تدقيـــق لشـــركات المســـاهمة.
وأعطـــت التعديـــات الجديـــدة فـــي

ذات المســـؤولية المحـــدودة وذلك بعد

والســـماح أن يكـــون لشـــركة التوصيـــة

األدنى لقيمة الحصة في الشـــركة ذات

دمجهـــا مـــع شـــركات ذات الشـــخص

البســـيطة اســـم تجـــاري مبتكـــر دون

المسؤولية المحدودة.

ووسعت التعديالت الحاالت التي يتم

أســـهم لصالـــح الدائـــن ،وتقديـــم حصة

قانـــون الشـــركات مزيـــد من الشـــفافية

الواحد.

الحاجـــة الشـــتراط أن يكون مكونا من

وتم إلغاء قيد الحد األقصى للشـــركاء

و يشـــمل التعديـــل اســـتبدال النشـــر

أســـماء الشـــركاء فقـــط ،واســـتحداث

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المســـاهمة وذلك من خالل السماح أن

وتم من خـــال التعديالت اســـتحداث

وأوضحـــت التعديـــات المســـؤولية

بالجريدة الرســـمية بالنشر اإللكتروني

مبدأ التصالح الخاص بالمخالفات.

بحيث يســـمح أن يكون الشـــركاء أكثر

القـــرض التـــي تصدرهـــا الشـــركة إلـــى

والنـــص علـــى إمكانيـــة إدخال شـــريك

حال مخالفة قواعد تعارض المصالح.

تتم الزيادة عن طريق تحويل سندات

عينية للشركة.
مبـــدأ

أســـهم

حوافـــز

العامليـــن،

فيما يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية

التضامنية ألعضاء مجلس اإلدارة في

المحكمة :المحكمة الكبرى الدائرة السابعة
إعالن بشأ ن افتتاح إجراءات اإلفالس ( وتعيين أ مين للتصفية)
بناء على الدعوتين رقم  022019182879المرفوعة من شركة ماستر لإلنشاء
ذ.م.م ســجل تجــــاري رقــــم  ، 1-17210و الدعــوى رقــم 022020085769
والمرفوعة من كل من شــركة ماســتر برجكتس سيرفســز ذ م م ســجل تجاري
رقم،58513-1وماســتر مودلر إنداســتريز ش.ش.و ســجل تجاري رقم -73841
 ،1والسيد  THADICARAN ANTONY JOHNيحمل هوية رقم 550507957
ضــــد مجموعــــة مــــن الدائ نيــن بطلــــب افتتــاح اجــــراءات اإلفالس فقــد قــررت
المحكمــــة بتاريــــخ  08ســبتمبر  2020بإفتتــــاح اجــــراءات اإلفــالس (تصفيــــة)
وضم الدعوتين وتعيين األستاذ /ميرزا ابراهيم سلمان المرزوق أمينا بالدعوى.
وعليــه قــررت المحكمــة نشــر هــذا اإلعالن إلشــعار الجمهــور مــن ذوي المصلحة
بقرارها افتتــــاح اجــــراءات اإلفالس (تصفيــــة) للمدعــــون المشــــار اليهما أعاله
وذلــــك إلتاحة الفرصــــة لــــكل مــــن لــــه مصلحة فــــي التقــدم امــــام المحكمة عن
طريق قســــم قلــــم الكتــــاب بالمحكمــة الكبــــرى الدائ رة الســابعة – إعــادة تنظيم
الشــركات واإلفالس أو أمام أمين التصفية بمطالبته الخاصة بأي دين له بذمة
مويدة بالمســــتندات الثبوتية لتلــــك المطالبــات وتفاصيــل ما يقابل
المذكورين ٔ
تلــــك الديــــون والمطالبــات مــــن ضمانــات او رهونــــات او حجــــوزات قانونيــــة
او غيرهــــا فــــي موعــــد اقصــــاه  2020-11-01وذلــــك عبــــر النظــــام اإللكتروني
للمحاكــم علــى موقــع الحكومــة اإللكترونيــة  www.bahrain.bhتحــت بنــد
»خدمــات المحاكــم« ملــف رقم 022019182879:عنــــوان الملف :شــركة ماســتر
لالنشــاء ضــد الكارفــان تريدينــغ وغيــره وملــف رقــم 022020085769عنــــوان
الملــف :ماســتر مودلــر إنداســتريز ش ش و واخــرون ضــد يــم للتجــارة ذ م م
واخرون :المحكمة الكبرى الدائرة الســــابعة -إعادة تنظيم الشركات واإلفالس.
او عبــــر البريــــد اإللكتروني الخــاص بأمين التصفيــة ،ميــــرزا ابراهيــم المــرزوق
 mirza@bizxprtbh.comاو هاتفــه رقــم  39626280او عــــن طريــــق قســــم
قلــــم الكتــــاب بالمحكمــــة الكبــــرى الدائ ــرة الســــابعة – إعــادة تنظيــــم الشــركات
واإلفـــالس .ويجــــب التنويــه بــــان الهــدف مــن نشــــر هذا اإلعالن فقــط كإجراء
احتــــرازي لحصر وتســــجيل وتســــجيل الديــــون والمطالبات التي على الشــركة
كما بتاريخ اصدار قرار التصفية وليس بهدف اخر

التاريخ 2020/10/19:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
إعالن رقم CR 2020- 136757لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة غالكسياس غلوبال لالستشارات ش.ش.و
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد
تقــدم إليهــا السيدعيســىعباس جاســم ناصــر شــاهين باعتبــاره المصفــي
القانوني شركة غالكسياس غلوبال لالستشارات ش.ش.و لمالكها نوشاد
كاداكاســيري فاالبيــل شمسودســن المســجلة كشــركة الشــخص الواحــد
بموجب القيد رقم  125710 - 1طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة
تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا ألحــكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانونرقم  21لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -إدارة التسجيل
مشاريع أيان العالمية ذ.م.م .
سجل تجاري رقم 95664

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم
إليها السادة  /تسوية للمحاسبة واالستشارات نيابة عن السيدة  /سوسن
عبدالغفار الســيد ابراهيم العلوي المالك ل مطعم هيلثي بريد (مؤسســة
فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  ، 114681-2طالبيــن تحويــل
المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأس مال وقدره
 ( 5000خمســة آالف) دينار بحريني ،لتصبح الشــركة مملوكة من الســادة
التالية أسمائهم:
سوسن عبدالغفار السيد ابراهيم العلوي
.1
 .2عبدهللا خالد يوسف علي صليبيخ

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها تقدم إليها مشاريع أيان العالمية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم  149448لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سكينسي للدعاية واالعالن ذ.م.م

ذ.م.م  .والمســجلة بموجــب القيــد رقــم  95664بطلــب تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وتعيين

تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة و التجارة والســياحة بأنه قد تقدم
إليها الســيد  /ANDY HOPPEباعتباره المصفي القانوني لشــركة شــركة
سكينســي للدعايــة واالعــالن ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســئولية
محــدودة بموجــب القيد رقم  109233طالبا إشــهار إنتهــاء أعمال تصفية
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري ،و ذلــك وفقــا
ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21لسنة
2001

السادة عبدالعال الخليج للتدقيق شركة تضامن بحرينية كمصفي للشركة  . -بهذا يعلن المصفي
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانــون الشــركات التجاريةالبحريني
الصادر بالمرســوم بقانون رقم ( )21لعام  ، 2001وعمال بنص المادة  335من قانون الشــركاتيدعو
المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل 15
يوم من تاريخ نشــر هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي :المصفي :عبدالعال الخليج للتدقيق
شركة تضامن بحرينية
رقم الهواتف 17500188
البريد اإللكترونيjassim.abdulaal@bh.gt.com :

القيد 79079:
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
اعالن رقم  111لسنة 2020
بشأن تغيير االسم التجاري
شركة نيو بحرين فودستاف ذ.م.م

إعالن بحل وتصفية
شركة باك  2بلوم لالستشارات ش.ش.و
سجل تجاري رقم 130513
بنــاء علــى قــرار المالــك فــي شــركة بــاك  2بلــوم لالستشــارات ش.ش.و ،.
المســجلة بموجــب لقيد رقــم  130513بتصفية الشــركة اختياريا وتعيين
السيد راشد عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة
 325مــن قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصادر بالمرســوم بقانون
رقــم ( )21لعــام  ، 2001وعمــال بنــص المــادة  335منقانون الشــركات يدعو
المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه ،مدعومــة
بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن ،وذلك
على العنوان التالي :راشد عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن
RASHID@RARELAW.NET - 39689680

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم
إليهــا الســادة  /اصحــاب شــركة نيــو بحريــن فودســتاف ذ.م.م المســجلة
بموجب القيد رقم  79079طالبين تغيير االســم التجاري من  :شــركة نيو
بحرين فودستاف ذ.م.م الى :فلكات للتجارة العامة ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل
مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري
اعالن رقم CR2020 - 141635
تسجيل اسم تجار ي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
إعالن رقم 146136-CR 2020
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم 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  :شيخه احمد محمد شريف محمد االنصاري
االسم التجاري الحالي  :مطعم جست برياني
االسم التجاري الجديد :مطعم حيدر أباد برياني سبوت
قيد رقم 1-136377 :

تقــدم إلينــا المعلن أدناه بطلب تغيير االســم التجــاري ،فعلى كل من
لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر
يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر :أحمد مهدي عبدهللا أحمد الجزيري
االسم التجاري الحالي :شباب الزهراء للرحالت
االســـــم التجـــاري الجديد  :شباب الزهراء للسفر والسياحة
قيد رقم 116946-2 :

ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻴﺎرات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺪس-ﺑﻨﺰ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﳌﺪة  ٣ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي  ٥ﺳﻨﻮات*.
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ .١٧٧٨٥٤٥٤
*ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻻﺣﻜﺎم
*ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺬي ﻣﺪﺗﻪ  ٥ﺳﻨﻮات

r

١٧٧٨٥٤٥٤

201

42

202

41

513.5
513.4
513.4

203

314.6
314.6

38

40

513.4

536.8

37

314.6

361.2

204

314.7

34

304.0

44

45

304.0

329.5

314.6

62

39

361.2

ES

371.5

513.4

61

456.6

313.5

313.5



513.4

213
513.4

214

313.5

313.5

304.0

304.0

71 70 69

304.0

304.0 304.0

304.0

74 73 72

304.0

304.0

77 78 79 80 81 82 83 84

304.0

304.0 304.0

304.0 304.0

304.0 304.0

375.2 304.0

75 76

304.0 304.0

380.5

304.1

304.0

304.0

304.0 304.0

304.0

304.0

95

304.0

304.0

122 105
331.7

216
513.4

181 180 179 178
304.0

457.6

304.0

513.4

218

182 186 187 188
383.8
367.8
457.0 408.9
189
183

513.4

219
513.4

352.0

190

510.3

391.3

708.2

ES

511.5

185

309.5

184

341.1



457.1

304.0 304.0

348.7




363.1

304.0

172

128596.4 356.3
160 171
304.1
304.1
161 170
304.1

162 169
304.0 304.0
163 168
304.0

304.0

164 167
304.0 304.0
165 166

389.9

360.5




222

304.1

304.1

155

154
304.0

535.2

36026333

472.5

ﺳﻜﻨﻲ RA
ﺷــــــــــﺎرع

25

BD

3

Broker's license

23

Property Manager's license

A

Approved Valuer license

ﻋـﻠــــــــﻰ

اﻟﺒﺤـــــﺮ

ﺷﺎرﻋﻴﻦ

26

BD

17

450.2

18

9

450.3

10

450.4

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺟﺎﻫﺰة

11

ﻣﻨﻄﻘﺔ راﻗﻴﺔ
ﺷﻮارع واﺳﻌﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
إﻃﻼﻟﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ
ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج

20

450.2

ES

ﻣﺤﺠـﻮز
Booking

21





15 OCT

2020

ﺗﺠـــﺎري B3

ﺷﺎرﻋﻴﻦ

32

ﻣﺒـــــﺎع
Sold

ﺗﺤـﺪﻳـــﺚ
Update

579.2

RA

www.grnata.com



19

450.3

670.5

BD



450.2

488.9

ﺷــــــــــﺎرع

32

450.0

517.4

198 199
598.7
196 197
394.9
195
395.9
194
398.9
193
191 192 400.0 400.0 400.0

533.1

16

151

152
395.6

15

517.5

304.0

449.5

14

450.0

150

153

8

449.3

13

149

304.0

7

450.1

517.2

304.1

449.3

12

148

156

6

450.1

450.3

147

396.3

450.1

5

450.4

158
157

4

447.0

450.6

449.9

462.4



215
217

450.1

126 127 128 129 130 131 132 133 134
459.8
304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 329.8
124 125
304.1
123 304.0
143
142
141 140 139 138 137 136 135
480.5
145 144 350.4 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 304.0 329.5
146 304.0 303.9
173 174 175 176 177

513.4

121

525.5

ES

472.5

451.2

450.1

304.3



115

118 110
303.8
450.5
109
119 304.0
450.1
108
304.1
120 107

106

404.5

3

117

111
304.0

304.1



513.4

36799711

54 55 56

410.9



212

ﻋﻠﻲ ﻋﻴﺪ

372.8

2

113
116 304.3
112
450.0



513.4

رﺿﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ

313.5

388.6




211

39442411

57 58

313.5

114



513.4

210
513.4

221

313.5

304.0

96 97 98 99 100 101 102 103 104
407.5

569.8

ES



513.4

ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

59 60

304.0

53

304.0

304.0

94 93 92 91 90 89 88 87 86
TRA 324.9
324.9 324.9 324.9 324.9 324.9 324.9 324.9 410.6

209

220

304.0

304.0

304.0

52 51 50



208

304.0



85

397.2




513.4

36600656

304.0

23

22

1

512.8



304.0 344.5

207

ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ

49 48 47 46

68 67 66 65 64 63

206

ﺟﺰﻳـــﺮة دﻟﻤﻮﻧﻴﺎ
وﺟﺰﻳﺮة أﻣــــﻮاج

304.0

304.0 304.0

marketing@alhaddad-mer



513.4

ﻳﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ

304.0

304.0

w

24 25 26



205
513.4

SHORUQ PLAN ESTATE

304.0

27 28

r

ES

200

43

314.8

36

35

30 31 32 33
304.0

29

304.0




08

الثالثاء  20أكتوبر  3 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4389

BD

ﺷــــــــــﺎرع

35

BD

ﺷﺎرﻋﻴﻦ

35

BD

09

4389  العدد- 1442  ربيع األول3 - 2020  أكتوبر20 الثالثاء

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

MIG Holding S.P.C Owned by MIG Holding Limited

WORKER

DIRECTOR

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

Vacancies Available
FAHAD ALKHALEEJ COLD STORE

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

WORKER

PIPE-FITTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

POWER TECH CONTRACTING

SEVEN INTERNATIONAL WALLS CONSTRUCTION

MECHANICAL HELPER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

17562722 or NALRUMAIHI@DAMANA.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
39033464 or loord211@hotmail.com

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

SAMAWAR SOCIETY RESTURANT W.L.L

SUPER FUTURE CONTRACTING CO. W.L.L

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L

WORKER

HUMAN RESOURCES CONSULTANT

CONSTRUCTION WORKER

RIGGER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

Al Rayah For Safety Items WLL

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Basma Security

SECURITY GUARD

17240030 or HRBUALIGROUP@GMAIL.COM

13655744 or RIOBAHRAIN@HOTMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

17712700 or RASHEED@SECURICORE.BH

AL BAIRAMI CONSTRUCTION EST

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

PERFECT FIT TRADING

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER

suitably qualified applicants can contact

39337515 or m-albairami@live.com

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

has a vacancy for the occupation of
CLEANER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close

WORKER

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

36686683 or mohd@al-mahd.com

has a vacancy for the occupation of

17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

BANKING SECTOR TRAINEE

suitably qualified applicants can contact

ELECTRICIAN

has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN (INSTRUMENT)

WORKER

39077220 or malakclering@gmail.com

INSULATOR

77444454 or a.a.qarata.bh@gmail.com
Mr. sparkle cleaning

suitably qualified applicants can contact

WELDER

SECURITY MAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Best time building contracting

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

PIPE-FITTER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

WORKER

77444454 or a.a.qarata.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

SHEETMETAL INSTALLER

has a vacancy for the occupation of

38380089 or ABDUL_636@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

MILAN COLD STORES W.l.l

suitably qualified applicants can contact

AHMED CO ENTERPRICESES FOR CONSTRUCTION & MAINTENANCE

Malak metals scrap

17682652 or Sfc.ms@live.com

Bu Ali Spice Co. W.L.L
WAITER

Al -Mahd Security S.P.C

suitably qualified applicants can contact

17104045 or KRISTINE@BUKHOWA.COM

has a vacancy for the occupation of

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

PREMATOR GULF W.L.L

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

39619192 or KHADIJA.HASSANJUMAA@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

SANDBLASTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR

17727676 or aqeel@basma.com.bh

WORKER

33331155 or JSHAIBANI@GMAIL.COM
LAZURD SERVICES

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

WORKER

30000206 or ABOSOOK32@HOTMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Sarghaya grills and ashamiya food

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

COOK(GENERAL)

FITTER

PIPE-FITTER

DRIVER(HEAVY TRUCK)

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17295488 or ATLASBMS@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

17620672 or sayedshubbar@skaldurazi.com

suitably qualified applicants can contact
36691212 or SIS770411@GMAIL.COM

17297600 or danbahrain@danwayeme.com

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Arab Asian Contracting WLL

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

Spring Spirit Gents Barber

Total Fresh Market Co W.L.L

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

SEPCOIII Bahrain Construction Company S.P.C.

has a vacancy for the occupation of

FABRICATOR(FIBERGLASS RODUCTS)

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

BARBER

WORKER

has a vacancy for the occupation of

17242566 or ZHFN90@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
HEAVY VEHICLE DRIVER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

STEEL FABRICATOR

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17251444 or buahmed101@hotmail.com

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

33083005 or HAWRAA.JAFFAR89@GMAIL.COM

33346660 or TOTALFRESHMARKET@GMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

66652522 or DUXIAOMING@SEPCO3.COM

Dream World Construction Co. W.L.L.

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

Maxsteel CONTRACTING

ABBAS AHMED ALI SALMAN / SEFSTAY - 5188

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

Alomran General Services

ALAROOJ A/C & REFRIGERATION WORKSHOP

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

CARPENTER

34111999 or sharef.works@gmail.com

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

Al inma Construction Co.W l l

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

WORKER

STEEL CHIPPER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

34342928 or MH2990@HOTMAIL.COM

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

SAMBA GULF CONSTRCTION

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

WORKER

MASON

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

Al AHIBAH TRADING

has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
STEEL CHIPPER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

QUALITY INSPECTOR

WORKER

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

17792777 or ALOMRAN99@GMAIL.COM

33206015 or ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com

Buckeyi Supermarket

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

DAR ALKRAM TRADING & CONTRACTING

DELTA MECHANICAL SERVICES CO. W.L.L

WORKER

SCAFFOLDER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
WORKER

39108091 or daralkaram77@gmail.com

17786444 or munther@deltabahrain.com

FABULOUS JEWELLERY CO. W.L.L

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

CIRCLE INTEGRATED SERVICES W.L.L

MADINA AHMED ALI MOHAMMED ESTABLISHMENT

DESIGNER(JEWELLERY)

TEAM LEADER

RIGGER

CLEANER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39080249 or goldcity147@gmail.com

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Vega International Service Wll

RAZIA FOR MAKING AND FITTING AWNINGS FOR WINDOWS SHUTTERS

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

WORKER

WORKER

SCAFFOLDER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
17822218 or INFO@CIRCLE.BH
Professional touch for services

suitably qualified applicants can contact

39724681 or RTCO.BH@GMAIL.COM

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH
Bahrain Star Bakery

FADHEL EBRAHIM EDHRABOOH / SAQER ALSAFON - 8146

WORKER

CARPENTER

DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)

WORKER

BAKER(GENERAL)

SEAMAN

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17720009 or INFOO@pro-touch-s.com

suitably qualified applicants can contact

17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

33154696 or DARALRAYYAN.BH@GMAIL.COM

33100744 or MWN.RAHIMI@GMAIL.COM

33849736 or ALJAZEERICD@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L

Siemens LLC UAE

Expert Arabia contracting

Seamen Contracting WLL

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

33657919 or KHAIBARALDOSERYSPC@GMAIL.COM
PAKISTAN STAR RESTAURANT

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

MECHANICAL HELPER

SUPERINTENDENT/SUPV.(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)

17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

17103777 or BASIM.AKKAWI@SIEMENS.COM

AL MUSSILAH TAILORING

BAHRAIN HOUSE FOR TRANSLATION

has a vacancy for the occupation of
TAILOR

suitably qualified applicants can contact

17250232 or ANIS.KHALID@GMAIL.COM

33116604 or MAJEBASALEH2755@GMAIL.COM

ROMA CONTRACTING

Arabesque for Carpentery Co. W.L.L.

WORKER

CARPENTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
TRANSLATOR

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

33721168 or SAMADK024@GMAIL.COM
DAAR ALABBAS TRADING

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

17533293 or SALEHREDHA@GMAIL.COM

33265898 or AWOODRAO111@GMAIL.COM

URBASER BAHRAIN CO W.L.L

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L

WORKER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

34545249 or Seameancont7@gmail.com
FOODWAY CAFE W.L.L

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
SEAMAN

suitably qualified applicants can contact

33511889 or BU.NASSER8@HOTMAIL.COM
The icon restaurant and LOUNG

SALESMAN

17783853 or WALLAWLL@BATELCO.COM.BH
Terminal Transit Burger SPC

has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER

suitably qualified applicants can contact

39555554 or MAIN@3LINESGROUP.COM
MINDS UNITED NETWORK

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

MANAGER

17341342 or FOODWAYHIDD@GMAIL.COM

39434399 or ORIENTALTRADING11@YAHOO.COM

PINOY TURO RESTAURANT W.L.L

AL NIMAH FRUITS AND VEGETABLE CENTER

DRIVER(FOOD DISTRIBUTION)

WORKER

has a vacancy for the occupation of

WALIA SUPPER COIL TECH WLL

suitably qualified applicants can contact

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

33312338 or ALFAREEJ100@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

Aldoseri International Cleaning Company W.L.L

has a vacancy for the occupation of

WORKER

has a vacancy for the occupation of

77082440 or MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

AL FAREEJ CAFETERIA

suitably qualified applicants can contact

DAR ALRAYYAN ELECTRICAL INSTALLATION

has a vacancy for the occupation of

39453406 or NNNN@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

WORKER

36636333 or M.K.ALMUSALAM@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

PLUMBER

suitably qualified applicants can contact

JASJES INTERNATIONAL W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

ACCOUNTANT

39955895 or jaradahfishingnet@gmail.com

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39892221 or SHAHANAIQBAL820@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

PIPE-FITTER

SEAMAN

36784141 or AHMEDYD123@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

36100502 or KHALID.NAJAMI@MAXSTEELTECH.COM

has a vacancy for the occupation of

17242566 or ZHFN90@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

SALES EXCUTIVE

MANAGER (MARKETING)

77008809 or jsjm111@hotmail.com
MINDS UNITED NETWORK

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of
COMPUTER SYSTEMS ANALYST

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17701006 or hr@actbh.com

17131018 or AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

33891507 or YYABREHMAN290@GMAIL.COM

17531235 or pinoyturorestaurant@gmail.com

17292393 or ALWALIOFC@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SOLAS MARINE SERVICES (FOREIGN BRANCH)

ISMCO COMPANY W.L.L.

URBASER BAHRAIN CO W.L.L

SCOPE LOOK FOR ADVERTISING AND PUBLIC RELATION COMPANY W.L.L

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION

Alraihan branch salon

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.

66708118 or info@awtadi.com

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

77008809 or jsjm111@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17820974 or ISMCOBH@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

17131018 or AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

37316661 or MAAJLOUNI@YAHOO.COM

37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM

33331210 or KHALIL.ALHAJERI@GMAIL.COM

13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

Almuwali for sell of workshop products

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L.

Seven Days Contracting Co. SPC owned by Mohaamad Akhtar Mian

NEW ACCESS TYRE CENTERE

AL MASHARIQ Saudi For Trading & Contracting CO. S.P.C

AL SALAMAH GENTS SALOON

Arkan Itihad Development Co. W.L.L.

CLEANER

ELECTRICIAN

SALESMAN

CIVIL ENGINEER

SAFETY OFFICER

17466859 or SOLASBH@SOLASMARINE.COM

has a vacancy for the occupation of

ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

39151325 or ALMUWALIALUMINIUM62@GMAIL.COM
ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI

SECURITY GUARD

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17400407 or AMEER@ALMOAYYEDCG.COM
GULF CITY CLEANING W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

39433830 or CO.ALFAJER@GMAIL.COM
JJ Station

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ

TEAM LEADER

SECURITY GUARD

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

BARBER

17610711 or BUHASHIM.CONS@GMAIL.COM

Johnson March Systems W.L.L

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C

MARIYAM NISAR Construction of buildings

TURK MECHANICAL INDUSTRIES CO.

has a vacancy for the occupation of
ESTIMATOR(COST)

suitably qualified applicants can contact

WORKER

6 pence Consulting W.L.L.

BARBER

33332973 or SAAD@ALMASHARIQ.COM

LABOURER

17725075 or yousif@aanass.net

has a vacancy for the occupation of
suitably qualified applicants can contact

WORKER

33566945 or SAMEERAABDULLA71@GMAIL.COM

Gulfar Advertising and Technical Services W.L.L

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

39454342 or SDC.SPC@YAHOO.COM

GULF CITY CLEANING W.L.L

suitably qualified applicants can contact
36565657 or JJ.bh@outlook.com.

has a vacancy for the occupation of

17001562 or MHASSAN@ARCENERGY-BH.COM

has a vacancy for the occupation of

SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17725075 or yousif@aanass.net

has a vacancy for the occupation of
WORKER

HEAVY DRIVER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

35353060 or JASHIRVALAPPIL@GMAIL.COM
MAS POWERMECH ARABIA S.P.C

has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)

suitably qualified applicants can contact
17140166 or ALI.MDN5@GMAIL.COM
AZA HOUSE ELECTRONICS

has a vacancy for the occupation of
SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

34038382 or MNCONSTRUCTION39@GMAIL.COM
Al Adheed Cafe S.P.C.

has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

KIPINA BAHRAIN DAY CARE w.l.l

Postlink bd Services -Bahraini partnership co

ADMINISTRATOR

OFFICE HELPER

WORKER

17442629 or jaffalbahrain@gmail.com
Bin harbi trading centre

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

13600014 or hhasan@6-pence.com

suitably qualified applicants can contact

17822228 or HRGUARDS@SECURICORE.BH

suitably qualified applicants can contact
34342928

suitably qualified applicants can contact

17366639 or AHMED.NOAIMI@GMAIL.COM

35432399 or MEINULDEEN@GMAIL.COM

39615015 or ALADALLA20@GMAIL.COM

Restaurant Gulf 24

Arab Asian Contracting WLL

NATIONAL EXCAVATING EST. W.L.L

Voltech Services Co. WLL

KAHRAMANA PERFUMES COMPANY W.L.L

S.ADNAN MAHDI ABDULLA CONSTRUCTION EST

WORKER

DRIVER(HEAVY VEHICLE)

TECHNICIAN

REPRESENTATIVE(SALES)

LABOURER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

FITTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

HAPPY MARKETING CENTRE

66667633 or RAHALALMALIKKY@GMAIL.COM
PAK MAC COMPUTER SERVICES CO S.P.C

ALMOSAWAT FOODSTUFF EMPORT & EXPORT

WORKER

suitably qualified applicants can contact

ROYAN RESTAURANT

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

33335839 or YY66AA@HOTMAIL.COM
Mohad immam coustrucion

WORKER

GARAGE MANHATTAN 96

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

POWER TECH CONTRACTING

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

MECHANICAL FITTER

STEEL CHIPPER

MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

Valor Company W.L.L

has a vacancy for the occupation of
MANAGER

suitably qualified applicants can contact

STREAM DECORATION Bahraini partnership company
WORKER

39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

36292663 or admin@zinc-bh.com

Al Rayah For Safety Items WLL

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L

JIDD ALI PHONE FOR REPAIR OF COMMUNICATION EQUIPMENT CO. W.L.L

POWER TECH CONTRACTING

suitably qualified applicants can contact

34358058 or HAROONAMIN42@GMAIL.COM

PLUMBER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

MASHEE TRADING

has a vacancy for the occupation of

Zinc Contracting W.L.L

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17221113 or germanquality.bh@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

17213199 or BASHAR.BAZIAN@CRESTBRIDGE.COM

has a vacancy for the occupation of

17631615 or SADNAN72@GMAIL.COM

WORKER

has a vacancy for the occupation of

36671182 or AZUZ1989@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

33263042 or WANA_FRIENDSHIP2008@YAHOO.COM

MANAGER (FACTORY)

suitably qualified applicants can contact

33440279 or BOFACTORY@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

39470757 or info@awtadi.com

has a vacancy for the occupation of
WORKER

DRIVER(HEAVY TRUCK)

suitably qualified applicants can contact

33344033 or AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM

German Quality Contracting

suitably qualified applicants can contact

Omar Banafea Oud Factory W.L.L

17251444 or buahmed101@hotmail.com

17777175 or Sahari-57646@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

33882097 or MEZMEZLINE@GMAIL.COM

WORKER

MECHANICAL TECHNICIAN

has a vacancy for the occupation of

17621168 or NEEWLL@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

has a vacancy for the occupation of

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L.

39454532 or abdulrodakadhom8822@hotmail.com

Sahari international group w.l.l

suitably qualified applicants can contact

Arab Asian Contracting WLL

has a vacancy for the occupation of

WAREHOUSE KEEPER

suitably qualified applicants can contact

17700940 or MOHD.OMAR@AUJAN.COM

has a vacancy for the occupation of

17251444 or buahmed101@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CLASSIC AIR CONDITION WORK SHOP

has a vacancy for the occupation of

CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33306446 or BUSHAHED130@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

DREAM KITCHENS W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

AUJAN MARKETING & DISTRIBUTION B.S.C

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

SERVICES HELPER

13300444 or HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM

Aljaffal AC Workshop

suitably qualified applicants can contact

66611991 or DEALPROPERTIES.BH@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17700211 or AHMED@DEAMGROUP.BH

has a vacancy for the occupation of

39853570 or THASTHAKEERSM@GMAIL.COM

DRIVER

17700165 or ALITURK@TURK.BH

has a vacancy for the occupation of
WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

34156666 or sirajpayyoli3@gmail.com
ALKAREEM SALON

has a vacancy for the occupation of
BARBER

suitably qualified applicants can contact

39184619 or SKYONEE@HOTMAIL.COM
LARIDO SHOE MAKER

SALESMAN

39664454 or RASHID.M.E@LIVE.COM
REMAL AL-KHALEEJ CONTRACTS

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

37724544 or RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM
LIFE LINE FOR FOODSTUFF

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

34050152 or MSOHAIB750@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

39450310 or KAREEMSAFFAR@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

Al Wasan Electronics Bahraini partnership company

DANYA RESTAURANT

NOOR ALKHALEEJ CONTRACTING CO. W.L.L

SHOEMAKER (GENERAL)

WORKER

39119193 or FAD-85@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
39279042 or sio.ptc.bh@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

17712700 or RASHEED@SECURICORE.BH

suitably qualified applicants can contact
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

34551553 or SAGEER91189@GMAIL.COM

34062121 or ALWASAN786@GMAIL.COM

17257300 or SALEHHAJJIALJUBAILI@YAHOO.COM

17737557 or ALNOORMW@YAHOO.COM

DAR KULAIB FURNISHING

Slider Station W.L.L

PREMATOR GULF W.L.L

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L

A G H SERVICES EST.

DANYA RESTAURANT

PRIME TECH AERO CHANNEL INDUSTRIES CO. W.LL

CHEMICAL PROCESSORS & RELATED WORKERS /

SECURITY GUARD

MECHANICAL HELPER

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

WAITER (RESTURANTS)

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

WORKER

39473772 or HUHUN888@YAHOO.COM

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

suitably qualified applicants can contact
69991130 or hderazi@aradouscm.com
E c e group co wll

has a vacancy for the occupation of
ESTIMATOR(COST)

suitably qualified applicants can contact

COOK(GENERAL)

17326603 or HR@MESKHOLDINGS.COM
USMAN GHANI LAUNDRY

has a vacancy for the occupation of

HEAVY DRIVER

17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

33004292 or alsalahgroup@hotmail.com

35009862 or FASTWAYBAH@GMAIL.COM

PREMATOR GULF W.L.L

Deera Land Beverages Company W.L.L

HIDD CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

COOK(ASSISTANT)

17257300 or SALEHHAJJIALJUBAILI@YAHOO.COM
I WOOD WORKS

17671443 or JASSIMBUALI@HOTMAIL.COM

33330082 or ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

GOLDEN ERA SERVICES

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED

Deera Land Beverages Company W.L.L

MAHMOOD SADEQ SALMAN EBRAHIM ( LOLOAT ANNABI / 5857 )

ALMATANA TAILORING & EMBROIDERY

has a vacancy for the occupation of
WORKER

suitably qualified applicants can contact

Hayat Communication Co. WLL

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

CONSULTANT

WELDER

has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN

has a vacancy for the occupation of
WELDER

WORKER

has a vacancy for the occupation of
SEAMAN

CARPENTER

has a vacancy for the occupation of
TAILOR

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
33761020 or Sali@ibdarbank.com

39450726 or M.ALNASHABA@GMAIL.COM

Areena Contractor Group Co. S.P.C

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L

AMAZING TOWER CONSTRUCTION

WORKER

WORKER

CLEANER

TECHNICIAN

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

36604451 or Baqer.alabbar@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

17245222 or ALANSARI@AREENAGROUP.COM

36636640 or HANANKHALAF84@GMAIL.COM

36636622 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

Al Karama for vegetables and fruits

Sanawar food Industries SPC

HAJAR TRADING AND TECHNICAL SERVICES W.L.L

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L

TAHERA MAHMOOD ABBAS ZULFI

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS

WORKER

17623723 or mcsc@mcscwll.com

SUPERVISOR

CLEANER

SCAFFOLDER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

33344254 or HAS2007SAN@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

69990130 or sanawargandour@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17276564 or fadhel.ahmed@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

17500331 or ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH

17552722 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH

Mc 6 Construction S.P.C

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L

NAAEL CONTRACTING CO. W.L.L

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST.

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY)

suitably qualified applicants can contact
17402050 or hrassistant@mcsix.me
Diamond square contracting

has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
WORKER

17551377 or sales@hajartech.com

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WORKER

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST.

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST.

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

WORKER

MOHAMED RASHED ABDULQADER ALROWAIEI / ( AWAD ALKHAIR 1 / 10787 )

EXECUTIVE EMPLOYEE

SEAMAN

WORKER

suitably qualified applicants can contact

39002777 or TIHAMA@BATELCO.COM.BH

FUL FLOWERS S.P.C.

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST.

FLORIST/FLOWER SETTER

CARPENTER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
17536655 or ROWAIE2@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

INFORISE COMPUTER

ABDALI JAAFAR ALI ABDALI ( DANAT ALKHNAIZA / 6206 )

WORKER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

suitably qualified applicants can contact

33000206 or ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of
CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

Al -Mahd Security S.P.C

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company

SECURITY GUARD

LABOURER

17300212 or ABBAS86Z86@HOTMAIL.COM

39002777 or TIHAMA@BATELCO.COM.BH

suitably qualified applicants can contact
36686683 or mohd@al-mahd.com

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

TIHAMA CONSTRUCTION & MAINTENANCE EST.

Two Corners Cleaning Co. S.P.C. Owned by YASER ABDULMAJEED ALI M

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

QUALITY INSPECTOR

FITTER/ELECTRICIAN

CLEANER

STEEL CHIPPER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

39002777 or TIHAMA@BATELCO.COM.BH

33939913 or ATTOOLY@HOTMAIL.COM

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L

CHADAR ABAYAH

HASEENA AHMED ALSAYED HASHIM

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

WORKER

WELDER

WORKER

TAILOR

CARPENTER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

63666602 or 786mba@gmail.com

33704554 or WHOZNEXT_666@YAHOO.COM

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

39679997 or famit_75@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact
33629916 or DREAMTOP@GMAIL.COM

JALAL ALAALI & Sons BSC C

suitably qualified applicants can contact

Noor 87 delivery services

has a vacancy for the occupation of

39181993 or BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

33638912 or FATOOM_929@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

MASON

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

LAHORE CHAPATI
WORKER

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

77366444 or KHALIFA1002@GMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

36669608 or ALI.SANAD@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

Motion auto services

has a vacancy for the occupation of

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CASHIER

17140000 or PR@AG-BH.COM

39002777 or TIHAMA@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Ansar Gallery W.L.L

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

AMAZING TOWER CONSTRUCTION

suitably qualified applicants can contact

17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

suitably qualified applicants can contact

Falcon star contracting

has a vacancy for the occupation of

MANAGER (PROJECT)

has a vacancy for the occupation of

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

Huawei technologies Bahrain s.p.c.

has a vacancy for the occupation of

39002777 or TIHAMA@BATELCO.COM.BH

has a vacancy for the occupation of

33000206 or ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

17276564 or fadhel.ahmed@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL

has a vacancy for the occupation of

WORKER

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

66924198 or SHAHIDRASOOL3682@GMAIL.COM

17532010 or hussain.alali@royalbhrn.com

PLUMBER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17838129 or ADEL.JABBER@WPHOME.COM

36990555 or BUHIJI1024@HOTMAIL.COM

has a vacancy for the occupation of

MASON

37339551 or SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

MASON

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

Blue Zone Constructions S.P.C

has a vacancy for the occupation of

33502128 or ADMIN@DEERABEVERAGES.COM

suitably qualified applicants can contact

17180366 or HJUMA@HAYATCOMM.NET

WORKER

WORKER

39331599 or olwynp@gmail.com

17757017 or MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

RASHEED CAFETERIA

suitably qualified applicants can contact

33502128 or ADMIN@DEERABEVERAGES.COM

suitably qualified applicants can contact

INSULATOR

39966591 or HAIDER_IQBAL@HOTMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

SENIOR MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

SANDBLASTER

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

has a vacancy for the occupation of

17673513 or NASCO@BATELCO.COM.BH

WORKER

suitably qualified applicants can contact

38843999 or GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM

suitably qualified applicants can contact

SALES AGENT

35915159 or USMAN.5551@HOTMAIL.COM

39911286 or SUHA@MURANODB.COM

has a vacancy for the occupation of

SANDBLASTER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

SUPERVISOR

17581777 or M_JAFFER9@HOTMAIL.COM
Almoayyed Air Conditioning W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17404866 or BPLCC@BATELCO.COM.BH

FITTER

17400407 or ameer@almoayyedcg.com

واشنطن :ميليشيات إيران تقود العراق إلى العنف الطائفي

كورونا ..أكثر من 40

مليون إصابة في العالم
باريس ـ أ ف ب

طالبت بغداد بالتحرك الفوري ضد قاتلي الناشطين وتقديمهم للعدالة

ذكرت وكالة األنباء الفرنسية أمس
اإلثــنــيــن أن آخ ــر إحــصــاءاتــهــا لعدد

المصابين بفيروس كورونا في العالم
ســجــل أكــثــر مــن  40مــلــيــون إصــابــة

واشنطن ـ وكاالت

ووفاة أكثر من  1.11مليون شخص.

وقــالــت وكــالــة األنــبــاء الفرنسية إن

أدانــت الواليــات المتحــدة بشــدة ،أمس االثنيــن ،المذبحة التــي نفذتها

بــلــدان فقط هــي الــواليــات المتحدة

محافظة صالح الدين العراقية.

والــهــنــد وال ــب ــرازي ــل ،وهـــي الــبــلــدان

وشـــددت

األكثر تضررا في العالم من جائحة

باســـم

إيـــران في محافظة صـــاح الدين،

المتحدثـــة

أورتيغـــاس ،على أن “الميليشـــيات

هجوم شنته تلك الميليشيات على

الخارجيـــة األميركيـــة مورغـــان

كوفيد.-19
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المدعومـــة من إيران تقـــود العراق

ودعـــا بيـــان لـــوزارة الخارجيـــة
إلـــى “فـــرض ســـيطرتها فـــورا على

العنف إلى العدالة”.

األميركيـــة ،الحكومـــة العراقيـــة

فـــي بيانهـــا ،علـــى أن تصرفـــات

والعرقيـــة

هـــذه الجماعـــات “تمنـــع المجتمـــع

الدولي من مساعدة العراق وتقود

السياســـية

العراق نحـــو العنف الطائفي وعدم

والبعثات الدبلوماسية”.

االستقرار”.

ولفـــت البيان إلى أن الجريمة التي

وحث البيـــان جميع األطراف على

على يد الميليشيات المدعومة من

لمســـاعدة العراق فـــي التغلب على

“التصـــرف بمســـؤولية والعمل معً ا

وقعـــت بحـــق المدنييـــن األبريـــاء

حكومة اإلمارات تصادق على معاهدة السالم مع إسرائيل
اعتمـــد مجلـــس الـــوزراء اإلماراتـــي

مكتـــوم نائـــب رئيس الدولـــة رئيس

نحـــو تعزيـــز العالقـــات االقتصاديـــة

مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي ،قرارا
بالمصادقـــة علـــى معاهـــدة الســـام

والعالقـــات الدبلوماســـية الكاملـــة

بيـــن دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإســـرائيل ،ووجـــه بالبـــدء فـــي

اإلجـــراءات الدســـتورية الســـتصدار
مرســـوم اتحـــادي بالتصديـــق علـــى

االتفاق.

والثقافيـــة والمعرفيـــة واالســـتفادة
يحظـــى بهـــا الجانبان؛ لإلســـهام في

علـــى التفاهـــم والتعـــاون المشـــترك

طموحـــات شـــعوب المنطقـــة ويعزز

حتى هـــذه اللحظة مصيـــر األربعة

واالحترام المتبادل.

مورغان أروتيغاس

تحدياته االقتصاديـــة والتحديات

األمنية وجائحة كورونا”.

وقـــد ســـيطرت حالـــة مـــن الغضب

“مس سرجشمه” لصناعات التعدين،

لكنـــه لـــم يقـــدم تفاصيـــل عـــن هـــذه

علـــى الشـــارع العراقـــي ،بعدمـــا

 12شـــخصا في منطقـــة الفرحاتية

التحالـــف مـــن الفصائـــل المســـلحة

بمحافظـــة صـــاح الديـــن ،حيـــث

الدولة العراقية.

اختطـــف مجهولون ،يوم الســـبت،
بقضـــاء بلـــد جنـــوب تكريـــت،

البنيـــة التحتية في بعض المنشـــآت،
الهجمات.

المدني اإليراني ،فقد تم إعداد خطة
وكانـــت هنـــاك منـــاورات وتدريبـــات
للدفـــاع النـــووي فـــي محافظـــات

طهران وقم وبوشهر.

وأعلنـــت “منظمة البحريـــة والموانئ

وقال جاللي إن الهجمات السيبرانية

هـــذا العـــام ،لكنـــه أشـــار إلـــى موقـــع

لهجـــوم إلكترونـــي ،وقالـــت إنـــه تـــم

التـــي تقف وراء الهجوم ،لكنه أشـــار

المجمعيـــن ،لكنـــه شـــدد علـــى أنها لم

تـــم اســـتهدافه فـــي يوليـــو الماضي،
ً
مضيفا“ :نقـــوم بتحصين موقع نطنز

سيبراني خطير في المجال النووي”
“نطنـــز” النـــووي في أصفهـــان والذي

البنيـــة التحتيـــة للمنظمـــة تعرضـــت

اتخـــاذ “إجـــراءات رادعـــة مناســـبة”

لصد الهجوم.

ولـــم يذكـــر البيـــان المقتضـــب الجهة

نقلـــت وكالـــة “رويتـــرز” عـــن مصـــادر أميركيـــة مطلعـــة أن

حول رفع اســـمه من قائمة اإلرهـــاب مقابل اتخاذه خطوات

التـــي دخلت حيـــز التنفيذ منتصف ليلة األحـــد ،وتبادل الطرفان

إعالمية ونفسية”.

اإلثنين ،رغم إعالن أرمينيا وأذربيجان قبولهما الهدنة اإلنسانية
مجددا االتهامات بعدم االلتزام بالهدنة اإلنسانية.

إلقامة عالقات مع إسرائيل.

وقال مســـؤوالن أميركيـــان للوكالة ،أمس اإلثنيـــن ،إن إدارة

وقالـــت قـــوات الدفـــاع عّ ـــن ناغورنـــي كارابـــاخ إن القـــوات

الســـودانية قريبتـــان مـــن التوصل إلى االتفاق حول شـــطب

صبـــاح اإلثنين بقصف جـــوي ومدفعي في االتجاهين الشـــمالي

رئيـــس الواليـــات المتحـــدة ،دونالـــد ترامـــب ،والحكومـــة

األذربيجانيـــة واصلـــت انتهاكاتهـــا التفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار

اسم السودان من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب،

والجنوبي لإلقليم.

ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن ذلك خالل أيام.

فاتو بنسودا مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري

وأوضح أحد المســـؤولين ،حســـب “رويترز” ،أن االتفاق على

المحكمة.

الهجمات العميـــاء من خالل حمالت

طرفا النزاع يتبادالن االتهامات بعدم االلتزام بالهدنة اإلنسانية

تجددت االشتباكات في إقليم ناغورني كاراباخ ومحيطه ،أمس

الواليـــات المتحـــدة بصدد التوصـــل إلى اتفاق مع الســـودان

إلـــى أن “األعداء يزعمون نجاح هذه

تجدد اشتباكات كاراباخ ..وأذربيجان تتوعد بـ “االنتقام”

عواصم ـ وكاالت

بشأن المسؤولين الســـودانيين السابقين المطلوبين من قبل

المواليـــة إليـــران المندمـــج فـــي

أمام التهديدات السيبرانية”.

عواصم ـ وكاالت

الجنائيـــة الدوليـــة الذي يزور الســـودان علـــى “ 3مقترحات”

زيبـــاري القيـــادي في الحـــزب ،لهذا

الثوري في عمليات التهريب وكذلك

السودان يقدم  3مقترحات “للجنائية الدولية” بشأن المطلوبين

الحبـــر ،أمـــس اإلثنيـــن ،أنـــه اتفـــق مـــع وفـــد مـــن المحكمـــة

الكردســـتاني في بغـــداد وأضرموا

كمـــا ذكـــر أنـــه “لم يكـــن لدينـــا تهديد

الخرطوم ..صفقة التطبيع مع إسرائيل خالل أيام

مـــن جانـــب آخر ،أعلـــن المدعـــي العام الســـوداني تاج الســـر

إليـــران مقـــر الحـــزب الديمقراطي

اإليرانيـــة” فـــي بيـــان ،الجمعـــة ،أن

تستطع “تدمير” تلك البنية.

في المجاالت االقتصادية والعلمية.

الصفقة ال تزال قيد العمل.

من أنصار الحشـــد الشعبي الموالي

رئيس منظمة الدفاع المدني اإليراني ،غالم رضا جاللي

اســـتهدفت البنيـــة التحتيـــة لهذيـــن

في إرســـاء دعائم السلم واألمن في

نحو إقامته عالقات دبلوماســـية مع إســـرائيل ،لكن تفاصيل

وقبـــل ذلك بســـاعات ،هاجم مئات

النار به ،تنديدا بانتقادات هوشيار

الماضـــي شـــهد هجوميـــن أو ثـــاث

الهجمـــات الســـيبرانية قبـــل أيـــام

رفد البرنامج النووي.

لبناء عالقات إيجابية بين الدولتين

رفـــع اســـم الســـودان من قائمـــة اإلرهاب قد يحـــدد خطوات

اآلخرين”.

للدفـــاع النـــووي فـــي  7محافظـــات

هجمـــات مشـــابهة “أدت إلـــى تدمير”

وهما منشـــأتان يســـتخدمها الحرس

وتعد معاهدة السالم إطارا متكامال

روافـــد الســـام واالســـتقرار يدعـــم

فـــي أن االتفـــاق سيشـــكل رافدا من

مجهولـــة الهويـــة ،فيمـــا ال يعـــرف

“إيسنا” ،فقد أكد جاللي خالل مؤتمر

أكـــد رئيـــس منظمـــة الدفـــاع المدني

اســـتهدفت مينـــاء “رجائـــي” ومجمع

صياغة مســـتقبل أكثر إشـــراقا يقوم

المنطقـــة عالوة على تحفيز التعاون

اختطافهـــم مـــن قبل قوة مســـلحة

وبحســـب رئيـــس منظمـــة الدفـــاع

صحافـــي ،أمـــس االثنيـــن ،أن العـــام

اإليرانـــي ،غـــام رضـــا جاللـــي ،أن

مـــن الفـــرص واإلمكانـــات التـــي

وأعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن ثقته

ً
ووفقـــا لوكالة أنبـــاء الطلبة اإليرانية

دبي ـ العربية.نت

والتقـــدم؛ كونـــه يمهـــد الطريـــق

علـــى مختلـــف األصعـــدة بما يســـهم

لقضاء بلد ،مـــن أصل  12مدنيا تم

إيران تعترف باستهداف الهجمات السيبرانية لمنشآت الحرس الثوري

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

من ســـعيها الحثيث لتحقيق الرخاء

أهالـــي ناحيـــة الفرحاتيـــة التابعـــة

وشـــددت الخارجيـــة األميركيـــة

والمتظاهرين والنشطاء السلميين
ومقـــار

علـــى  8جثث تعـــود لمواطنين من

بوجـــوب “تقديـــم مرتكبـــي هـــذا

التـــي تهاجـــم بشـــكل غيـــر قانوني

األحـــزاب

إن “مفـــارز شـــرطة الطوارئ عثرت

الكردستاني في بغداد”.

وطالب بيـــان الخارجية األميركية

األقليـــات

الديـــن ،اللـــواء قنديـــل الجبـــوري،

مكتـــب فـــرع الحـــزب الديمقراطي

إلى العنف الطائفي”.

الدينيـــة

وقال قائد شـــرطة محافظة صالح

“جـــاءت في غضـــون ســـاعات من

الميليشـــيات المدعومـــة من إيران

برئاســـة الشـــيخ محمد بن راشـــد آل

مصير األربعة اآلخرين مجهوال.

ميليشــيات مســلحة مدعومــة مــن إيــران ،بحــق ناشــطين مدنييــن فــي

نصف الحاالت تم تسجيلها في ثالثة

10

أعدمـــوا  8منهـــم ،فيمـــا ال يـــزال

وقـــال المدعـــي العـــام الســـوداني“ :اتفقنا على ضـــرورة عدم
اإلفالت من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور”.
وأوضـــح أن وزيـــر العـــدل نصـــر الديـــن عبدالبـــاري تقـــدم
بثالثـــة مقترحات للمحكمة الجنائيـــة بخصوص التعامل مع

وذكـــرت المتحدثـــة باســـم وزارة الدفـــاع األرمينيـــة ،شوشـــان

ستيبانيان ،إن مدرستين في مناطق سوتك وكوت في مقاطعة
جيغاركونيـــك بأرمينيا تعرضتا ألضرار بســـبب ضربات لطائرات

من دون طيار تابعة للجيش األذربيجاني.

وعلـــى الجانب اآلخر اتهمـــت وزارة الدفاع األذربيجانية أرمينيا
بعـــدم االلتـــزام بالهدنـــة اإلنســـانية والســـعي لزيـــادة التوتـــر في

جبهات القتال.

المطلوبين في ملف دارفور ،تشـــمل محاكمتهم أمام محكمة

وقالت إن القوات األرمينية خرقت وقف إطالق النار واستهدفت

وشدد على أن “المشاورات ال تزال مستمرة”.

وأدى اســـتئناف المعارك قبل  3أسابيع إلى سقوط مئات القتلى،

خاصة أو أمام محكمة هجينة أو تســـلميهم للعدالة الدولية.

بقصف مدفعي  4بلدات قريبة من خط النار وأنها تصدت لها.

االشتباكات تجددت رغم االتفاق على وقف إطالق النار.

وشهد النزاع تصعيدا جديدا ،السبت ،عقب محاولة أولى فاشلة
لوقف إطالق النار جرت قبل أسبوع برعاية موسكو.

وتوعـــدت أذربيجان الســـبت بــــ “االنتقـــام” لمقتـــل  13مدنيا في

قصف ليلي استهدف مدينة غنجه ثاني مدن البالد ،في تصعيد
جديـــد للنـــزاع .وقال الرئيـــس األذربيجانـــي ،إلهـــام علييف ،في

خطاب الســـبت “ســـننتقم في ســـاحة المعركـــة” .ووصف أعداءه

االنفصاليين بـ “الكالب” وأرمينيا التي تدعمهم بأنها “فاشية”.
مـــن جهتـــه ،نـــ ّدد االتحـــاد األوروبـــي بهـــذه الضربات ودعـــا مرة
ّ
الكف عن استهداف المدنيين”.
جديدة “األطراف كافة إلى

اعتقال محافظ الموصل السابق بتهمة االختالس

روحاني :علينا التعايش مع كورونا عامين آخرين

الجيش اليوناني متأهب ألي استفزاز تركي

بغداد ـ أ ف ب

طهران ـ وكاالت

دبي  -قناة العربية

اعلنـــت الســـلطات العراقيـــة أمـــس

فساد أخرى”.

للموصـــل بعـــد عـــام ونصـــف العـــام

كردستان منذ هروبه ،وهي منطقة

اإلثنيـــن اعتقـــال المحافظ الســـابق
مـــن هروبـــه بتهمـــة اختـــاس 64

مليـــون دوالر مـــن أمـــوال اإلعمـــار
ومســـاعدات النازحيـــن فـــي هـــذه

المدينة.

اعتبـــر الرئيـــس اإليرانـــي ،حســـن

حياتهـــم حتـــى منتصـــف 2023

أكـــدت وســـائل إعـــام يونانيـــة ،أمـــس

تســـعى مـــع االتحـــاد األوروبـــي “لفرض

مواجهـــة جائحة فيـــروس كورونا

الحياة القديمة” .وأضاف الرئيس

فـــي البحـــر المتوســـط لمواجهـــة أي

وأشارت أثينا إلى أنها تتوقع “مبادرات

ويسكن المحافظ السابق في إقليم

روحانـــي ،أن بـــاده ســـتواصل

تتمتـــع بالحكم الذاتـــي ،حيث يجد

علـــى مـــدار عاميـــن مقبليـــن “على

العديـــد من المســـؤولين مـــاذا آمنا

لهم بدون القلق من قوات الحكومة

االتحادية.

األقل” ،مشددا على ضرورة تغيير

اإليرانيين نمط حياتهم.

مـــع اللجنـــة الحكوميـــة المعنيـــة

علـــى إثر غرق قـــارب في نهر دجلة

مســـؤولين داخـــل محافظـــة نينوى

بمكافحـــة الجائحـــة“ :علينـــا أن

في عيد األم العام الفائت ما أســـفر

عن مقتل  150شـــخصا ،اعتقل في

مدينته أمس اإلثنين.

واضـــح أن العاكـــوب “قـــدم إلـــى

المحكمة في الموصل لتسوية
دعوى أخرى ضده مقابل

كفالة ،لكنه قبض عليه
مـــن قبل فريـــق هيئة

النزاهـــة بشـــان أعمال

دوالر ،بينمـــا يعيـــش مئـــات اآلالف

من النازحين خارج المحافظة.

والعاكـــوب كذلـــك متهـــم باختالس
 11.3مليار دينـــار ( 9.4ماليين
دوالر) من أمـــوال مخصصة
للنازحيـــن فـــي محافظـــة
نينوى.

األفـــراح

واألتـــراح

والمراســـم

بالفيـــروس ،نحـــو  535ألف إصابة

وأفاد مسؤول في هيئة النزاهة أن

التـــي تبلـــغ ميزانيتهـــا  800مليـــون

الظـــروف تغيرت وال يمكننا إقامة

وقـــال روحانـــي ،فـــي كلمـــة ألقاها

وتتهـــم هيئـــة النزاهـــة العاكـــوب

نوفـــل العاكـــوب الذي أقالتـــه بغداد

اإليرانـــي“ :علينـــا االعتـــراف أن

الدينية كالسابق” .وسجلت إيران،

أمـــس اإلثنيـــن خـــال اجتمـــاع

باختالس أموال عامة بالتواطؤ مع

علـــى األقـــل والتخلـــي عـــن نمـــط

نتعايـــش مـــع فيـــروس كورونـــا

عامين آخرين على األقل”.

وتابـــع روحانـــي“ :أمامنـــا أيـــام

صعبـــة .نواجـــه اآلن موجـــة أكثـــر
فتكا مـــن هذا الفيروس ومن

الضروري أن نكافحها”.
وأكـــد روحانـــي أن
“علـــى

اإليرانييـــن

أن يغيـــروا نمـــط

أكثر دول الشـــرق األوسط تضررا
بالمـــرض ونحـــو  31ألـــف وفـــاة
جـــراء الجائحـــة .وتشـــهد البـــاد
فـــي األســـابيع األخيـــرة ارتفاعات

غير مســـبوقة لمؤشـــرات انتشـــار

الفيروس ،وأعلنت وزارة الصحة،
في وقت ســـابق مـــن اإلثنين،
رصدها  4251إصابة و337
وفـــاة جديـــدة ،فـــي أكبر
ارتفـــاع يومـــي لعـــدد
ضحايا المرض.

االثنيـــن ،أن “الجيـــش اليوناني متأهب
استفزاز تركي”.
وقالـــت

صحيفـــة

عقوبات صارمة على تركيا”.

جديـــدة مـــن برليـــن لتغييـــر الســـلوك

“إيكاثيمرينـــي”

التركي في المتوسط”.
ً
وتعليقا على إعالن تركيا منطقة بحث

ألزمـــة ممتـــدة في بحـــر إيجة وشـــرق

وزارة الخارجيـــة اليونانيـــة فـــي بيـــان،

اليونانيـــة إن “أثينـــا تســـتعد علـــى

المســـتويين الدبلوماســـي والعســـكري
البحر المتوسط”.

وإنقـــاذ جديـــدة في بحر إيجـــة ،أعلنت
األحـــد ،أن هـــذه الخطـــوة ذات الدوافع

وأضافت أن “قيادت عســـكرية يونانية

السياســـية توضح أن “تركيـــا ال تتورع

البالد ،التي كانت تعتمد بشكل أساسي

حياة البشر للخطر”.

عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية
حتـــى وقـــت قريـــب علـــى بحـــر إيجـــة

وليس شرق المتوسط”.

وكشـــفت الصحيفـــة عـــن “خطط

جاريـــة لتقويـــة القـــوات

المســـلحة

اليونانيـــة

وبنيتها التحتية”.

هذا وقالـــت اليونان إنها

عـــن خلـــق االرتبـــاك ،ومن ثـــم تعريض

وذكـــرت الـــوزارة أن قـــرار أنقرة بشـــأن

بحر إيجة يُ ضاف إلى “قائمة طويلة من
المزاعـــم التركيـــة وغيـــر القانونية
فـــي بحـــر إيجـــة وشـــرق البحر
المتوســـط ،وهـــي مزاعـــم
مسؤولة عن التصعيد في
الفترة األخيرة”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

معوقات المسرح البحريني
طـــرح الفنـــان يعقـــوب يوســـف

هـــل المســـرح ضمـــن خارطـــة

تنشـــيط العمـــل المســـرحي وبين

الجمهور بالحاجـــة إلى مثل هذه

المســـرحيين فـــي حـــواره مـــع

المسرح المدرسي؟

دور كل منهما.

أن تلعب دورا كبيرا في حياته.

رئيـــس

اتحـــاد

جمعيـــات

“البـــاد”

القضايـــا

األساســـية

المتصلـــة بالعمـــل المســـرحي،

مسترشدا بعدد من األسئلة التي
تحتـــاج إلـــى جوانـــب كثيـــرة من

الصراحـــة والجـــرأة وهـــي ..هـــل

األعمـــال المســـرحية التي قدمت

خالل السنوات الماضية بمستوى
الطمـــوح؟ هـــل ال يـــزال الفنـــان

المســـرحي يحمـــل هم المســـرح؟
هـــل تمـــارس الفـــرق المســـرحية

دورهـــا فـــي النهوض بالمســـرح؟

أين الناقد المســـرحي البحريني؟

الثقافة في مملكة البحرين؟ أين

الفرق المســـرحية األهلية وما هو

المؤسسة الثقافية التي تستطيع

الحقيقـــة األولـــى التـــي يجـــب

ومن حيث النظرة إلى المستقبل،

أعتقد شخصيا أننا لم نستطع بعد

نتصور أن المســـرح ســـيقف على

البحرينـــي أن يكـــوّ ن مســـرحا له

ما ســـبب خلـــو مهرجان المســـرح

معرفتهـــا هـــي أنـــه ال يمكـــن أن
قدميـــه دون مســـاعدة الدولـــة

وبغير دعم مالـــي ،وينبغي كذلك
معرفـــة المعوقـــات التـــي تقـــف
فـــي طريـــق المســـرح البحرينـــي

ومـــا هي أوجه القصـــور ،وما هي

العالمـــات المشـــجعة واإليجابية
على الطريق ،شـــيء آخر البد من

ذكـــره هو ما العالقـــة القائمة بين
المؤسســـة الرســـمية المنـــاط بهـــا

هـــل اســـتطاع الفنان المســـرحي

خصائصـــه وميزاته وقدرته على

أن يقوم بدوره في صنع وتثقيف
المواطن ،وهل استطعنا أن نكوّ ن

أن نكـــون مثل هذا المســـرح ،وإال

مـــن الهيئـــة العربية للمســـرح من

أي عرض مســـرحي بحريني منذ

حتى اآلن مسرحا بحرينيا بكل ما
قـــادرا علـــى أن يـــؤدي دوره بين

قضايـــا المســـرح البحريني بدون

الجماهيـــر بالتثقيـــف والتوعيـــة

ومعالجة القضايا النوعية بمقدار
مـــا نحتـــاج وبمقـــدار مـــا يشـــعر

للتواصل17111483 :

العربي الذي يقام ســـنويا بتنظيم

ســـنوات طويلـــة ،هـــذا يعنـــي أن

تحمله الكلمة من معنى ..مسرحا

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

هنـــاك خلال وقصـــورا يحيط بكل
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معالجة وافية ،ناهيك عن الفراغ
والضيـــاع الـــذي يشـــتكي منـــه

الفنان البحريني.

د .حورية الديري

زمن اإليموجي
مـــن أكبر الظواهر التي أدخلتها التكنولوجيا الســـريعة في حياتنا والقت قبوال
عامً ا ال اختالف عليه لحد اآلن هي استخدامنا اإليموجي في معظم محادثاتنا
ً
تعويضا عن الـــكالم والحوار ،وفرصة
التعبيريـــة ،وصـــارت بما تعنيه مـــن رموز

لمـــن يؤيـــدون وتيرة الحياة الســـريعة ويؤمنون بأن االختصـــار أبلغ من الكالم،

بل صرنا نتفنن في اختيارها وصرنا حريصين على جمع واستخدام الملصقات

التعبيرية كجزء ال نستغني عنه في محادثاتنا اإللكترونية.

هـــذا ناهيك عن اســـتبدال الكلمـــات العربية بأخرى أجنبيـــة ،فكلمة “اإليموجي”
مصطلـــح يابانـــي األصل حـــل محل مصطلح “الرمـــوز التعبيريـــة” بالعربية ،ويا

هـــول ما يضفيـــه هذا المزج من ضيـــاع للصحيح من اللغة العربيـــة ..ولكن هل
تشـــكل تلـــك الرمـــوز هويتنـــا االفتراضيـــة؟ ومـــا تأثير ذلـــك فيما هـــو آت؟ ألن

الحاضر قد تشبع تأثيرًا وأصبحت اإليموجي األكثر تعبيرًا في وسائل التواصل
االجتماعـــي ،والطريـــف فـــي األمر ،هـــو زيادة اإلصـــدارات الســـنوية لإليموجي

حيث بلغت حتى هذا العام حوالي  5000رمز تعبيري.

نعـــود لمـــا نريـــد تحليله مـــن األمر كلـــه ،ففي الجانـــب اإليجابي تحقـــق لنا تلك

ذاتيا للتعبير عن مشـــاعرنا تجاه اآلخرين فـــي ظل التحفظات
الرمـــوز إشـــباعً ا
ً

التـــي قد تمنعنا من توصيلها شـــفاهة أو كتابة ،ولكنهـــا في الوقت ذاته تحرمنا

من االستشـــعار بالقيمة الحقيقية للمشـــاعر وإنعاش األحاسيس ،سواء مشاعر
الســـعادة أو الحـــزن ،بمعنـــى أنها تقلل التعبيـــر الحقيقي لالنفعـــاالت وتقلل من
الحـــوار وتشـــجع على اختصار الكالم ،واألثر هنـــا أعمق من تلك اللحظات التي
ثوان
نســـعد بهـــا لحظة تبـــادل تلك الرمـــوز ،فال أجزم أب ًدا باســـتمرار األثـــر بعد
ٍ

مـــن تبادلهـــا ألنها حتمً ا صـــورة عابرة مهمـــا تنوعت إصداراتها ،هـــذا بخالف ما
تحدثه على مر الزمن من تحدٍ كبير في محاربة قدرات الشـــخص على الحوار

والتعبيـــر ،بخالف الكالم المنطوق أو المكتوب ،حيث تبقى األحاســـيس معبرة
تعطي أثرها داف ًئا جميالً ،هو ذاك الشـــعور الذي يجعلنا نتغنى بأبيات الشـــعراء

وكلمـــات الحكماء من الماضي والحاضر ،فـــا يمكن أن تغنينا هذه الرموز يومً ا
عـــن قـــوة التعبيـــر الكالمـــي مهما وصل بهـــا الحال مـــن إبداع التصميـــم ،لكنني

مريم أبوادريس

معظـــم الخدمـــات المقدمة إلكترونيـــة ،وذلك األمر يشـــمل التعليم والصحة
والخدمـــات البنكيـــة والتســـوق وغيرها من خدمات حكوميـــة وخاصة ُتدار
عـــن بُعد ،ما ســـهل علـــى المواطنين والمقيميـــن إتمـــام معامالتهم في وقت

وجهد أقل.
ً
ً
العملية التعليمية أيضا خضعت اضطراريا لهذا التغيير ،ما أجبر مئات اآلالف
من الطلبة في جميع المراحل الدراســـية على االعتماد على شـــبكة اإلنترنت
ً
ّ
ضغطا
شكل
الستمرار تعليمهم ومتابعتهم المستجدات في هذا الشأن ،وما

على االستخدام حيث تفاجأ معظم أولياء األمور بانتهاء رصيد باقاتهم في

بداية الشهر ما أجبر الكثيرين على تجديد الباقة ودفع مبالغ إضافية حتى

يتمكن أبناؤهم من متابعة الدروس وإتمام الواجبات المطلوبة.

نتســـاءل بصدق أين شـــركات االتصاالت من المســـؤولية االجتماعية وسط
ً
ً
ضغوطـــا اقتصاديـــة متتالية
مســـببة
هـــذه الظـــروف التـــي عصفت بالجميع

حمـــراء ،وال أعلـــم أهي هويتـــي االفتراضية أم ال؟ وإن كانـــت كذلك ...فما هي
هويتك االفتراضية؟.

المسؤولية االجتماعية لشركات االتصاالت
أجبرت جائحة كورونا العالم على التحول الرقمي في وقت قياسي ،وباتت

أقولهـــا وأنـــا ممـــن يرد غال ًبـــا على تعليقـــات قـــراء مقاالتي بوجه باســـم ووردة

علـــى جميع األصعدة ،أليس هذا هو الوقت المناســـب إلبداء بعض االهتمام
والمساهمة في تحمل المسؤولية وتقديم عروض منصفة ومراعية للظروف
المادية ألولياء األمور.
هـــذه فرصة جيدة للوصول لجميع المنازل والعمـــاء الحاليين والمحتملين
مـــن بـــاب التكافل المجتمعـــي بدون إعالنـــات مكلفة وبطريقـــة تضمن والء
العمالء لفترات زمنية طويلة.

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

لقـــد ســـاهم الجميـــع ٌ
كل فـــي مجالـــه فـــي تخفيف وقـــع هذه الظـــروف على

المتضرريـــن ،فالحكومـــة تكفلت بالكثيـــر منذ مارس الماضـــي وحتى اليوم
لكنها ليســـت المســـؤول الوحيد عـــن تحقيق ذلك ،فالمســـؤولية االجتماعية
تح ّتـــم على الجميع تقديم مـــا يمكن ،كل في مجاله ،وإننا نعوّ ل على الحس
المســـؤول الـــذي تتمتـــع بـــه إدارات هـــذه الشـــركات ،ونتأمـــل أن تكـــون من
الداعمين ألبنائنا الطلبة في استمرار مسيرة العلم والتعلم.

العالقة بين الرضاعة الطبيعية وكورونا
كل يوم يأتينا دليل جديد على أن البعد عن الطبيعة أو التعامل السيء
مع البيئة وراء الكثير من شـــقاء البشـــر ،وكما تقول اآلية الكريمة َ
“ظ َه َر
ال َبـــ ِّر وَ ْ
ال َف َســـا ُد فِ ـــي ْ
ْ
ال َب ْح ِر ِبمَ ا َك َســـ َب ْ
َّاس” .صحيـــح أن التقدم
ت َأيْ ـــدِ ي الن ِ
العلمي مهم لحياة بني البشر ،وصحيح أن التكنولوجيا الحديثة سهلت
حياة البشر وألغت المسافات تماما بين أطراف الكرة األرضية ،لكن هذا

التقدم يعود على البشـــرية بألوان أخرى من الشـــقاء طالما أن اإلنســـان

ال يحتـــرم توازنـــات معينة فـــي البيئة التي خلقهـــا هللا ويركز فقط على
الكســـب المـــادي وامتالك المـــال مهمـــا كان الثمن الذي تدفعـــه الطبيعة،

ومهما كانت درجة اإلفســـاد للهواء الذي يتنفســـه البشـــر ،وليس انتشـــار

حسين المهدي

التعليم التطبيقي والصناعي والمهني في  92عاما ()1
في  ،2020 - 10 - 14نشـــرت “البالد” خبر “نقل تبعية معهد البحرين للتدريب لكلية

البحريـــن التقنية “بوليتكنـــك البحرين”” في اجتماع للمجلس األعلى لتطوير التعليم
والتدريـــب برئاســـة ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة نائـــب رئيس مجلس

الوزراء ،من خالل تقنية االتصال المرئي ،لوضع “خطة انتقالية بالتدابير واإلجراءات
األكاديميـــة واإلداريـــة والماليـــة الالزمـــة لتنفيـــذ المرحلـــة األولى من -اســـتراتيجية
تعاون مؤسسات التعليم التطبيقي بهدف إيجاد مسار فني ومهني موحد لخريجي
المرحلـــة الثانويـــة” ،كأحـــد مخرجات فرق اســـتراتيجيات التعليم ما بعد المدرســـي،

والهـــادف “لتعزيز التعاون بين المؤسســـات التطبيقية فـــي المملكة لتحقيق التكامل

بينها لتوفير الخيارات لتلبية طموح الطلبة واحتياجات سوق العمل”.

ً
مضيفا “ففـــي الوقت الحالي ()1928
ماســـة للتعليم المهنـــي والزراعي في البحرين”

جميع المهنيين من األجانب” .ثم نراه يشـــير إلى التعليم المهني في ()1934 - 1933
قائالً “فإننا لو توفرت لنا المبالغ المطلوبة فســـوف ندخل تعليم المهن الحرفية مثل
النجـــارة والبنـــاء واألعمال الجلدية” .وشـــهد التعليـــم الصناعـــي )Technical (1936

“تأســـيس فصليـــن فنيين لتعليـــم الطالب النجـــارة واألعمـــال الميكانيكيـــة بالهداية

بالمحـــرق وبالغربيـــة بالمنامـــة ،ثم إضافة فصليـــن لتعليم البرادة والحدادة” .وشـــهد
( )1937تأســـيس أول مدرســـة صناعيـــة حكوميـــة بالمنامـــة – وهي أولـــى المدارس
المهنيـــة  Vocationalالمتخصصـــة – لحقـــت بهـــا هـــذه الفصـــول ،وتـــم االنتهـــاء في

( )1938مـــن “بناء ورشـــة عمال ألعمـــال النجارة والحدادة .وأصبح المقرر الدراســـي

فمـــن خـــال بحثنـــا وجدنا أن النقلـــة أعاله مثلـــت محطة من محطـــات تنمية قطاع

للمدرســـة ســـنتين فقط مع صـــرف  15روبية كمكافآت شـــهرية للطالب لتشـــجيعهم

مـــي بنـــت محمـــد آل خليفة “مئة عـــام من التعليـــم النظامي في البحرين :الســـنوات

وبعد عامين التحق ثالثة من أول دفعة من خريجي مدرسة الصناعة ،بشركة بابكو

التعليـــم والتدريـــب ،وأن بدايـــات التعليم المهنـــي والصناعي ،وفقا لكتاب الشـــيخة
األولى للتأســـيس ( ”)1999يعود إلى  92عاما ،حيث رصدت الجزء الخاص بالتعليم

فـــي التقاريـــر الحكومية لبلجريف ،مركزة ،على بداية تخصيص ميزانية التعليم في
( ،)1929 - 1928مبلغ  12000روبية إلنشاء مدرسة للتعليم المهني إلجمالي ميزانية
ً
مختتمـــا تقريره بتبيانه “والبد من القـــول إن هناك حاجة
التعليـــم الــــ  40000روبية،

على االلتحاق بها.

“براتـــب شـــهري  60روبية” ،ومع زيـــادة الطلب على القوى العاملـــة الماهرة والمدربة

للعمل في صناعة النفط ،في ( )1948افتتحت مدرســـة بابكو في الزالق ،ثم انتقلت

إلـــى مبناهـــا الجديد في عوالي في ( ،)1952والتحق بها خالل الســـنة التالية ()1953
فقط  284موظفا بحرينيا .وللمقال تتمة.

األمـــراض واألوبئـــة الفتاكة ســـوى نتيجة لتعامل اإلنســـان مـــع الطبيعة

وبعده عن الفطرة التي خلقها هللا.

قرأت قبل وقت قصير أن دراسة صينية متعلقة بفيروس كورونا أكدت

أن الرضاعـــة الطبيعيـــة التـــي هجرتهـــا أغلبيـــة النســـاء للمحافظـــة على
جمالهـــن تؤدي إلـــى الوقاية من فيروس كورونا ،وليس هذا غريبا ،فلبن

األم كمـــا أثبت األطباء يقوي جهاز المناعة ويقوي ذكاء الطفل ويعطيه

قوة في الجسم والعقل.

وأكـــدت الدراســـة أن األمهـــات المرضعات حتى لو كـــن مصابات بعدوى

فيروس كورونا المســـتجد ،بحسب ما نشـــرته “تايمز” البريطانية ،يجب

أن يرضعـــن أطفالهـــن حديثي الـــوالدة ،وقال باحثون مـــن جامعة بكين
للتكنولوجيـــا الكيميائية إن بروتينات مصل الحليب من ثدي األم يمكن
أن تمنـــع فيـــروس كورونا عن طريـــق منع االرتباط الفيروســـي وتحول

دون دخول أو حتى تكاثر الفيروس بعد الدخول إلى الجسم.

هـــذه الدراســـة تضيـــف فائـــدة جديـــدة لفوائد لبـــن األم بالنســـبة للطفل

وتوجه رســـالة لألمهـــات الالتي تشـــغلهن المحافظة علـــى جمالهن على

حساب صحة أبنائهن.

وصدق هللا العظيم إذ يقول “وَ ْ
الوَ الِ َد ُ
ات يُ رْ ِ
ضعْ َن َأوْ َل َد ُه َّن َحوْ َل ْي ِن َكامِ َل ْي ِن
ـــن َأرَا َد َأن يُ ت َِّم الرَّ َ
ضاعَ َة” ،ففي هذين العامين يكون الطفل قد حصل
ۖ لِمَ ْ

علـــى الحصانة التي تحميه من الفيروســـات والميكروبـــات .إنها الفطرة

التي يتخلى عنها اإلنسان فيخسر الكثير.

ناصر بن حمد :فوز قرطبة بأولى مبارياته مصدر للتفاؤل

أكــد أن اســم البحريــن بــات بــار ًزا فــي الدوريــات األوروبية
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تغطية  -المكتب اإلعالمي:

والمحافـــل الرياضية فـــي مختلف

الناحيـــة الفنيـــة واإلداريـــة للنـــادي

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال

حيث يلعب فريق باريس أف سي

نأمـــل أن تأخـــذ بالفريق إلى طريق

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة

الـــدوري الفرنســـي وفريـــق قرطبة

في أولى مبارياته بموســـم الدرجة

يجعل من البحريـــن محط األنظار

مـــن االنتصـــارات فـــي المباريـــات

علـــى مختلـــف األصعـــدة فـــي ظل

مســـتويات بـــارزة فـــي أول ظهـــور

واالســـباني مـــن مشـــاهدة عاليـــة

العروض القوية فـــي ظل القدرات

الجماهير المحبة لكرة القدم”.

الفريـــق .وقال ســـمو الشـــيخ ناصر

بـــن حمـــد آل خليفـــة “إن اإلدارة

مملكـــة البحريـــن يبـــرز بصـــورة

فـــي اتخـــاذ العديد مـــن الخطوات

المجـــاالت بمـــا فيهـــا كـــرة القـــدم،

وقد وضعت استراتيجية طموحة

اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب ســـمو

بشعار “فيكتوريوس البحرين” في

أن فـــوز فريـــق قرطبـــة االســـباني

فـــي الدوري االســـباني االمـــر الذي

الثانية يبعث على التفاؤل بالمزيد

والترويج لهـــا وإلنجازاتها الكبيرة

المقبلـــة خاصـــة وأن الفريـــق قـــدم

مـــا يتمتـــع بـــه الـــدوري الفرنســـي

له ومن المؤمـــل أن يواصل تقديم

ومتابعة متميزة مـــن قبل مختلف

واإلمكانيـــات التـــي يمتلكهـــا العبو

وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر

دوري الدرجة الثانية (ب) اإلسباني

بـــن حمـــد آل خليفـــة “بـــات اســـم

البحرينيـــة لنـــادي قرطبة شـــرعت

الفوز بهدف وحيد أحرزه المهاجم

واضحة في العديـــد من الفعاليات

التصحيحيـــة وااليجابيـــة مـــن

االنتصـــارات وتحقيـــق اإلنجـــازات

فضال عن اهتمـــام اإلدارة بالجانب
الفني من خالل التعاقد مع الجهاز
الفنـــي المتمكن والقادر على قيادة

الفريـــق باإلضافـــة الـــى التعاقـــد
مـــع نخبـــة مـــن الالعبيـــن الذيـــن

سيشـــكلون إضافة نوعيـــة للفريق

في مسيرته بالدوري”.

وكان فريق نـــادي قرطبة قد لعب

أولـــى مبارياتـــه لهـــذا الموســـم في
ضـــد فريق لوركا ديپورتيڤا وحقق

پيوڤـــكاري في الدقيقة الخامســـة

من بداية المباراة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وقـــد

بـــدأ

النـــادي

بتنفيـــذ

االســـتراتيجية الجديدة عبر الشق
الفنـــي والفريـــق األول والتـــي قام
مـــن خاللهـــا التعاقـــد مـــع عشـــرة
العبين تحت قيادة المدرب خوان
ســـاباس ،قلـــب الهجـــوم الســـابق
ألتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

عشرة فائزين في كأس خالد بن حمد الستخراج المحار
 3وديات لـ “األحمر” بمعسكر اإلمارات
أحمد مهدي

ســـيخوض منتخبنـــا الوطنـــي األول

محطـــات

المعسكر الخارجي الذي سيقيمه في

المـــدرب البرتغالـــي هيليو ســـوزا ،إذ

لكـــرة القـــدم  3مباريـــات وديـــة فـــي

دولة اإلمـــارات العربية المتحدة في

الفترة  1حتى  17نوفمبر المقبل.

اإلعـــداد

والتحضيـــر

للمنتخـــب الوطنـــي تحـــت قيـــادة

سيســـتثمر الجهـــاز الفني فتـــرة أيام
(الفيفا) الشـــهر المقبـــل إلقامة تجمع

وسيدشـــن “األحمر” سلســـلة ودياته

طويـــل للمنتخـــب؛ لتحقيـــق الفائدة

 7نوفمبـــر ،علـــى أن يلعـــب يـــوم 12

جاهزيـــة نحـــو اســـتكمال مشـــواره

بلقـــاء منتخـــب طاجيكســـتان يـــوم
نوفمبـــر أمـــام منتخـــب لبنـــان ،فيمـــا

يختتم سلسلة ودياته بلقاء منتخب
اإلمارات يوم  16نوفمبر.

ويأتـــي المعســـكر الخارجـــي ضمـــن

الفنيـــة التـــي تبقـــي المنتخـــب علـــى

فـــي التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة

إلـــى كأس العالم  2022وكأس آســـيا

 2023المؤمل اســـتئنافها في مارس
المقبل.

الشاووش يحقق أولى بطوالت ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري

الرفاع  -لجنة الموروث:

يبلغ ( 3.730جرام).

بـــدأت منافســـات بطولـــة الهيـــر

حسن ( 3.706جرام) ،ثم أحمد عبدهللا

وذلك على كأس ســـمو الشيخ خالد بن

بـــدر ســـعد العازمـــي سادســـا (3.376

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة

المركـــز الســـابع ( 3.307جـــرام) ،يتبعـــه

تأتـــي هـــذه البطولـــة األولـــى ضمـــن

جـــرام) ،وعبدهللا ناصر القالف تاســـعا

وجـــاء في المركز الرابع جاســـم أحمد

الســـتخراج المحار بالمعدات الحديثة

الـــذوادي خامســـا ( 3.674جـــرام) ،يليه

حمـــد آل خليفـــة النائـــب األول لرئيس

جـــرام) ،وإبراهيـــم عبدهللا ســـلمان في

رئيس اللجنة األولمبية البحرينية.

أحمـــد علـــي بوجيـــري ثامنـــا (3.288

منافســـات النســـخة الثالثة من موســـم
ناصـــر بـــن حمـــد لرياضـــات المـــوروث

البحري والتي تقام بتنظيم من اللجنة

البحرينية لرياضات الموروث الشعبي
التابعـــة للمجلـــس األعلـــى للشـــباب

والرياضة.

( 2.904جـــرام) ،وفـــي المركـــز العاشـــر

جانب من البطولة

جـــاء أحمـــد رضـــي ســـلمان (2.830

وأســـفرت النتائـــج عـــن فـــوز النوخذة

النوخـــذة عيســـى عيســـى راشـــد فـــي

مهدي حسن الشـــاووش بالمركز األول

المركـــز الثاني بوزن لؤلـــؤ يبلغ (4.212

جـــرام) .ودخـــل المشـــاركون لمـــدة 5

بعـــد أن اســـتطاع جمـــع لؤلـــؤ يبلـــغ من

جرام) ،فيما حل النوخذة ســـيد فيصل

ساعات بحثا عن استخراج المحار في

الـــوزن ( 4.520جـــرام) ،بينمـــا جـــاء

جـــواد فـــي المرتبـــة الثالثة بـــوزن لؤلؤ

منطقة هير شتية بعمق يتراوح بين 9
إلى  14مترا.

ثــأريــة للمـنــامــــة أم ثنــائــيــة لألهـلــي؟

الــــيــــوم نـــهـــائـــي كـــــأس خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان لـــكـــرة الــســلــة
علي مجيد

ســيكون عشــاق كــرة الســلة علــى موعد مرتقــب اليــوم (الثالثاء) مــع المباراة

فريقي األهلي والمنامة
النهائية لبطولة كأس خليفة بن ســلمان والتي تجمع
ّ

ً
مساء.
على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم وذلك في تمام الساعة 7
ناديـــي
وســـيعيش جمهـــور وعشـــاق
ّ
األهلي والمنامة على “أحر من الجمر”

لمتابعة فريقهما خلف شاشـــة التلفاز،
كـــون المبـــاراة تقـــام بـــدون حضـــور

جماهيري بســـبب تداعيـــات فيروس
كورونـــا .ويعتبـــر هـــذا النهائـــي هـــو

الثانـــي بيـــن الفريقيـــن لهذا الموســـم

بعدما التقيا في الدوري وظفر األهلي

األهلي فبلغ هذه المرحلة بعد اجتياز
المحـــرق عبر المبـــاراة الفاصلة ،وقبل
ذلـــك احتســـب فائـــ ًزا علـــى البحريـــن
بعـــد انســـحاب األخيـــر مـــن حضـــور

طموح الطرفين
بـــكل تأكيـــد أن طموح األهلـــي تكرار

باللقب.

تفوقـــه علـــى نظيـــره المنامـــة وإحراز

مشوار الفريقين

وضمـــه للقـــب الـــدوري ،ليكـــون هـــذا

المنامـــة وصـــل إلى هذه المبـــاراة بعد

مباراتـــي
تفوقـــه علـــى الحالـــة فـــي
ّ
المربـــع ،وقبل ذلك اجتـــاز الرفاع ،أما

فريق األهلي لكرة السلة

المواجهة.

لقـــب الكأس للمرة األولى في تاريخه
اســـتثنائيا له بمـــا للكلمة من
الموســـم
ً

معنى .وفي المقابل المنامة ،ســـيكون
شـــعاره الثـــأر مـــن غريمـــه التقليـــدي

فريق المنامة لكرة السلة

بتعويض خسارة الدوري بإحراز لقب

ً
بطـــا لهذه
وصعـــود منصـــة التتويـــج

أحمد عزيـــز ،محمد أمير ،أحمد نجف

هذا بدون لقب كما حدث في الموسم

هشـــام ســـرحان ،ميثم جميل ،حســـن

حيدر وغرانت.
ً
عطفـــا علـــى مـــا قدمـــه خالل
األهلـــي

الـــكأس وعدم الخـــروج من الموســـم

الماضي.

سالح األصفر واألبيض
مـــدرب األهلـــي الوطنـــي أحمـــد جان

لديـــه أســـلحة فتاكـــة لتحقيـــق الفوز

المســـابقة ،وهي القائـــد محمد قربان،
العربـــي وعلـــي عقيـــل والمحترفـــان

بـــراون ودومينك .وفي الطرف اآلخر
أحمـــد حمـــزة ،لديـــه أســـلحة مماثلـــة

تمتـــاز بالخبـــرة الكافيـــة لـــرد الديـــن

وإحراز االنتصار وهي محمد حســـين

“كمبس” ،حســـن نوروز ،حسين شاكر،

وأحمـــد ســـلمان والمحترفيـــن علـــي

لمســـابقتي الدوري
األدوار الحاســـمة
ّ
ً
والكأس ،يعتبر هو األوفر حظا لكسب
لقـــاء اليوم في ظل االســـتقرار الفني
وقـــوة وثبـــات األداء العـــام للفريـــق

والتـــي تؤتـــي بثمارهـــا اإليجابيـــة،

مقابـــل مســـتويات غيـــر مطمئنـــة في

الجانـــب المنامي في ظـــل التغييرات

التي طالت جهازه الفني ومحترفه.

 40دقيقـــة ،متوقـــع لهـــا أن تكـــون
مليئـــة باإلثـــارة والقـــوة والنديـــة بين

الفريقيـــن إذا مـــا ظهـــرا بمســـتواهما
الطبيعـــي وأحســـن مدرباهما التعامل

مع مجريات المواجهة ،فهل ســـتكون
ثأرية للمنامة أم ثنائية لألهلي؟

نبيل :النهائي صعب وأهدي اللقب لوالدتي وزوجتي
علي مجيد

أشـــار المدرب المســـاعد لفريق الشارقة
اإلماراتي لكرة الســـلة حســـين نبيل إلى
أن المبـــاراة النهائيـــة لمســـابقة الـــدوري

منصـــات التتويـــج وإســـعاد منتســـبي

لحصد اللقب.

دل فهـــو يـــدل على وجـــود عمل دؤوب
وجهـــد جبـــار ُقـــدم مـــن قِ بـــل مجلـــس

على اللقـــب األول في مهمته التدريبية

وجماهيـــر “الملك الشـــرقاوي” ،وهذا إن

وأبدى نبيل ســـعادته الغامـــرة لحصوله

الخارجية األولى ،وأن هذا األمر تحقق
بفضـــل من هللا عز وجل ،وللفرصة التي

اإلدارة والجهازيـــن الفنـــي واإلداري
ً
وأيضـــا الالعبيـــن ،وقد تـــم تتويج هذه

أتيحـــت له للعمـــل ضمن الطاقـــم الفني

الدوري اإلماراتي لكرة السلة بعد غياب

وأضـــاف نبيل أن هـــذا التتويج لم يكن

الذي لمســـه من خـــال منظومـــة العمل

األهلـــي بنتيجة ( )106/103في المباراة

النـــادي العريـــق ،الذين وقفوا وســـاندوا

وقـــال نبيـــل فـــي تصريـــح لــــ “البـــاد
ســـبورت” الحمـــد للـــه أوالً علـــى الظفـــر

النجـــاح من جميـــع النواحـــي ،باإلضافة

وحـــول المباراة النهائية ،بيـــن نبيل أنها
ً
عطفا على مجرياتها
كانت صعبة للغاية

أمام شباب األهلي كانت صعبة للغاية.
وكان فريـــق الشـــارقة قـــد أحـــرز لقـــب

األمور بالمركز األول.

 16عامً ا ،وكان ذلك على حســـاب شباب

ليتحقـــق لـــوال وجـــود دعـــم رجـــال هذا

التي جمعتهما مساء األحد.

باللقـــب الغائب عـــن خزائن النـــادي منذ
ســـنوات طويلـــة ،وعـــودة الفريـــق إلـــى

الفريـــق بـــكل قـــوة ووفـــروا لـــه ســـبل

إلـــى دور الطاقـــم الفني بقيـــادة الخبير
عبدالحميد إبراهيم الذي لم يألوا جه ًدا
ً
ً
ومؤهل
منافســـا
فريقـــا
مـــن أجل خلـــق
ً

بنادي الشارقة ،وإلى التعاون والتكاتف
الصحيحة.

ومـــا حصـــل بهـــا ،حيـــث إن الشـــارقة
لـــم يظهـــر بالمســـتوى المنتظـــر وافتقـــد

للتركيـــز وإحـــراز النقـــاط ،األمـــر جعلـــه

يتخلـــف بفارق كبير من النقـــاط ،إال أنه

الشارقة اإلماراتي
يحرز دوري السلة
عاما
بعد غياب ً 16
تم تدارك األمر من خالل الشوط الثالث
والذي اســـتطاع فيه الفريق من تحقيق
العـــودة بشـــكل تدريجي إلـــى أن تمكن

من إنهاء اللقاء لصالحه.

وأهدى المدرب المساعد لفريق الشارقة
اإلماراتـــي حســـين نبيـــل لقـــب الـــدوري

اإلماراتي إلى جميـــع األهل واألصدقاء

وخصوصا زوجته ألنها تتحمل
ً
ووالدته
المسؤولية في ظل غيابه.

حسين نبيل محتفال بلقب الدوري
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الــرفــاعــان يتعــادالن بال أهــــداف

فــــــي خـــــتـــــام دوري نـــــاصـــــر بــــــن حــــمــــد الـــمـــمـــتـــاز
أحمد مهدي (تصوير :عبدالرسول الحجيري)

ســلبيا بال أهــداف ،في المبــاراة التــي جمعتهما،
تعــادل الرفــاع الشــرقي والرفــاع
ً

أمس ،على اســتاد مدينة خليفة الرياضية ،ضمن ختام منافســات دوري ناصر بن
حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي .2019-2020
الســـتة

المتتاليـــة

الثالثاء  20أكتوبر  3 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4389

رفيعي يخطف لقب “ 2000سي سي”
الصخير -حلبة البحرين الدولية

شهد مضمار حلبة البحرين الدولية يوم

الثاني طارق التاجر وذلك بفارق 1.180

الجمعـــة الماضي انطالق الجولة الثانية

ثانية ،وفـــي المركز الثالث ناصر العلوي

من يوم الســـباقات الوطنية متمثلة في

منهيا الســـباق فـــي  18دقيقة و41.325

البطولـــة المحلية تحـــدي حلبة البحرين

ثانيـــة ،اما الفئـــة الثانية ضمـــن البطولة

الدولية  2000ســـي ســـي ،إذ تمكن رائد

فتصدرهـــا ماجـــد حمـــو ،وثانيـــا مارتينا

رفيعـــي من خطـــف لقب الجولـــة بفوزه

القصاب وثالثا جيوفاني ساليرينو.

أوال ضمن سباقي الجولة.

أمـــا الســـباق الثانـــي فتمكـــن أيضـــا رائد

وأثنـــاء التأهيـــات ،تمكن كل من طارق

رفيعـــي من تصـــدره محققـــا  18دقيقة

التاجـــر ،رائـــد رفيعـــي ورائـــد حمـــو من

و 52.124ثانيـــة ،وفـــي المركـــز الثانـــي

تصدرهـــا ،أمـــا الســـباق األول فتمكـــن

والثالـــث تمكـــن أيضـــا كل مـــن التاجـــر

رفيعـــي مـــن تصـــدر الســـباق ومنافســـة

والعلـــوي مـــن الحفـــاظ علـــى مراكزهم،

الســـائقين المشـــاركين علـــى خـــط

أمـــا الفئـــة الثانيـــة مـــن البطولـــة فتمكن

االنطـــاق والفـــوز بالمركـــز األول علـــى

حمـــو مـــن الحفـــاظ علـــى مركـــزه األول
بينما تبادل كل من القصاب وســـاليرينو
مراكزهـــم ،إذ تقدمـــت مارتينـــا القصاب

 18دقيقـــة و 38.011ثاني ،وفي المركز

ثانيا وساليرينو ثالثا.

وعجـــز الفريقـــان عـــن التهديـــف

االنتصـــارات

طـــوال المبـــاراة؛ ليتقاســـما نقـــاط

للرفـــاع ،إذ منعـــه من الفوز الســـابع

المواجهة التي أدارها الحكم محمد

ووصافة الدوري.

خالـــد ،وعاونـــه صـــاح جناحـــي

وبنـــاء علـــى ذلـــك ،فـــإن ترتيـــب
ً

وعبدالرزاق األحمد ،والحكم الرابع

الـــدوري النهائي صار كاآلتي :الحد

وليـــد محمـــود .وشـــهدت المبـــاراة

 41نقطـــة ،المحرق  ،40الرفاع ،38

إشـــهار البطاقـــة الحمـــراء لالعـــب

النجمـــة  ،31الرفـــاع الشـــرقي ،25

الرفـــاع الشـــرقي خليفـــة عيســـى؛

المنامـــة  ،20األهلي  ،17البســـيتين

لحصوله على بطاقتين صفراوين.

 ،16الشباب  ،14والحالة في المركز

مضمار الحلبـــة الداخلية منهيا الســـباق

وأوقـــف الرفـــاع الشـــرقي سلســـلة

األخير برصيد  10نقاط فقط.

بسيارته الهوندا أس  2000بـ  12لفة في

الحالة يودع دوري الكبار بالخسارة أمام النجمة

قــــدم مــــبــــاراة جـــيـــدة وخـــــرج بــنــتــيــجــة سلبية

المنامة يدعم صفوفه بالحارس علي عيسى
فيما يقترب رضــا بــهــرام مــن االنــضــمــام إلــى الحد
أحمد مهدي

علي مجيد (تصوير :رسول الحجيري)

ودع فريـــق الحالـــة دوري ناصـــر بـــن

أعلـــن نـــادي المنامـــة تعاقـــده مـــع الحـــارس علي عيســـى؛

حمـــد الممتاز لكـــرة القدم بالخســـارة

بدءا من الموســـم
ً
ليمثل صفوف الفريق األول لكرة القدم

أمـــام نظيـــره النجمة بهدفيـــن لهدف،

الرياضي الجديد .2021 - 2020

في المباراة المؤجلة لحساب الجولة

وجرت مراسم توقيع العقد في مقر نادي المنامة بحضور

األخيـــرة والتـــي جمعتهمـــا مســـاء

عضـــو مجلـــس اإلدارة رئيـــس جهـــاز كـــرة القـــدم عيســـى

اإلثنين على استاد النادي األهلي.

توراني وعضو مجلس اإلدارة عبدالعزيز قناطي.

وأحـــرز هدفـــي النجمـــة عبدالرحمـــن

ويمتد عقد علي عيســـى مع المنامة  3مواســـم .ويبدو أن

ســـالم فـــي الدقيقـــة ( )8ومحمـــد

اتجاه نادي المنامة نحو التعاقد مع المدرب السوري هيثم

الطيب في الدقيقة ( ،)21فيما سجل

جطل وجه البوصلة نحو التعاقد مع الحارس علي عيسى،

هـــدف الحالة العبـــه الوالي مصطفى

خصوصا وأن جطل ســـبق له اإلشـــراف على تدريب علي
ً

بالدقيقـــة ( ،)45+وبذلك أنهى النجمة

لكتيبة المدرب خالد الحربان بالشوط

بقي
فـــي المركز الرابـــع ،فيمـــا الحالة
ّ
عنـــد رصيـــده ( 10نقـــاط) بالمركـــز

الهجمـــات على مرمـــى الحالة وأحرز

األخير.

مـــن خاللهـــا هدفيـــن ،وفـــي الشـــوط

واتســـمت مجريـــات المبـــاراة باللعب

الثانـــي ســـعى للحفاظ علـــى النتيجة
فقـــط .الحالـــة ،ورغـــم الهـــدف المبكر

مشـــواره بالدوري برصيـــد ( 31نقطة)

الســـريع والمفتوح مع أفضلية نسبية

األول عبر االستحواذ واالنتشار وشن

الـــذي تلقاه واآلخر الـــذي تاله ،إال أنه

حاول مرارًا وتكرارًا بالتقدم وتهديد
مرمـــى النجمـــة وتمكـــن مـــن إحداها

تســـجيل هدفه الوحيد ،وفي الشوط

الثاني امتلك األفضلية ،إال أنه افتقد
اللمســـة األخيـــرة أمـــام المرمـــى مـــن
جهـــة وتصـــدي حـــارس النجمـــة مـــن

جهة أخرى ليخرج خاسرًا من اللقاء.

عيســـى حينمـــا كان فـــي نادي الشـــباب ،إذ قضـــى جطل 5
مواسم مع الماروني.
ويعتبـــر علـــي عيســـى مـــن الحـــراس أصحـــاب اإلمكانات
الجيدة ،وســـبق له تمثيل منتخبنـــا الوطني رفقة المدرب

نـــادي الحد في صفقة انتقال حر .وجـــاء التعاقد مع علي

إلـــى ذلـــك ،يقتـــرب الحـــارس األساســـي لفريـــق المنامـــة

الذي حتم البحث عن بديل مناســـب لشغر منصب حراسة

السابق التشيكي ميروسالف سكوب.
فـــي الموســـم  2020 - 2019رضـــا بهرام مـــن االنتقال إلى

رئيس اتحاد الكرة يهنئ بطل دوري “الثانية”
هـــنـــأ صـــاحـــب بـــطـــاقـــة الـــصـــعـــود الـــثـــانـــيـــة نــــــادي الــبــديــع

اتحاد الكرة -المركز اإلعالمي:

قـــدم رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

المالكية على اللقب والصعود للدوري

بـــن خليفـــة آل خليفـــة ،التهانـــي إلـــى

اإلدارة منذ انطالق الموســـم ووصوالً

البحرينـــي لكـــرة القـــدم الشـــيخ علـــي

رئيس وأعضاء نادي المالكية والعبي
الفريـــق األول لكـــرة القـــدم وجميـــع
منتســـبيه بمناســـبة الحصـــول علـــى

لقـــب دوري الدرجـــة الثانية للموســـم

الرياضـــي  2019-2020وصعوده إلى

دوري ناصـــر بن حمد الممتاز الموســـم
المقبل.

الملكاوية برئاسة رئيس النادي جاسم
عبدالعال ،وســـاهمت بحصول الفريق
علـــى اللقب عـــن جدارة واســـتحقاق،
مؤكـــ ًدا ســـعادته ،أن حصـــول نـــادي

اإلدارة برئاســـة رئيـــس النـــادي علـــي
الدوســـري والجهازين الفني واإلداري

والالعبين إضافة إلى جميع منتســـبي

عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس مجلس

مجلـــس اإلدارة بالـــرأي والمشـــورة

ودعوته لحضور اجتماعات اإلدارة

طوال الموسم.

الراميـــة التـــي قامـــت بهـــا اإلدارة

إدارة نـــادي المحـــرق االجتمـــاع

ورئيـــس جهـــاز لعبـــة كـــرة القـــدم

عطائـــه المخلـــص خالل الســـنوات
ً
مؤكـــدا أنـــه ســـيكون مع
الماضيـــة،

الجهـــازان الفنـــي واإلداري والالعبين

الممتـــاز ،معربًـــا عـــن تهانيـــه لمجلـــس

تـــرأس الشـــيخ أحمـــد بن علـــي بن

يتولى الشيخ راشد بن عبدالرحمن

عضـــو مجلس اإلدارة الســـابق على

وعلـــى العمـــل المميـــز الـــذي قـــام بـــه

والوصـــول لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد

البحرينـــي لكـــرة القـــدم بالخطـــوات

اللجنة االعالمية

والتقديـــر لماجـــد ســـلطان مذكـــور

الفريق وقادتـــه للحصول على اللقب،

وأشـــاد رئيس مجلـــس إدارة االتحاد

المحرق يوزع المناصب اإلدارية

وقـــدم رئيس نادي المحرق الشـــكر

المســـتويات الطيبـــة التـــي قدمهـــا

بمناســـبة حصوله على المركـــز الثاني

المرمى.

اإلداريـــة الجديـــدة /20202024م.

مثنيا على
إلى ختام موســـم الفريـــق،
ً

خليفـــة التهانـــي إلـــى فريـــق البديـــع

خصوصا بعد انتهاء عقد بهرام مع المنامة؛ األمر
ً
عيســـى،

األول لمجلـــس اإلدارة فـــي الدورة

الممتاز جاء بعد عمل كبير من مجلس

كمـــا قدم الشـــيخ علي بـــن خليفة آل

ال قميص المنامة خالل تقديمه
علي عيسى حام ً

جاسم عبدالعال

علي الدوسري

علي بن خليفة

متمنيـــا التوفيـــق والنجـــاح
النـــادي،
ً

نحو الظفر ببطاقة الصعود المباشـــرة،

وأكـــد رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد

بالتوفيـــق في الموســـم المقبل بدوري
ومتمنيا ً
حظا
ناصـــر بن حمد الممتـــاز،
ً

للفريق في الموسم المقبل.

البحرينـــي لكـــرة القـــدم أن مـــا قام به

ناديـــا المالكيـــة والبديـــع يبعـــث علـــى

الفخـــر واالعتـــزاز باجتهـــاد النادييـــن

معربًـــا عن خالـــص أمنياتـــه للفريقين

أوفر لألندية التي لم يحالفها التوفيق

بصفـــة استشـــارية .كمـــا رحـــب
بانضمـــام عبدالناصـــر أحمد الريس

كوجـــه جديد فـــي عضوية مجلس
اإلدارة فـــي تشـــكيلته الجديـــدة

ليساهم في الجهود اإلدارية خدمة
لنـــادي المحرق .وتـــم في االجتماع

توزيـــع المناصـــب اإلداريـــة حيـــث

آل خليفـــة منصـــب النائـــب األول

وغازي عبـــدهللا ناس النائب الثاني

ورئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة
ً
أمينا
ومحمـــد بـــن محمـــد بن دينـــة
للســـر العـــام وعبدالناصـــر أحمـــد
ً
ً
ماليا وحســـن رياض
أمينـــا
الريـــس

الزياني أمين الســـر العام المســـاعد
ً
مديـــرا
وطـــال عـــارف العريفـــي

إلدارة المشـــاريع االســـتثمارية
ً
مديـــرا
وإبراهيـــم عبـــدهللا الشـــيخ
إلدارة

تطويـــر

االســـتثمارات

والشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن ناصر آل
ً
رئيسا لجهاز لعبة كرة السلة
خليفة

ً
رئيســـا
وعبدالرحمـــن جمعة ســـالم
لجهـــاز لعبة الكرة الطائـــرة وعصام

محمـــد مطر ونواف حســـين الغانم

لعضوية المجلس.

للصعود.

األكاديميات الكروية في البحرين بال قانون
حسن علي

أكـــد رئيـــس أكاديميـــة “ســـوبر ســـوكر”

الحصـــة التدريبيـــة ومؤهـــات المدربين،

أحمـــد العامر أهمية وجود مظلة رســـمية

كمـــا ينبغي أن تكـــون األكاديمية مرخصة

العامر يدعو إلى
مظلة رسمية
لإلشراف عليها

لإلشراف على األكاديميات الكروية التي

رسميا من قبل الجهة المختصة.

بدأت تنتشـــر بكثرة فـــي المملكة من دون

وأضاف “في الوقت الحالي توجد الكثير

حســـيب أو رقيـــب أو أي قانـــون ينظـــم

مـــن األكاديميـــات غيـــر المرخصـــة والتي

وجـــود أي نـــزاع أو خـــاف أو تجـــاوزات،

تســـتقطب أعدا ًدا كبيرة من الالعبين في

جهة رقابية وإشرافية عليها سواء تابعة

الحصـــة التدريبيـــة الواحدة بمـــا ال يتيح

ففـــي الوقـــت الحالـــي ال تمتلـــك معظـــم

لوزارة شئون الشباب والرياضة أو وزارة

االســـتفادة من التدريب ألهـــداف ربحية

األكاديميـــات أي صفـــة قانونيـــة وهـــو ما

الصناعة والتجارة.

بحتة وبمدربين ال يحملون أي مؤهالت..

يترتـــب عليـــه ضيـــاع الحقـــوق وإلحـــاق

وأوضـــح العامـــر الـــذي يعتبـــر مـــن أوائل

وفي الوقت ذاته هنـــاك أكاديميات تعمل

المزيد من األضرار للعمالء.

المؤسســـين ألكاديميـــات كـــرة القـــدم في

وفـــق منظومـــة إداريـــة جيـــدة وبمهنيـــة

وأضاف “أكاديمية سوبر سوكر تعتبر من

المملكـــة بافتتاح أكاديمية ســـوبر ســـوكر

عالية.”..

أوائل األكاديميات المرخصة في البحرين

عـــام  2013أن األكاديميـــات بحاجـــة إلى

وذكـــر العامـــر أن األكاديميـــات الكرويـــة

لوائـــح وقوانين واشـــتراطات تســـهم في

يجـــب أن تكـــون مرخصـــة قانونيـــا حتى

والفتيـــات مـــن  11ســـنة فمـــا فـــوق ،وقد

تنظيـــم العمـــل ووضـــع المعاييـــر الخاصة

يتمكـــن عمالئهـــا مقاضاتهـــا بصفتهـــا

حرصت على تســـجيلها بـــوزارة الصناعة

بافتتـــاح األكاديميات وعدد الالعبين في

االعتباريـــة أمـــام القضـــاء فـــي حـــال

والتجـــارة ووزارة الشـــباب والرياضـــة
مـــع فتـــح حســـاب بنكـــي لهـــا انطالقا من

عملهـــا ،مؤكدا علـــى أهمية أن تكون هناك

وهـــي مفتوحـــة لـــأوالد من  12 – 5ســـنة

البطـــوالت محليـــا وخارجيـــا وتحقيـــق

لألكاديميـــات ،وإشـــعار األكاديميـــات غير

اإلنجازات ،والعمل على استقطاب األوالد

المرخصـــة بعمـــل اإلجـــراءات الرســـمية

والبنات وعـــدم التركيز على األوالد فقط

وعمـــل تقييم ســـنوي لعمـــل كل أكاديمية

لخلق مواهب من الجنســـين لرفد األندية

مـــن حيث عـــدد الالعبيـــن ومســـتوياتهم

والمنتخبات الوطنية.

ونتائجهـــم ومؤهـــات المدربين ،وتنظيم

وتحدث العامر عن العديد من التوصيات

دوري للصـــاالت وكـــرة القـــدم الشـــاطئية،

األخـــرى التـــي يطالـــب بهـــا مســـئولو

وتســـهيل عمليـــة اســـتضافة بطـــوالت

األكاديميـــات الكرويـــة ،حيـــث دعـــا إلـــى

األكاديميات على ارض المملكة.

تعاون اتحاد الكرة إلقامة دوري مســـتقل

وأوضـــح العامـــر علـــى أهميـــة احتضـــان

لألكاديميـــات لـــأوالد والفتيـــات من دون

األكاديميات للفتيات أسوة باألوالد معربا

مشـــاركة الالعبين المسجلين في األندية

عـــن اعتـــزازه بما حققـــه فريـــق أكاديمية

والمنتخبات ،وطالب بتكريم األكاديميات

ســـوبر ســـوكر للفتيـــات والذي أحـــرز أول

مـــن اصحـــاب اإلنجـــازات الخارجيـــة،

بطولـــة لكـــرة الصـــاالت خـــارج البحريـــن

فقط وإنما خوض المعســـكرات التدريبية

وتســـهيل عمليـــة الســـفر واســـتخراج

عالوة على اســـتضافة األكاديمية لبطولة

اجـــازات التفـــرغ لالعبيـــن والالعبـــات.

بحريننا في ديسمبر  2019بمشاركة فرق

المحليـــة والخارجيـــة والمشـــاركة فـــي

كمـــا طالـــب بدعـــم محـــات الرياضـــة

خليجية.

أحمد العامر

المســـئولية وحرصـــا علـــى تقديـــم أفضل
الخدمات ونيـــل ثقة المشـــاركين فيها”...
وأوضـــح العامـــر أن األكاديميـــة يجب أن
ال ينحصـــر عملها فـــي التدريبات المحلية

tariq_albahhar

بدأت النجمة سونغول
أودان تصوير
فيلمها الجديد
“أحبني كثيرا”
الذي سيعرض
الحقا على
إحدى المنصات
اإللكترونية،
ويتحدث عن قصة
عاطفية مؤثرة.
ويضم العمل ذات
فريق إنتاج الفيلم
الشهير “معجزة
زنزانة رقم .”7
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روبرت باتنسون“ :لماذا ال أستطيع تقديم “باتمان“ جديد؟

“اللمبي” يدخل عالم

السوشيال ميديا رسم ًّيا

طارق البحار

» »أعلن الممثل الكوميدي محمد سعد إطالق حساباته الرسمية على
مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك بطريقة كوميدية من خالل فيديو
تحدث فيه بصوت شخصيته التي ظهر بها في فيلم ”تتح“ ،حيث قال:
“قررت أن اقتحم أبواب السوشيال ميديا وأكون على “فايسبوك” و”تويتر”
و“إنستغرام” .وسرعان ما تفاعل مُ حبو سعد معه ،ليرحّ بوا به مُ علنين
انتظارهم منشوراته المقبلة ،والتي ستتمتع بخفة
الظل التي اشتهر .وجاء هذا القرار من سعد
متأخرا ،حيث كان بعيدا تماما عن التواصل
مع جمهوره ،كما أنه نادر الظهور إعالميا،
مما أثر عليه كثيرا في مشواره الفني.
واشتهر سعد في مصر والوطن العربي،
من خالل شخصيات كوميدية ظهر بها
في أفالمه السينمائية ،وظل اسمه
مقترنا بتلك الشخصيات حتى
وقتنا هذا وهي “اللمبي”،
“تتح” ،و“عوكل”.

بعد تأجيالت عديدة ،رجعت الكاميرات
مجددا لتصوير الفيلم المنتظر بشدة من
سلسلة  Batmanالــذي يقوم بإخراجه
مات ريفز بهد انتهاء حجر بطله النجم

بــعــد نــشــر أول ص ــور لــه فــي الــتــدريــب

في ريــاضــات الحركة وعمل مع البطل

البرازيلي ريغان ماشادو حامل الحزام

األحمر واألسود لتعليمه جميع الحركات
وتقديمه ببنية قوية ،وسابقا عمل
البطل البرازيلي مع العديد

روبرت باتنسون بعد أن أصابته بفيروس

مـ ــن ال ــن ــج ــوم أمـ ــثـ ــال يــن

كورونا وتعرض بعض من طاقم الفيلم

دي ـ ــزل ،وأش ــت ــون كــوتــشــر

لفترة عــزل صحي لمخالطتهم له في

وغيرهم.

أمــاكــن الــتــصــويــر .ومــن الــمــقــرر دخــول
الــفــيــلــم دور السينما األمــريــكــيــة
في  4مــارس  ،2022بعد

ف ــي مــقــابــلــة أج ــري ــت مع

باتنسون في أكتوبر ،2019
كــشــف أن نــجــم فيلم

أن كــان مــن الــمــقــرر أن

Lighthouse

يــقــدم فــي السينمات

ال ــك ــب ــي ــر ويــلــيــم

 ،2021ولـ ــم يتم

دور فــي إلهامه

إصـ ـ ـ ـ ــدار الــفــيــلــم

فـ ـ ـ ــي الـــــــــــــدور،

ال ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــن

ص ـ ـ ــوت وي ــل ــي ــم

بــتــاريــخ  25يونيو

داف ـ ـ ـ ــو كـــــــان لــه

بعد تأكيد تاريخ

بـ ــصـ ــوت خ ــاص

فـ ــي س ــي ــن ــم ــاءات

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال“ :إن

والــمــنــطــقــة؛ بسبب

م ــل ــه ــم إلـ ـ ــى حــد

االج ــراءات العالمية

كـــبـــيـــر وصـ ـ ـ ــادق

لمحاربة الفايروس.

جــــدا ،وهـ ــو أشــبــه

وب ـ ـ ــدأ ال ــن ــج ــم روبـ ـ ــرت

ك ــث ــي ــرا ب ــال ــص ــوت

ب ــات ــن ــس ــون رس ــم ــي ــا فــي

الـ ـ ـ ــذي سـ ــأقـ ــدمـ ــه”.

اإلع ــداد ألحــداث باتمان،

عش الدبابير

وأض ــاف“ :أعتقد أن

باتمان لديه نوع من أصوات القراصنة،

بــعــض ال ــم ــخ ــاوف واجـ ــبـ ــة“ .وأض ـ ــاف:

األصــل كــان من المفترض أن يعيد ”بن

الدور بعد تقديمه عدد من الكبار“ .عندما

وأعــتــقــد أن هــذا قــد يناسبه حــقــا” .في

أفليك“ الدور الذي قدمه في العام ،2016

”باتمان ضد سوبرمان :فجر العدالة“ ،غير
أن الــظــروف العمرية حالت دون ذلــك،
خصوصا وأنــه وصــل لسن الـــ  47عاما،
واضــطــر إلــى التخلي عــن ال ــدور ،فضال

عن التخلي عن كتابة المشروع الجديد

وتوجيهه .وعن مشاركته في هذا الفيلم
الكبير ذات الــمــيــزانــيــة الــضــخــمــة ،قــال

باتنسون“ :إن األف ــام الضخمة تحمل

الفنان المسؤولية ،لكني في هذا الفيلم
أق ــدم العمل الكبير ،وفــي اعــتــقــادي أن

”بالشك أنا متوتر جدا بسبب حساسية
سئلت مجلة  GQعن السبب الذي جعل

باتنسون يختار القيام ببور باتمان ،أجاب
الممثل ،قائال“ :ما األسباب التي تحول

دون القيام بذلك؟“ .وأضــاف“ :أنا أحب
أال توجد فقط نسخ حسنة النوعية من
الشخصية ،ولكني أفكر في أن هناك عدة
شخصيات حــاســمــة لــهــذه الشخصية“،

وأضاف باتنسون أنه انجذب إلى فكرة

”أن ال ــدور جــزء مــن الــتــراث السينمائي
األمــريــكــي” ،فــشــرح شخصيا االرتــبــاط

بمثل هذه الشخصية.

تسليم أهالي

تحت تهديد السالح

عرضــت الجهة المنتجة لمسلســل “عــش الدبابير” للنجمين

تبدأ النجمة شــيرين رضــا تصوير مشــاهدها األولى من

انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير كافة مشاهدها في

النجم الكبيــر محمود حميدة ليظهر بشــكل جديد ومختلف

والفيلم مــن تأليف أيمــن بهجت قمر ،وإخــراج ماندو

من التصوير بشــكل نهائي ،ويدخل الفيلــم مراحل المونتاج

مصطفــى شــعبان وعمــرو ســعد دور مهــم ومحــوري على

فيلم “تحت تهديد السالح” مطلع شهر نوفمبر المقبل،

أمام أبطال العمل ،المنتظر عرضه في موســم دراما رمضان

فيلم “تســليم أهالــي” ،وبذلك يكون فريــق العمل قد انتهى

العــدل ،ويقوم ببطولتــه النجم هاني ســامة والمقرر

المقبل ،والذي يكتبه المؤلف محمد ســيد بشير ويخرجه أحمد

والمكســاج؛ اســتعدادا لطرحه في الســينمات ،والعمل من

أن ينافس به ســامة فى الســينمات قريبا ،ويشارك في

خالد موســى ،والمقرر انطالق تصويره مطلع نوفمبر المقبل بعد

االنتهاء من تعاقدات األبطال المشــاركين في المسلسل .ويتم تصوير المسلسل في
دولة لبنان وفي عدة دول ،حيث يرغب النجمان ظهور العمل بشكل يليق بجمهورهما.

تأليف شــريف نجيب ،وإخــراج خالد الحلفــاوي .وتدور أحداث

بطولتــه كل من عمــرو عبدالجليل ،بيومي فؤاد ،ياســمين

رئيس ،غادة عادل .ويعود النجم هاني ســامة للســينما مجــددا بفيلم “تحت

تهديد السالح” ،وذلك بعد غياب استمر 9سنوات كاملة.

الفيلم حول مطاردة الفنانة لوســى لبطلة الفيلم خالل األحداث؛

وذلك بســبب حبها الشــديد لهشــام ماجد الذي يجســد دور البطولة أمام دنيا ،مما

اضطرهم إلى الهروب من لوسى؛ لكي يتزوجا وتدور األحداث بينهما.

اتحاد المسارح يكرم الفائزين في مسابقة التأليف المسرحي
 18مشــاركة والنســخة الثانيــة في الفتــرة المقبلة

أقام اتحاد المسارح حفل تكريم الفائزين ولجنة

التحكيم في مسابقة التأليف المسرحي األولــى
للعام  2020بحضور رئيس مجلس إدارة االتحاد

يعقوب يوسف وعضو مجلس اإلدارة ومشرف
المسابقة الفنان البسام علي في نادي الخريجين

وسط الحرص على اإلجراءات االحترازية والعدد
الــمــحــدود حسب الــلــوائــح واالنــظــمــة المتبعة من

فريق البحرين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا
.19

وقد كرم االتحاد لجنة التحكيم برئاسة عبدهللا
ال ــس ــع ــداوي نــيــابــة ع ــن الــلــجــنــة ،والــفــائــزيــن في

المسابقة ،وكــان المركز األول مــن نصيب عــادل
المحميد ،المركز الثاني عیسی ال ــدرازي ،المركز

الثالث جمال الصقر ،والجائزة التشجيعية الشابة
عائشة حــاجــي ،كما قــدم االتــحــاد الشكر لرئيس

مجلس إدارة نادي الخريجين عبداللطيف الزياني

في الفترة المقبلة.

البحرين المسرحي األول ،حيث شــارك في هذه

هــذا الكتاب القيم كــان مــن المفترض أن يدشن

وأعــضــاء مجلس اإلدارة على دعمهم المتواصل

وقد بلغ عدد المشاركات في المسابقة .18

إعـ ــداد ه ــذه ال ــدراس ــات كــل مــن عبدالغني داود

خالل فعاليات مهرجان البحرين المسرحي الثاني

لجميع المؤسسات الثقافية والفنية فــي مملكة

يذكر أن اتحاد جمعيات المسرحيين أشرف على

مــن جمهورية مصر العربية ،ومحمد سيف من

الــذي كــان من المفترض أن يقام في شهر أبريل

البحرين والشكر الجزيل لجميع مــن ساهم في

إع ــداد كــتــاب قيم يحتوي على دراسـ ــات نقدية

الجمهورية العراقية ،وزهراء المنصور من مملكة

الماضي ،لكنه وبسبب جائحة كورونا تم تأجيله

نجاح هذه المسابقة على أن تكون لها نسخ قادمة

لألعمال المسرحية التي قدمت خــال مهرجان

البحرين.

إلى العام المقبل.

الميزان

الحمل

تحتاج إلى تطوير روح الدعابة من أجل

يجب أن تستعد للمهام الجديدة بإثبات قدرتك.

الثور

االستمتاع.

 20أكتوبر

العقرب
تحمل المسؤولية ،وادرس قرارتك جيدا.

هنا الوقت المناسب لالستمتاع بالجانب الخفيف.

القوس

الجوزاء

توقف عن البحث عن المعاني الخفية في كل

يجب أن تكف عن العناد عن التعامل مع األهل.

السرطان

شيء.

الجدي
تشعر أنك ممتلئ بالطاقة ومستعد لبعض العمل

يجب أن تحرص على تناول األطعمة المفيدة.

األسد

الجاد.

الدلو
يجب عليك تجنب الوقوع في المستنقع بسبب

أنت جاد بطبيعتك وسيبدأ اآلن التزامك الكامل.

العذراء

األهمال.

الحوت
هناك احتمالية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

قم بزيارة األهل نهاية األسبوع الجاري ،وغيِّ ر
األجواء.

1827

وقوع معركة نافارين البحرية
بين األسطول المصري بقيادة

إبراهيم باشا مدعم باألسطول

العثماني واألسطول الجزائري
مــن جهة وأســاطــيــل بريطانيا

فرنسا وروسيا من جهة أخرى.

1919
الكونغرس األمريكي يتبنى قانو ًنا يحظر كل المشروبات المسكرة في الواليات المتحدة.

1921

فرنسا وتركيا ُت ّ
وقعان على معاهدة أنقرة التي أ ّدت إلنهاء الحرب الدائرة بينهما.

1941
مجزرة كراغوييفاتس ارتكبها جنود ألمانيا النازية في صربيا.

1569
اغتيال القائد األندلسي محمد بن أمية قائد المورسكيين في حرب البشرات.

1960
تأسيس نادي القادسية الكويتي ،ويعتبر اآلن من أقوى األندية الكويتية.

“السالم” أفضل مصرف تجزئة إسالمي

حصد جائــزة مــن “جلوبــال بانكينج آنــد فاينانــس ريفيو”

إعداد :هبة محسن

للتواصل17111509 :

رغم تســـجيلنا نموً ا قويًا في إجمالي

فـــاز مصـــرف الســـام  -البحريـــن
بجائـــزة أفضـــل بنك تجزئة إســـامي

األصول ،كما حققنا زيادة سنوية في

فـــي البحريـــن لعـــام  2020مـــن مجلة

إجمالـــي الدخل التشـــغيلي وتحســـنًا

“جلوبـــال بانكينـــج آنـــد فاينانـــس

في الكفاءة التشغيلية .ويسعدني أن

ريفيـــو” البريطانية ،وهي ثاني جائزة

أرى أن الجهـــود الحثيثة والمســـتمرة

مرموقـــة يحصـــل عليهـــا مصـــرف

لفريق عمل المصـــرف قد حظيت بما

السالم في العام في مجال الخدمات

تســـتحقه من تقدير عبر هذه الجائزة

المصرفية اإلسالمية .وتأتي الجائزة

المرموقة”.

بعـــد فترة وجيـــزة مـــن حصوله على
جائـــزة أفضـــل مصرف إســـامي في

المؤسسات المالية ،وأساليب حصول

المتكامل للخدمات المصرفية لألفراد

ونحن في مصرف الســـام نركز على

على خدماتنا بصورة سهلة وآمنة من

العمـــاء علـــى الخدمـــات المختلفـــة.

البحريـــن ،للعام الثاني علـــى التوالي،

من المجلة المالية األميركية “جلوبال

ضمان اســـتمرارية العمـــل لدينا ولدى

فاينانس”.
ً
وتعليقـــا على حصـــول المصرف على

عمالئنا بصورة سلسة على الرغم من
االضطرابـــات في األســـواق .وبفضل

الجائـــزة ،قـــال الرئيـــس التنفيـــذي

اســـتراتيجيتنا الرقميـــة ،تمكنـــا مـــن

للمجموعـــة لـــدى مصـــرف الســـام

تحقيـــق هـــذا الهـــدف عبـــر الحفـــاظ

 -البحريـــن رفيـــق النايـــض “شـــهد

على جودة وكفـــاءة االتصاالت ،على

العـــام  2020حتـــى اآلن العديـــد مـــن

الصعيد الداخلي ومع عمالئنا الكرام.

االضطرابـــات والتقلبـــات العالميـــة

ويتجسد أحد جوانب جهود التحول

غير المســـبوقة ،إال أنه شـــهد بالمقابل

رقميـــا ســـريعً ا فـــي عمـــل
تطـــورًا
ً

الرقمـــي في طرحنـــا أخيـــرًا لتطبيقنا

الـــذي يوفر لعمالئنـــا فرصة الحصول

منازلهم أو مـــن أماكن وجودهم دون
الحاجة للحضور الشخصي للفرع”.

وأضـــاف النايـــض “انعكســـت جهودنا
علـــى النتائـــج التـــي حققناهـــا فـــي

النصف األول من العـــام ،فعلى الرغم

من كونها فترة شهدت حالة كبيرة من
الضبابيـــة والاليقيـــن على المســـتوى
العالمـــي ،فقـــد تمكنـــا مـــن الحفـــاظ
علـــى مســـتوى صحـــي مـــن الســـيولة
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وأطلـــق مصرف الســـام في األشـــهر
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األخيـــرة مجموعـــة متنوعـــة مـــن
المنتجـــات والعروض الرقميـــة ،التي
تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية
المقدمـــة إلى عمالئه مـــن األفراد ،بما
فـــي ذلـــك خدماتـــه المصرفيـــة عبـــر
تطبيق الواتساب ،وتدشين أول فرع

“هواوي” تطلق سماعات تلغي الضوضاء

افتراضي للمصرف ،وإطالق تطبيقه
الرائـــد للخدمـــات المصرفيـــة ،الـــذي
رقميا،
يتيح إمكانية فتح الحسابات
ً

أعلنت مجموعة هواوي ألعمال المستهلكين عن إطالق “HUAWEI

من الخدمات المصرفية.

(.True Wireless Stereo (TWS

إضافة إلى تقديمه مجموعة متكاملة

 ”FreeBuds Proأحــدث ســماعات أذن ســتيريو الســلكية حقيقيــة
ُ
وت ـ ــع ـ ــد
Pro

“جامعة الخليج” تدشن التعليم االلكتروني “”Moodle
رعـــى رئيـــس جامعـــة الخليـــج العربي

بتقنية ثالثية األبعاد تتيح للمستخدم

العليـــا ،النســـخة المحدثـــة مـــن منصـــة

التعليمية الصوتية والمرئية”.

إللغاء الضوضاء
فــي الــعــالــم ،كما

أن ـ ــه ـ ــا ال ــم ــن ــت ــج

الــرائــد هــذا العام
ب ــي ــن مــنــتــجــات
“هــــــــــــــــــــــــواوي”

ال ــص ــوت ــي ــة ،مــا

يـــــعـــــزز م ــك ــان ــة

“ه ــواوي” كشركة

وأضـــاف “كمـــا تتيـــح المنصة لألســـتاذ

واحدة مـــن أكثر أنظمـــة إدارة التعليم

رائدة ومبتكرة في

والطلبـــة التواصل المســـتمر والمتابعة

اإللكتروني في العالم شعبية.

مــجــال ســمــاعــات أذن

والتقييم”.

وقـــال عميـــد كليـــة الدراســـات العليـــا

ستيريو السلكية حقيقية.

عالوة على ذلك توافر المنصة نســـخة

بجامعـــة الخليـــج العربـــي اســـعود

وتأتي السماعات الجديدة بتصميم أيقوني رائع وراحة في اللبس

مسجلة من المحاضرات بعد  10دقائق

المحاميد “إن تطوير هذه المنصة يأتي

طويلة األمد ،وإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي وعمر بطارية طويل

مـــن انتهـــاء البـــث المباشـــر ،إذ يمكـــن

في سياق الخطة التطويرية لمنظومة

العربـــي ،إذ تحتـــوي المنصـــة المحدثة
علـــى العديد مـــن الخصائـــص المميزة،

التعلـــم اإللكتروني في جامعة الخليج

والتـــي مـــن ضمنهـــا بـــث المحاضـــرات

بشـــكل مباشـــر ،ومتابعـــة المحاضرات

“روتاري المنامة” يناقش تحلية المياه والطاقة الكهربائية

أثنــاء اجتماعــه األســبوعي عبــر االتصــال المرئــي

”FreeBuds

ذكــيــة ديناميكية

رؤيـــة المحاضـــر ،والطلبـــة ،والوســـائل

التعليـــم اإللكترونـــي “ ،”Moodleوهـــو

“HUAWEI

أول سماعات أذن

تـــطـــويـــر الــمــنــصــة بــكــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا

خالد العوهلي تدشـــين كلية الدراسات

األمد ،ومجموعة واسعة من ميزات التفاعل الذكية التي من المؤكد

لطلبـــة الكلية الرجوع للمحاضرات في

أنها ستسعد المستهلكين.

أي وقت.

“الرفاع فيوز” :إشادة محلية ودولية بـ “المدرسة االفتراضية”

الفعال للطلبة
البرنامــج حقق أعلى مســتويات االتصــال
ّ

نجحـــت مدرســـة الرفـــاع فيـــوز الدوليـــة ( ،)RVISمع بدء

اســـتضاف نـــادي روتـــاري المنامـــة ،فـــي اجتماعـــه األســـبوعي

العام الدراســـي  ،2021 - 2020في الحصول على إشـــادة

الـــذي أقيم عبر وســـائل االتصـــال المرئي يوم األحـــد الماضي،
ً
شـــي ًقا تناول جوانب عدة متعلقة بقطـــاع تحلية المياه
نقاشـــا
ّ

متميـــزة علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي لبرنامـــج
ّ

حضـــور رئيس نادي روتاري المنامـــة ،مرجان مدارا ،وعدد من

أعلى مســـتويات االتصال الفعّ ـــال للطلبة وأولياء أمورهم

المدرســـة االفتراضية الذي انتهجتـــه ،الذي ضمن تحقيق

وإنتاج الطاقة الكهربائية في البحرين .وعُ قد االجتماع وسط

وأعضـــاء الهيئتيـــن التعليميـــة واإلداريـــة ،الذيـــن شـــهدوا

أعضـــاء النادي ،والضيوف ،ورؤســـاء وأعضاء نـــوادي روتاري

جميعهم النجاح الكبير الذي حققته المدرســـة من صفوف

في المملكة.

الحضانة ولغاية الصف الثاني عشر.

إلـــى ذلك ،اشـــتمل االجتمـــاع على جولـــة افتراضيـــة إلى عدة
أقســـام في محطة الـــدور إلنتـــاج الكهرباء والمـــاء ،وهي أكبر

منشـــأة تجاريـــة إلنتاج الكهربـــاء والمياه فـــي البحرين ،حيث
تقـــوم بتزويـــد المملكـــة ب ُثلث احتياجهـــا من المـــاء والكهرباء.
وأشـــرف علـــى هذه الجولـــة ،والتي أقيمت عبر البث المباشـــر،

الرئيس التنفيذي لشـــركة الدور إلنتاج الكهرباء والماء يورغن
ً
ً
شـــامل عـــن المنشـــئات
شـــرحا
ديفيـــت ،الـــذي قـــ َّدم للحضـــور
المختلفـــة داخـــل المحطة ،،منها :معدات ســـحب ميـــاه البحر،

أبـــراج تبريد مياه البحر ،محطة تحليـــة المياه ،مجمع الطاقة،
والمرافـــق األخـــرى األساســـية فـــي عمليـــة تحلية ميـــاه البحر

وإنتاج الطاقة الكهربائية في البحرين.

وتفاعـــل ديفيـــت مـــع الحضـــور وأجـــاب عـــن أســـئلتهم

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــدت مديـــرة مدرســـة الرفـــاع فيـــوز

واستفســـاراتهم كافـــة حـــول العمليـــات المختلفة التـــي ُتجرى

الدولية تارا وودبي ،على أنه وبعد مضي  5أسابيع ناجحة

لتطويـــر عملهـــا في المســـتقبل .وأكد الرئيـــس التنفيذي خالل

 ،COVIDفإن المدرســـة تواصل تقديم برامجها التعليمية

في المحطـــة ،إضافة إلى وضعها الحالي والخطط الموضوعة
االجتماع على التزام الشركة بالمحافظة على نسب عالية من
البحرنـــة ،مؤكـــ ًدا أن  % 60من القوى العاملة في الشـــركة هم
ً
مضيفا أن الشركة تحرص على االستمرار في
من البحرينيين،

تدريـــب وتأهيل المزيد من الكـــوادر الوطنية في هذا المجال.
ً
وذكر ديفيرت ً
بعضا من المشـــاريع المســـتقبلية للشـــركة،
أيضا

ومنها المرحلة الثانية من محطة الدور إلنتاج الكهرباء والماء

ومحطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ  100ميغاواط.

وصول لكزس “ ”Sport LX570و “”Black Edition

لعــام  2021بمعــرض “إبراهيــم كانــو” فــي ســترة

مـــن التعليـــم المدرســـي دون اإلبالغ عـــن اإلصابة بحاالت

لطلبتهـــا فـــي الحـــرم التعليمـــي وســـط أجـــواء طبيعيـــة
ً
مشـــيرة إلى أنه تـــم تخصيص أيام الحضور في
وصحية،

المدرســـة للطلبـــة الذيـــن اختـــاروا الحضور بواقـــع  5أيام

للمرحلة االبتدائية و 4أيام للمرحلة الثانوية.

وأضافـــت مديرة المدرســـة أنـــه يتم تقديم الدعـــم للطلبة
وعائالتهـــم الذيـــن اختـــاروا التعليـــم عـــن بعـــد ،إذ يقـــوم

الطلبـــة باالنضمام ألصحابهـــم (عن بعد) في الوقت الفعلي

للدراســـة ،كما بإمكانهم مشاهدة الدروس المسجلة وذلك

لضمان بقائهم على تواصل مستمر ومشاركة فاعلة.

مـــن جانبها ،قالـــت نائبة مديـــرة المدرســـة ،ومديرة فريق

إدارة الســـامة جـــو جاراهـــي “إن إدارة المدرســـة ملتزمة
بالمحافظـــة علـــى إجـــراءات األمـــن والســـامة الصحيـــة

لجميـــع الطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم وأعضـــاء الهيئتيـــن
ً
مشـــيرة إلى
التعليميـــة واإلدارية داخل الحرم التعليمي”،

أنـــه يتـــم عقـــد اجتماعـــات منتظمـــة لمراجعة اإلرشـــادات

االحترازيـــة لضمـــان اســـتمرار االلتـــزام بأعلى مســـتويات

الصحة والسالمة للجميع.

“رجال األعمال” تنظم “استعد لتكن فرنشايزًا” إلكترونيا

بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية “المشاريع”

أعلنـــت شـــركة إبراهيـــم خليـــل كانـــو،

تنظـــم جمعيـــة رجال األعمـــال البحرينية

البحريـــن ،عـــن وصول لكـــزس “Sport

الفرنشـــايز في دبي المنتـــدى اإللكتروني
“اســـتعد لتكـــن فرنشـــاي ًزا” ،بمشـــاركة

بالتعـــاون مع شـــركة امتياز الستشـــارات

الوكيـــل الحصري لســـيارات لكزس في
”LX570

multaqa@albiladpress.com

ولكـــزس “LX570 Sport

الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة امتيـــاز

 ”Black Editionلعـــام  2021إلـــى

الستشـــارات الفرنشـــايز المحاضر عصام

ُ
وصممت لكزس
معرضها فـــي ســـترة.

لوتاه ،وبحضور عدد من أعضاء الجمعية

“ ”Sport LX570و “LX 570 Sport

والمهتميـــن مـــن رواد األعمـــال بالقطـــاع

 ”Black Editionللباحثيـــن عن ســـيارة

الخـــاص ،وذلك يـــوم الثالثـــاء  27أكتوبر

تعكس طابعهم الفريد وتغمر حواسهم

 2020في تمام الســـاعة الســـابعة مســـاءً

بتجربة قيـــادة ممتعة .ويُ عبر التصميم

المميـــز لهاتين الســـيارتين عن فلســـفة

معـــدة خصوصـــا للمناورة بكل ســـهولة

يبلـــغ  403رطل  -قـــدم .كما أنها مزودة

قسوة.

ســـرعات يعمـــل علـــى توجيـــه الطاقـــة

علـــى مختلـــف التضاريـــس وأكثرهـــا

لكـــزس التصميميـــة ،إذ يمتـــاز الطـــراز
األيقونـــي لســـيارة لكـــزس LX570

وتعـــد لكـــزس  LX570مـــن الطـــرازات

متعـــددة االســـتخدامات ( )SUVبمـــا

الفاخـــرة المفضلـــة فـــي المملكـــة ،فهي

يقدمه من مســـتويات راحة استثنائية

مزودة بمحرك بـ  8أسطوانات سعة 5.7
ً
حصانا وعزم دوران
لتر ،يولد قوة 383

وأداء عالـــي المســـتوى ســـواء علـــى

الطـــرق الوعرة أو داخـــل المدينة ،فهي

.

بناقـــل حركـــة أوتوماتيكـــي بثمانـــي
إلـــى نظـــام الدفـــع الرباعـــي المســـتمر

الـــذي يحتوي علـــى التـــرس التفاضلي

المركزي  Torsenمحـــدود االنزالق مع

القفل التفاضلي اإللكتروني المركزي.

عبر منصة زووم المرئية.

وبهذه المناسبة ،قال رئيس جمعية رجال
األعمـــال البحرينيـــة خالـــد الزيانـــي ،إن

المنتـــدى اإللكتروني يهدف إلى تشـــجيع

المهتميـــن فـــي القطـــاع التجـــاري ورواد
األعمـــال البحرينييـــن فـــي المؤسســـات

الصغيرة والمتوســـطة علـــى تطوير نظم

خالد الزياني

عصام لوتاه

االمتيـــاز التجاري (الفرنشـــايز) لديهم؛ بما

وفي السياق ذاته ،قال الرئيس التنفيذي

يتفـــق مـــع المعاييـــر الدولية ،إذ يســـعدنا
هـــذا التعـــاون النوعـــي مع شـــركة امتياز

الستشـــارات الفرنشـــايز التابع لمؤسســـة

محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في دبي.

لشـــركة امتيـــاز الستشـــارات الفرنشـــايز
عصـــام لوتـــاه “نحن ســـعداء بالتعاون مع

جمعية رجال األعمال البحرينية للتعريف
بــــ “اﻣﺘﻴﺎز” التـــي تعـــ ُّد شـــركة اﺳﺘﺸﺎرات

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺘﺠﺎري.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
ahmed.bahar
@albiladpress.com
moanes.almardi
@albiladpress.com
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عامــا ،قــام زوجها بحبســها في حمام

البريطانية ،ظهرت الســيدة في حالة

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4389

رثة وهي تعاني من سوء تغذية ،بعد

الثالثاء

أن تــم إخراجها مــن الحمام الموجود
فــوق ســطح المنــزل .وقالت الضابطة المســؤولة في وحدة حمايــة المرأة وحظر زواج
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األطفــال ،والتــي أشــرفت علــى عمليــة اإلنقــاذ“ :بــدت المــرأة كما لــو أنها لم تأكل شــيئا
منــذ أيام” .واحتجزت الشــرطة الزوج بتهمــة ارتكاب جرائم عنف منزلي والحبس غير
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المشــروع ،لكنه خرج بكفالة عقب جلســة اســتماع ،كما أنكر الزوج االتهامات مؤكدا أن
زوجته “لم تكن على ما يرام” .وقال الزوج“ :كانت غير متزنة عقليا .اعتدت أن أخبرها
بأن تجلس في الخارج لكنها كانت من تلقاء نفسها تذهب لتجلس في الحمام.

حامل في شهرها التاسع تركض ميال في  5دقائق
أذهلــت ســيدة حامــل بشــهرها

المضاف أي إصابة.

مواقــع التواصــل االجتماعــي ،بعد

أثنــاء حملهــا كمــا ينبغــي أن تفعــل

التاســع ،المالييــن مــن متابعــي
تــداول مقطــع مصــور لهــا وهــي

تركــض ميــا كامــا فــي أقــل مــن
 5دقائــق ونصــف بعــد أن تحداهــا

زوجها للقيام بذلك.

وأضافــت أنهــا استشــارت طبيبين

أي امرأة تتمرن أثناء الحمل ،ومن
المهــم اإلشــارة إلــى أنــه ال توجــد

طريقة صحيحة أو خاطئة لقضاء
فتــرة الحمــل ،وأن كل األجســام

وتمكنــت األميركيــة ماكينــا مايلر،

مختلفــة ،بحســب مــا نقــل موقــع

المســافة فــي  5دقائــق و 25ثانية،

“كان الركض متنفسا كبيرا بالنسبة

البالغة من العمر  29عاما ،من قطع
بعد أن تحداها زوجها في إعطائها
 100دوالر إن كســرت حاجــز 8

دقائق في الميل الواحد.

 .buzzfeedوتابعــت مايلــر قائلــة
لــي بهــذه الطريقــة .الركــض أثنــاء

الحمــل كان عملية جميلة بالنســبة
لي ،من تقبل الجهد والصبر ،وعدم

وقالــت مايلــر إنهــا كانــت حريصــة

إجبــار الجســم علــى أي شــيء،

يســبب التــواء الحــوض والــوزن

معدل معين أو مسافة معينة”.

جــدا فــي تمرينــات القــوة لكيــا

فضيحة “خطيرة”
في البحرية

والتخلــي عــن محاولــة تحقيــق
فلسطيني يحمل سيقانًا في مزرعة قصب السكر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (أ ف ب)

يشكو من راتبه المتدني ..جونسون يفكر باالستقالة

البريطانية

قالــت وســائل إعــام بريطانيــة إن رئيس الــوزراء البريطاني

أفــادت صحيفــة “صن” نقــا عن مصادر

بســبب راتبــه المتدنــي ،بالمقارنــة براتبــه الــذي كان يتقاضاه

يقــود منظومــة صواريــخ نوويــة ،ظهــر

وذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــرور” البريطانيــة أن جونســون

عــن الخدمــة .جــرت الحادثــة أثنــاء

بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي “بريكســت” ،والتخلــص من

بوريس جونســون يفكر في ترك منصبه في غضون  6أشــهر،

مطلعــة أن ضابــط غواصــة بريطانيــا

قبل توليه مسؤولية رئاسة الحكومة.

ثمــا أثنــاء عمليــة التفريغ ،وتــم إيقافه

يخطــط لمغــادرة منصبــه بمجــرد االنتهــاء من مســألة خروج

رســو الغواصــة البحريــة البريطانيــة

أزمة فيروس كورونا ،مضيفة أن رئيس الوزراء يعتقد ،على

“فيغيالنــت” فــي القاعــدة األميركيــة

“كينغ باي” في والية جورجيا.

وذكــر أن البحــارة البريطانييــن فيمــا

كانوا يستعدون لتفريغ  16صاروخا من

طــراز “تريدينــت” ،يحمل كل منها ثالثة
رؤوس حربيــة نوويــة ،ظهــر الضابــط،

لين لوف ،الذي كان من المقرر أن يتولى
قيــادة المنظومــة ،علــى متــن الغواصــة
وهــو فــي حالــة ســكر ،وأحضــر معــه
دجاجــة مقليــة .وجرى إرســال الضابط

المذنب إلى قاعدة في اسكتلندا ،حيث

ترابــط الغواصــة فــي األصــل ،وتم فتح
تحقيق ضده.

هــو أن رئيــس الوزراء يجد راتبه مخيبا لآلمال ،بالمقارنة مع
وظيفتــه الســابقة .وقالــت المصــادر للصحيفــة إن جونســون
اشــتكى بشــكل خــاص مــن عــدم قدرتــه علــى العيــش بمبلــغ

 150,402جنيــه إســترليني ،أي مــا يعــادل  194,244دوالرا

سنويا .وبحسب الصحيفة ،فإن جونسون يفكر في مستقبل
ابنه ،الذي يبلغ من العمر  6شــهور ،وبمســتقبله التعليمي الذي

قد يكلفه حوالي  42,500جنيه استرليني في العام.

وتشــير الصحيفــة البريطانيــة إلــى أن جونســون ببســاطة ال

يســتطيع تجاوز فكرة أن ســلفه ،تيريزا ماي ،التي اســتقالت
أيضــا فــي وقــت مبكر بعد رفــض البرلمان التفاق “بريكســت”

آسيوي يتدلى من أعلى برج ترامب ويهدد باالنتحار
تداولت وســائل إعالم أميركية ،مقطع

الطابــق  16فــي المبنــى المكــون مــن

بــرج الرئيــس األميركــي دونالد ترامب

بالتوقيت المحلي.

فيديــو لرجــل يتدلــى بحبــل مــن أعلى

في شيكاغو.

 98طابقــا ،منذ السادســة مســاء األحد

وتعمل فرق من قوات التدخل السريع

الرجل الذي وصف بأنه “أســيوي” ،هدد

ووحدة من مشــاة البحريــة إلى جانب

ويتســلح الرجــل بســكين وأكــد أن

كلمــة “ترامب” المرســومة على مقدمة

ويتدلــى الرجــل اآلســيوي مــن شــرفة

البريطانية.

باالنتحــار إذا لــم يتحدث إلــى الرئيس

األميركي ووسائل اإلعالم.

سيقطع الحبل إذا لم تلب مطالبه.

الشرطة المحلية من أجل إنقاذ الرجل.
ُ
وتظهــر اللقطــات الرجــل معلقــا بجــوار
المبنــى ،وفقــا لصحيفــة “ميــرور”

احتفــل غوغــل ،عمــاق محــركات

وكتــب غوغــل فــي صفحــة تعريفيــة

بذكــرى ميــاد الموســيقار والمطــرب

 110أعــوام علــى مولــد الموســيقار

البحــث فــي اإلنترنــت ،أمــس االثنين،

الراحــل ،فريــد األطــرش ،المولود في
بلدة القريا السورية.

بوريس جونسون

الخــاص بها ،كســبت في ذلــك الحين مليون جنيه إســترليني
من سلسلة المحاضرات التي كانت تلقيها.
وبحســب مــا ورد يعتقــد بوريس أنه يمكن أن يكســب ضعف

والمغني والمنتج السينمائي والممثل.
وينظــر إلى فريد األطرش على نطاق

ووضع غوغل على صفحته الرئيسية
كاريكاتوريــة للفنــان الراحــل وهــو

وينتمــي الفنــان الراحــل إلــى عائلــة

ممســك بآلــة العــود ،الــذي كان جــزءا

أساسيا من حياته الفنية.

عصره في العالم العربي.

األطــرش العريقــة فــي جبــل الــدروز

بمحافظــة الســويداء جنوبي ســوريا،

وولــد األطــرش ،الســوري األصــل ،في

حيــث ولــد هنــاك ،قبــل أن يهاجــر مــع

في  26ديسمبر .1974

االحتالل الفرنسي.

 19أكتوبــر  ،1910ورحــل علــى عالمنا

عائلتــه إلــى مصــر ،هربــا مــن بطــش

هذا المبلغ على األقل من خالل فعل الشيء نفسه.
وفي الواقع ،لقد كســب جونســون  160ألف جنيه إســترليني
من إلقاء خطابين فقط في شهر واحد قبل أن يصبح رئيسا
للــوزراء .ناهيــك عــن أنــه كان يتمتع أيضا بدخــل ثابت قدره
 23,000جنيــه إســترليني شــهريا باعتبــاره كاتــب عمــود فــي
صحيفة “ديلي تلغراف” ،وهو ما يُ ترجم إلى  275,000جنيه
إسترليني سنويا.

بناء أول شبكة هاتف

“رجل فلوريدا”

أعلنــت شــركة نوكيــا الفنلندية ،أمس

لفــت رجل أميركــي األنظار من خالل

يشعل اإلنترنت

محمول على القمر

ابتــكار وســيلة للتنقــل مــن أدوات

االثنيــن ،أن إدارة الطيــران والفضــاء

بســيطة جــدا ،األمــر الــذي حظــي

األميركيــة (ناســا) اختارتهــا لبناء أول

باســتغراب الكثيريــن فــي الشــارع

شــبكة اتصــاالت خلويــة علــى ســطح

حينما كان يمر مسرعا بجانبهم.

القمر.

وتمكــن برايــن إدوارد كارس (57

وســتكون الشــبكة القمريــة جــزءا من

عامــا) مــن لفــت انتبــاه ســكان منطقة

جهود وكالة الفضاء األميركية إلعادة

كليرووتــر فــي والية فلوريــدا ،عندما

البشــر إلــى القمــر بحلــول عــام 2024

رأوه يســير فــي الشــارع بينمــا كان

وبنــاء مســتوطنات طويلــة األجــل

يجلــس فــي دلــو مخصــص للمســح

هناك في إطار برنامجها أرتميس.

ويدفع نفسه لألمام من خالل توجيه

وقالــت نوكيــا إن أول نظــام اتصاالت

الهــواء الخــارج مــن منفــاخ أوراق

الســلكي عريــض النطاق فــي الفضاء

الشجر إلى مظلة يمسكها بيده.

 2022قبل عودة البشر إلى هناك.

هــي “موفــرة للوقــود واقتصاديــة

ســيقام علــى ســطح القمر فــي أواخر

وقــال الرجل إن أن ســيارته “الغريبة”

وســتتحالف الشــركة الفنلنديــة مــع

ووسيلة ممتعة للسفر”..

شــركة تصميــم المركبــات الفضائيــة
الخاصــة إنتويتيــف ماشــينز ،التــي
مقرهــا تكســاس ،لتوصيــل معــدات
يبلغ ارتفاع برج ترامب في وسط مدينة إلينوي بشيكاغو حوالي  423مترا وتقدر قيمته بـ 847
مليون دوالر ،وتم االنتهاء منه في عام .2009

عن األطرش أنه يتحفي بذكرى مرور

واسع على أنه واحد من أعظم فناني

فــي منطقــة الشــرق األوســط صــورة

ما يبدو ،أنه يستطيع تحقيق ذلك في حوالي  6أشهر.

ووفقــا لبعــض نواب حزب المحافظين ،فإن ســبب هذا القرار

غوغل يحتفي بذكرى ميالد “بلبل الشرق”

الشــبكة علــى متــن مركبتهــا التــي
ستهبط على سطح القمر.

زي مبتكر للمصممة الليتوانية ديانا بوكستيت في مهرجان الموضة في
فيلنيوس ،ليتوانيا (أ ف ب)

