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أن  تنفيذيون  ومـــديـــرون  بــنــوك  إدارات  مــجــالــس  ــاء  رؤســ أكـــد 
االحتفاء بمئوية القطاع المصرفي يعتبر فرصة الستذكار تاريخ 
الوطن في مجال القطاع المالي والمصرفي على مدار المائة عام 
الماضية، ويبعث برسائل إلى العالم بأن مملكة البحرين ماضية 
في طريقها نحو البناء والتنمية والنماء، معبرين عن اعتزازهم 
بن  األمير خليفة  الملكي  السمو  الــوزراء صاحب  رئيس  برعاية 
سلمان آل خليفة، لالحتفال، مؤكدين أن سموه قاد بكل اقتدار 
السبعينات  منذ  القطاع  التي شهدها  الكبيرة  التحوالت  وحكمة 

حتى وقتنا الحاضر.
 وقالوا إن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
واعتزاز ووسام  المصرفي محل فخر  القطاع  بمئوية  لالحتفال 
ودافًعا  والمالي،  المصرفي  بالقطاع  العاملين  كافة  صدور  على 
يشكل  الــذي  الحيوي  بالقطاع  للنهوض  العمل  لمواصلة  للجميع 

ركيزة مهمة في استراتيجية االقتصاد الوطني.

سمو رئيس الوزراء قاد القطاع المصرفي باقتدار

مصرفيون يشيدون بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع المصرفي من سمو رئيس الوزراء )أرشيفية(

المنامة - بنا

ترأس ولى العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء  
اللجنة  اجتماع  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد  الملكي  السمو  صاحب 

التنسيقية 352 والذي ُعقد عن ُبعد .
CO� كورونا  فيروس  مع  التعامل  آخر مستجدات  اللجنة  (واستعرضت 

VID�19(. كما ناقشت الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.

“التنسيقية” تناقش الجوانب 
المتعلقة بالميزانية

)03(

منع السفر عن الكوادر الطبية المسؤولة في مباشرة الرضيعتين
المنامة - النيابة العامة

والجهات  ــــوزارات  ال بنيابة  النيابة  رئيس  صــرح 
العامة عدنان الوداعي بشأن التحقيق في واقعة 
صباح  تسلمت  العامة  النيابة  بأن  التوأمين  وفاة 
امس تقرير اللجنة الفنية لتقرير األخطاء المهنية 
واألخالقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة 
من ِقبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية بناًء على قرار النيابة العامة، والمتضمن 
ما انتهت إليه مهمة تلك اللجنة وما خلصت إليه 

من نتائج، وقد عكفت النيابة على دراسة التقرير 
إجــراءات طبية حيال  اتبع من  ما  للوقوف على 

المولودتين ووالدتهما وأعضاء الكادر الطبي الذي 
واستمعت  اللجنة  رئيس  استدعت  كما  باشرها. 
إلى أقواله فيما تضمنه التقرير. هذا وكانت النيابة 
العامة قد أصدرت أمرًا بمنع جميع أعضاء الكادر 
السفر،  الطبية من  اإلجــراءات  باشر  الــذي  الطبي 
أقــوال كل  بسماع  التحقيقات مستمرة  تزال  وما 
الــواقــعــة مــن أجــل تحديد  اتــصــل بمالبسات  مــن 

المسؤولية الجنائية.

براغ - الحدث.نت

تشيكيا،  بــرلــمــان  صنف 
أمـــــــــــــــس، حــــــــــــزب هللا 
ــعــســكــري  بــجــنــاحــيــه ال
ــي مــنــظــمــة  ــاســ ــ ــي ــســ ــ وال
ــت  ــ ــانـ ــ إرهـــــــابـــــــيـــــــة. وكـ
صنفت  قـــد  ــيــمــاال  غــوات

حزب هللا كمنظمة إرهابية، رسميا، الجمعة الماضي، في خطوة القت 
إشادة من دول عدة حول العالم.

تشيكيا تصنِّف حزب اهلل 
منظمة إرهابية

)١٠(

جاللة الملك: تعزيز التعاون الدفاعي مع أميركا

جاللة الملك 
مستقبال 

وزير الدفاع 
األميركي

المنامة - بنا

أشاد ملك البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
بالعالقات  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
تربط  التي  الوثيقة  والشراكة  االستراتيجية 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــوالي ــ بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وال
من  الثنائي  الــتــعــاون  يشهده  ومــا  األمريكية، 
تــطــور ونــمــو مــتــواصــل فــي جميع الــمــجــاالت، 
السيما ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون 
تجمعهما  كبلدين صديقين وحليفين  الدفاعي 

)02(عالقات تاريخية عميقة.

0508121413

قمة مبكرة بين الرفاع والمحرقسلفيا: آلة “الهارب” سحرتنيفيتو ضد حلم حزب اهلل بـ ”الصحة والدفاع”“المركزي” يصدر إطار “الخدمات المفتوحة”تشديد الخناق على البنوك اإليرانية بتهمة “الغسيل”
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية  «

أمس أحكاما حضورية اعتبارية 
باإلدانة في 5 قضايا خاصة بغسل 

األموال والمتهم فيها البنك المركزي 
اإليراني باالشتراك مع عدد من البنوك 

اإليرانية وبنك المستقبل وخمسة 
من مسؤوليه.

أصدر مصرف البحرين المركزي إطار  «
العمل الخاص بتطبيق الخدمات 

المصرفية المفتوحة لتسهيل 
التنفيذ للخدمات من قبل المصارف 

والمؤسسات المالية. ويشمل 
اإلرشادات التشغيلية ومواصفات 

.)API( الواجهة التقنية لبرمجة

أكدت مصادر مطلعة أن رغبة حزب  «
الله اللبناني اإلرهابي في الحصول 

على وزارتي الصحة والدفاع في 
تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة 

اصطدمت مع فيتو أميركي 
قاطع يرفض حصوله على هاتين 

الوزارتين تحديًدا.

قالت عازفة الهارب سلفيا محمد  «
سعد إنها في البداية لم أعرف آلة 
الهارب، ولكن بعد اختبار القدرات، 

قررت اللجنة أن “أصابعي 
واليدين” يصلحان للعزف عليها 

حتى سحرتني.

كشف االتحاد البحريني لكرة القدم  «
عن هوية مباريات دوري ناصر بن حمد 
الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 

2021-2020. جاء ذلك في حفل مراسم 
سحب القرعة. وأسفرت القرعة عن 

مباراة قوية وقمة مبكرة بين الرفاع 
والمحرق في الجولة األولى.

قيادات مصرفية: رعاية سموه 
لمئوية القطاع وسام على 

صدورنا ويدفعنا لتقديم المزيد

سمو ولي العهد يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

“النيابة” استدعت 
رئيس اللجنة الفنية 

لسماع أقواله

50.3 مليون دينار 
أرباح “بتلكو” في     

9 أشهر

استقالة الرئيس 
التنفيذي لـ 

“التسهيالت”

)08(

)08(

)05 و06 و07(

ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ اج مـــــــســـــــاعـــــــدات  يــــتــــســــلــــمــــون  وبـــــــلـــــــدًيـــــــا  نــــــائــــــًبــــــا   16

ــى ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ مـ  1434 لـــــــــــ  مـــــــــســـــــــاعـــــــــدات  تـــــــــصـــــــــرف  “الـــــــــعـــــــــمـــــــــل” 

ــن  ــمــتــقــاعــدي ــت ل ــ ــب ــت عـــاطـــلـــيـــن مــــن وظــــائــــف ذهــ ــرمــ ــل” حــ ــ ــم ــ ــع ــ “ال

ــة لــــغــــيــــر مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صـــــــــرف مــــــســــــاعــــــدات اجـ

مالئم”  غير  “تقدير  ذات  الــمــدارس  عــدد  رفــع  المراجعات  ضعف 

ومنشئه  تصنيعه  جــودة  لتحليل  تخضع  ال  األم  لبن  بــدائــل 

ــة” تــــمــــرر مـــنـــتـــجـــات مـــنـــتـــهـــيـــة الـــصـــالحـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ “الـ

ظهرها  تدير  “الصحة”  و  معدية..  بأمراض  وافدين  إصابة 

ــون “ســــــنــــــدات الـــتـــنـــمـــيـــة” ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــون “بـ ــزمــ ــ ــت ــ ــل ــة“: مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ “الـ

راشد الغائب، علوي الموسوي، جاسم اليوسف، إبراهيم النهام، ليلى مال اهلل، سيدعلي المحافظة، مروة خميس، زينب العكري
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اســـتقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة امس فـــي قصـــر الصخير 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربية نايف الحجرف بمناسبة زيارته للبالد.

ورحـــب جاللة الملـــك باألمين العام، واســـتعرض 
ذات  والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن  عـــدًدا  معـــه 
الصلـــة بالشـــأن الخليجـــي، خصوًصـــا مـــا يتعلـــق 
بدفع مســـيرة مجلس التعـــاون، لتحقيق تطلعات 
وطموحـــات شـــعوبه الشـــقيقة نحـــو المزيـــد مـــن 

الرقي والتطور والرخاء.

وأشـــاد جاللتـــه باإلنجـــازات الرائدة التـــي حققها 
مجلـــس التعـــاون والتـــي ســـعى مـــن خاللهـــا إلى 
ترســـيخ دعائم العمل الخليجي المشـــترك وزيادة 
فعالياته في اســـتكمال بناء صـــروح التكامل في 

مختلف المجاالت.
وأعـــرب جاللته عن تقديره للجهـــود الطيبة التي 

يبذلها األمين العام ومســـاعدوه وجميع العاملين 
في األمانة العامة لدعم مســـيرة العمل الخليجي 
وتعزيز التنســـيق والتعاون بين األشقاء لتحقيق 

المزيد من المكتسبات على كافة المستويات.
مـــن جانبه، أعـــرب األمين العـــام لمجلس التعاون 
عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة الملك على إشـــادة 

جاللتـــه الكريمـــة بمجلـــس التعاون، مؤكـــدا على 
الـــدور الفاعـــل الـــذي تنهـــض بـــه مملكـــة البحرين 
وجهودهـــا المشـــهودة لالرتقـــاء بمســـيرة مجلس 
التعـــاون إلـــى آفاق أرحـــب، وإســـهاماتها الداعمة 
لتطويـــر مجـــاالت العمـــل الخليجـــي ومضاعفـــة 

مكتسباته.

ــاء ــق ــيــن األش ــة فـــي الــتــنــســيــق ب ــام ــع ــة ال ــان ــأم ــود طــيــبــة ل ــه ــك: ج ــل ــم ــة ال ــال ج

الدفع بمسيرة التعاون لتحقيق تطلعات الخليجيين 

المنامة - بنا

أشاد ملك البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة بالعالقات 
االســـتراتيجية والشراكة الوثيقة التي تربط 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة، وما يشـــهده التعـــاون الثنائي من 
تطـــور ونمو متواصـــل في جميـــع المجاالت، 
العســـكري  بالتنســـيق  يتعلـــق  مـــا  الســـيما 
صديقيـــن  كبلديـــن  الدفاعـــي  والتعـــاون 
وحليفين تجمعهما عالقات تاريخية عميقة.

جـــاء ذلك خالل اســـتقبال جاللتـــه في قصر 
بالواليـــات  الدفـــاع  وزيـــر  أمـــس  الصخيـــر 
المتحـــدة األميركيـــة مـــارك إســـبر  بمناســـبة 

زيارته للمملكة.
الدفـــاع  بوزيـــر  الجاللـــة  صاحـــب  ورحـــب 
األميركـــي والوفد المرافق، واســـتعرض معه 
الروابط التاريخية العريقة وســـبل تطويرها 
البحرينيـــة  العالقـــات  أن  وأكـــد  وتنميتهـــا، 
الثقـــة  علـــى  عقـــود  منـــذ  مبنيـــة  األميركيـــة 
واالحترام المتبادل والحرص المشـــترك على 
تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين.

وجـــرى خـــالل اللقـــاء تبـــادل وجهـــات النظر 
والمســـتجدات  القضايـــا  مـــن  عـــدد  بشـــأن 
اإلقليميـــة والدولية ذات االهتمام المشـــترك 
تشـــهدها  التـــي  التطـــورات  مقدمتهـــا  فـــي 
المنطقـــة، معرًبـــا جاللـــة الملـــك عـــن تقديـــره 

لجهود الوزير مارك إســـبر في تعزيز عالقات 
التعـــاون البحرينية األميركيـــة في الجوانب 

العسكرية والدفاعية.
كما نوه جاللته بالدور المحوري الذي تضطلع 
به اإلدارة األميركية في ترسيخ دعائم األمن 

والعالمـــي  االقليمـــي  والســـالم  واالســـتقرار 
وحرصهـــا على تعزيـــز التعاون المشـــترك مع 

مملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب  وزيـــر الدفـــاع األميركي 
عـــن شـــكره وتقديـــره لجاللـــة الملـــك  علـــى 

حفـــاوة االســـتقبال وعلى جهـــود جاللته في 
توثيق عالقات الصداقـــة الوطيدة والتعاون 
المتبـــادل، وأثنـــى علـــى دور مملكـــة البحرين 
المحوري كشريك مهم منذ عقود طويلة في 

تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

المتبادل االحـــتـــرام  عــلــى  عــقــود  مــنــذ  مبنية  الثنائية  عــاقــاتــنــا  الــمــلــك:  جــالــة 

تعــزيــز التعــاون العسكــري والدفــاعي مع أميركــا
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جاللة الملك مستقبال وزير الدفاع األميركي

المنامة - بنا

هنـــأ عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
نائـــب  العهـــد  وولـــي  خليفـــة   آل 
القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة  النائـــب عـــادل العســـومي 
بفـــوزه برئاســـة البرلمـــان العربـــي 
بالتزكية في الجلســـة التي عقدها 
البرلمـــان أمس بمقر جامعة الدول 

العربية بالقاهرة.
وأشادوا باإلنجاز المهم الذي يعزز 
المكانـــة الرفيعـــة والتقديـــر الـــذي 
تحظـــى به مملكـــة البحريـــن على 

المســـتوى العربـــي والدولـــي، وما 
يتمتـــع بـــه أبنـــاء مملكـــة البحرين 
من كفـــاءة وخبرة متميـــزة لتولي 
مختلـــف المســـؤوليات والمناصب 
اإلقليميـــة، معربيـــن عـــن خالـــص 
تمنياتهم للعســـومي بكل التوفيق 
بجهـــوده  ومنوهيـــن  والســـداد، 
الطيبـــة في خدمـــة الدبلوماســـية 
البرلمانية البحرينية والعربية في 

مختلف المحافل والمنتديات.
كمـــا أعربـــوا عـــن تقديرهـــم للدور 
الـــذي يضطلع به البرلمـــان العربي 
في تعزيز التعاون والتنســـيق بين 
البرلمانـــات العربيـــة والدفـــاع عن 
قضايا األمـــة العربية ودعم العمل 

العربي المشترك.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد يهنئون رئيس البرلمان العربي

المنامة - بنا

تبـــادل عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
برقيات التهنئة بمناســـبة ذكرى مولد 
الرســـول األكـــرم محمـــد بـــن عبدهللا 
)صلى هللا عليه وســـلم(، مـــع إخوانه 
ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية 
واإلســـالمية، ضمنهـــا جاللتـــه أطيب 
تهانيـــه بالمناســـبة المباركة وتمنياته 
والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور  لهـــم 
ولُدولهم وشـــعوبهم الشـــقيقة المزيد 
واالزدهـــار،  والتطـــور  الرقـــي  مـــن 
داعيـــا هللا جـــل جاللـــه أن يعيد هذه 
األمتيـــن  علـــى  المباركـــة  المناســـبة 
العربية واالســـالمية ب اليمـــن والخير 

والبركات.

كمـــا تبـــادل رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  األميـــر خليفـــة  الملكـــي  الســـمو 
ســـلمان آل خليفـــة برقيـــات التهنئـــة 
النبـــوي  المولـــد  ذكـــرى  بمناســـبة 
الشـــريف مـــع إخوانه ملـــوك و أمراء 
ورؤســـاء الدول العربية واإلسالمية 
ورؤســـاء الوزارات وأوليـــاء العهود، 
أعرب فيها ســـموه عن خالص تهانيه 
بهذه المناســـبة العطرة وتمنياته لهم 
بدوام الصحـــة والســـعادة ولبلدانهم 
وشعوبهم الشقيقة مزيدا من التقدم 
والنمـــو، ســـائال المولـــى عـــز وجل ان 
يعيـــد هـــذه المناســـبة الجليلـــة علـــى 
األمتيـــن العربية واإلســـالمية باليمن 

والخير والبركات.

القائـــد  نائـــب  العهـــد  تبـــادل ولـــي  و 
األعلى النائـــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيات 
التهنئة بمناســـبة ذكرى المولد النبوي 
الشـــريف مـــع قـــادة الـــدول العربيـــة 
واإلســـالمية وأوليـــاء العهـــود، عبـــر 
التهانـــي  صـــادق  عـــن  فيهـــا  ســـموه 
بهذه المناســـبة الطيبـــة وتمنياته لهم 
بموفـــور الصحة والســـعادة ولدولهم 
الشـــقيقة تحقيق المزيد مـــن التقدم 
الـــى  متضرعـــا  والرقـــي،  والرفعـــة 
العلي األعلى ان يعيد هذه المناســـبة 
والمســـلمين  العـــرب  علـــى  المباركـــة 

كافة بالخير واليمن والبركات.

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني 
مع ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية بمناسبة المولد النبوي

المنامة - بنا

بعث وزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن 
أحمـــد آل خليفـــة، ببرقية تهنئـــة إلى رئيس 
البرلمـــان العربـــي  النائب عادل العســـومي، 
بمناســـبة اختيـــاره لتولـــي رئاســـة البرلمـــان 
العربي. وهنأ في البرقية النائب يالمناسبة، 
مشيرا إلى أن هذا اإلنجاز يدل داللة عميقة 
أن مملكـــة البحريـــن قطعـــت شـــوًطا بعيًدا 
فـــي العمل الديموقراطـــي وحققت حضورًا 
الفتًا في الحقل العربي، ويؤكد دور سعادة 
النائـــب فـــي هـــذا المجـــال، واعترافـــا عربيا 
بـــأن مملكـــة البحريـــن أنجـــزت فـــي العمـــل 
الديموقراطـــي شـــوطا يدعـــو إلـــى الفخـــر، 
داعيـــا هللا تعالـــى لـــه التوفيـــق و النجاح و 

العون على تحمل المسؤولية المهمة.

وزير الديوان الملكي 
يهنئ رئيس 

البرلمان العربي



وأضافوا أن الحقبة التاريخية للقطاع المصرفي 
وازدهارهـــا فـــي ظـــل العهـــد الزاهر لعاهـــل البالد 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة  صاحـــب 
خليفـــة وجهود الحكومة، بقيادة صاحب الســـمو 
الملكـــي رئيس الوزراء، تمثـــل قصة نجاح كبيرة 
وتحكي كفاءة العنصر البشري الوطني في إدارة 
مؤسسات مصرفية ضخمة وكبيرة، مضيفين أنا 
تلـــك النجاحات تجعلنـــا جميعا نفخـــر بما أنجزه 

القطاع خالل قرن من الزمان.

مكانة مرموقة

ومـــن جانبـــه، رفـــع رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
البحريـــن الوطني فاروق يوســـف خليـــل المؤيد 
أســـمى التهانـــي والتبريكات إلى صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الـــوزراء، علـــى نجـــاح احتفاليـــة مئويـــة القطاع 
المصرفـــي التـــي أقيمـــت تحـــت رعايـــة ســـموه، 
منّوًهـــا أن االحتفـــال شـــهادة على الجهـــود التي 
بذلهـــا ســـموه لتطويـــر هـــذا القطـــاع ووضعه فى 

ا. ا وعالميًّ مكانة مرموقة إقليميًّ
وأكد أن الدعم الذى يحظى به القطاع المصرفي 
من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك إلى جانب 
ما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، 
من دور واضح فى الدفع بهذا القطاع إلى األمام 
والحفـــاظ على أدائه القـــوي وزيادة الثقة به عبر 
سياســـات اقتصادية ومنظومة تشـــغليه شاملة، 
ومؤازرة ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى، النائب 
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ســـاهم 
فـــى تنمية هذا القطاع حتى بات أكثر القطاعات 

مساهمًة في الدخل الوطني بعد النفط.

نظرة ثاقبة

وبـــدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف 
البحريـــن وحيـــد القاســـم أن احتفاليـــة الجمعية 
مـــا كان  البحرينـــي  القطـــاع المصرفـــي  بمئويـــة 
ليحقـــق كل هذا النجـــاح واألثر لـــوال التوجيهات 
الســـديدة والدعـــم الكبيـــر مـــن صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء، مضيًفا أن جانًبـــا كبيًرا 
مـــن االحتفاليـــة موّجـــه لالحتفاء بجهود ســـموه 
كصانـــع لهـــذا القطاع وراعـــي له على مـــدى أكثر 
من خمســـة عقود، حيـــث إن االنطالقة الحقيقية 
والواثقة والمســـتدامة للقطاع المالي والمصرفي 
في مملكة البحرين بدأت تحديًدا في ســـبعينات 
القرن الماضي بفضل النظرة الثاقبة سمو رئيس 
الوزراء وجهود سموه في بناء ما نراه اليوم من 

تقدم وريادة في هذا القطاع.
 ونـــّوه القاســـم بجهـــود جميـــع شـــركاء جمعيـــة 
مصـــارف البحريـــن في تنظيـــم هـــذه االحتفالية 
بما في ذلـــك مصرف البحريـــن المركزي، وجميع 
الرعاة وقال االحتفاليـــة النوعية بمئوية القطاع 
المصرفـــي تمثـــل خالصـــة الجهـــود التـــي بذلتها 
جمعيـــة مصـــارف البحريـــن مـــن أجل إبـــراز هذا 
القطـــاع بمـــا فـــي ذلـــك نصب الصـــرح التـــذكاري 
الـــذي يجســـد أصالـــة وعراقـــة هـــذا  الحضـــاري 
القطاع بشـــكل دائـــم أمام مرفأ البحريـــن المالي، 
وإصدار كتاب هو األول من نوعه يوثق المسيرة 
الرائـــدة للقطـــاع المصرفـــي، إضافـــة إلـــى طابـــع 

خاص بهذه المناسبة.
 وأعـــرب عـــن تهنئـــة جمعيـــة مصـــارف البحرين 
فوا بالتكريم من لدن صاحب  لجميـــع الذين تشـــرَّ
الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء خـــالل االحتفالية 
مـــن أصحـــاب المســـاهمات الجليلـــة فـــي تطوير 
ـــا،  وحاليًّ ســـابًقا  البحرينـــي  المصرفـــي  القطـــاع 
وقـــال إن هـــذا التكريـــم حدث علـــى نطاق ضيق 
بسبب الظروف االستثنائية لجائحة كوفيد19-، 
وأضاف أن الجمعية تضع في حســـبانها مواصلة 
عملية التكريم هذه بل والتوسع بها في مناسبات 
قادمـــة، عرفاًنـــا وتقديًرا لجميع المســـاهمين في 

المسيرة الحافلة للقطاع المصرفي.
أن  القاســـم  كشـــف  صلـــة  ذي  صعيـــد  وعلـــى   
ـــا علـــى  جمعيـــة مصـــارف البحريـــن تعكـــف حاليًّ
االســـتفادة مـــن النقاشـــات التي دارت فـــي إطار 
هـــذه الفعاليـــة والمخرجـــات التـــي نتجـــت عنهـــا 
فـــي مواصلـــة العمل مـــن أجل تحقيـــق األهداف 
الكبيـــرة التـــي وضعـــت لهـــا، وذلـــك فـــي ضـــوء 
الرؤيـــة االســـتراتيجية للجمعية للغرض من هذه 
االحتفاليـــة، وبما في ذلك استكشـــاف أفق تطور 
القطـــاع المالي والمصرفـــي البحريني في مجال 
االندمـــاج، والخدمـــات الرقميـــة، والتكنولوجيـــا 
الماليـــة، وتطويـــر الكـــوادر المصرفيـــة الوطنيـــة 
التـــي نهضت على الدوام بمســـؤولية تطوير هذا 

القطاع وتعزيز تنافسيته.

قوانين متطورة

مـــن جانبـــه، أشـــاد المصرفـــي عبدهللا الســـعودي 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي بذلهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكي رئيس الوزراء الموقر، في جعل البحرين 
ســـوقا مالية تنافســـية على مستوى إقليمي رغم 
محدودية مواردها ومساحتها الجغرافية، قائالً: 
إن البحريـــن كانت منذ ســـبعينات القرن الماضي 
أنشـــطة  لبـــدء  إقليميـــا  األكثـــر مالئمـــة  المـــكان 
جديـــدة في العمـــل المصرفي أو متابعة أنشـــطة 
قائمـــة، خاصـــة مـــع وجـــود تشـــريعات وقوانيـــن 
ا فـــي ذلـــك الوقت، إضافـــة إلى أن  متطـــورة جدًّ
المســـؤولين عن تنظيم شؤون القطاع المصرفي 
كانـــو يعملـــون بتوجيهـــات ســـمو رئيـــس الوزراء 
علـــى منح كل الدعـــم للقائمين على المؤسســـات 
م احتياجاتهم  الماليـــة والمصارف الخاصـــة وتفهَّ

وتلبية متطلباتهم بسرعة ومرونة كبيرتين.
وأشـــار الســـعودي إلـــى أن البحريـــن كانـــت مهًدا 
النطالقـــة صناعـــة مصرفيـــة قويـــة قـــادرة على 
التعامل مع الوفورات المالية الهائلة الناجمة عن 
ارتفاع أسعار النفط، وإعادة ضخ تلك الوفورات 
فـــي مشـــاريع تنموية عمالقـــة، حتـــى باتت هذه 
الصناعـــة فـــي البحريـــن نموذًجا يحتـــذى به في 
المنطقة، مضيًفا أنه اتخذ البحرين مركًزا رئيًســـا 
ا، وفيها  ا وعالميًّ للتوسع في عمله المصرفي عربيًّ
أســـس “المؤسســـة العربية المصرفية” بمســـاهمة 

ثـــالث دول نفطيـــة عربيـــة هـــي ليبيـــا وأبوظبي 
والكويـــت، ثم حولها من شـــركة مســـاهمة مقفلة 
تملكها ثالث حكومات إلى شـــركة مساهمة عامة 
بمشـــاركة القطـــاع الخـــاص العربـــي واألجنبـــي، 
ولفـــت إلـــى أن ذلـــك مـــا كان ليتحقق لـــوال تقدم 
البنيـــة التحتية للصناعـــة المالية والمصرفية في 

مملكة البحرين.

ترسيخ المكانة

 ومـــن جانبها، هنأت الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
)سيكو( نجالء الشيراوي، صاحب السمو الملكي 
رئيس الوزراء، بمناسبة مئوية القطاع المصرفي 
في مملكة البحرين، مشيرًة إلى أن رعاية سموه 
للمئوية كفلت لها النجاح وهي أيضا وســـام على 
صدور جميع العاملين بالقطاع المصرفي والمالي 
لما لسموه من دور كبير وبارز فى نهضة وتطوير 

هذا القطاع بمختلف مجاالته وقطاعاته.
فـــى  والمالـــي  المصرفـــي  القطـــاع  إن  وقالـــت   
مملكـــة البحريـــن حظى بكافة أشـــكال الدعم من 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، موكدة أن 
التطـــور والنهضة التي يعيشـــها القطاع هي نتاج 
القواعـــد واألســـس التـــى وضعهـــا ســـموه لتعزيز 
قـــدرات المملكة االقتصادية لتحقيق تحقق خير 
وإزدهـــار المملكـــة، وأكـــدت أن مملكـــة البحريـــن 
اليـــوم تواصـــل ترســـيخ مكانتهـــا علـــى مســـتوى 

العالم بفضل المنظومة التشـــغيلية الشـــاملة لهذا 
القطاع في مملكة البحرين.

أسلوب مميز

وقالـــت رئيس تطوير األعمال بشـــركة الخدمات 
المالية العربية أميرة إســـماعيل إن رؤية صاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء القيادية تشـــكل 
وملهًمـــا  القيـــادة،  فـــي  مميـــًزا  وأســـلوًبا  منهًجـــا 
للقيادات التي تسعى للتأثير وتحقيق التميز في 
مســـيرة عملهـــا، وبينت أن البحريـــن بفضل رؤية 
ســـموه وإيمانـــه بقـــدرات أبنائه مـــن المواطنين، 
قدمـــت نموذجـــًا مبتكـــرًا عالميًا في إعـــداد قادة 
المســـتقبل، القادريـــن علـــى التعامـــل مـــع جميـــع 

المتغيرات والمستجدات.
وأعربت إســـماعيل، عن خالص التهاني لصاحب 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء الموقر بمناســـبة 
االحتفـــال بمرور 100 عام على تأســـيس القطاع 
المصرفـــي، مؤكـــدة أن هـــذه مناســـبة غالية على 
جميـــع العامليـــن بالقطـــاع المصرفـــي والمالـــي”، 
المناســـبة  لهـــذه  ســـموه  تشـــريف  أن  وأضافـــت 
بالرعايـــة يمثل دعًما كبيًرا للقطاع المصرفي عبر 
مســـيرة امتـــدت 100 عام مثلت فيهـــا الخدمات 
المصرفيـــة، أهـــم أعمـــدة اســـتراتيجية البحرين 
لتنويع مصادر الدخل وتوســـيع قاعدة األنشـــطة 

االقتصادية.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء قاد القطاع المصرفي بكل اقتدار
المزيد لتقديم  ويدفعنا  صدورنا  على  وسام  القطاع  لمئوية  سموه  رعاية  مصرفية:  قيادات 

المؤيد: الحفاظ على 
األداء القوي وزيادة 

الثقة عبر سياسات 
اقتصادية شاملة

إسماعيل: المملكة 
قدمت بفضل رؤية 

ا  سموه نموذًجا عالمّيً
في إعداد القادة

الشيراوي: التطور 
والنهضة نتاج قواعد 
وضعها سموه لتعزيز 

قدرات االقتصاد

السعودي: البحرين 
مهد لصناعة قوية 

قادرة على التعامل 
مع الوفورات المالية

القاسم: استكشاف 
تطور المصارف في 
االندماج والخدمات 
والتكنولوجيا المالية

local@albiladpress.com

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع األول 1442 - العدد 4398
03

أكــد رؤســاء مجالــس إدارات بنوك ومديــرون تنفيذيــون أن االحتفاء بمئوية 
القطــاع المصرفــي يعتبــر فرصــة الســتذكار تاريــخ الوطن في مجــال القطاع 
المالــي والمصرفــي على مدار المائة عام الماضية، ويبعث برســائل إلى العالم 
بــأن مملكــة البحرين ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية والنماء، معبرين 
عــن اعتزازهــم برعايــة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، لالحتفال، مؤكدين أن ســموه قاد بــكل اقتدار وحكمة 

التحوالت الكبيرة التي شهدها القطاع منذ السبعينات حتى وقتنا الحاضر.
وقالــوا إن الرعايــة الكريمــة لصاحب الســمو الملكي رئيس الــوزراء لالحتفال 
بمئويــة القطــاع المصرفــي محــل فخــر واعتــزاز ووســام علــى صــدور كافــة 
العاملين بالقطاع المصرفي والمالي، ودافًعا للجميع لمواصلة العمل للنهوض 
بهــذا القطــاع الحيــوي الــذي يشــكل ركيــزة مهمة فــي اســتراتيجية االقتصاد 
الوطنــي، مشــيدين بالدعــم الكبيــر الذى يقدمــه صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء للقطــاع المصرفــي مــن أجــل تطويــر الخدمــات المصرفيــة وصياغة 

سياسات التنمية الشاملة.

قصص النجاح في العهد الملكي الزاهر تجعلنا نفخر بما أنجزنا في قرن من الزمان
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المنامة - وزارة الخارجية

دانـــت وزارة الخارجية واســـتنكرت بشـــدة 
اإلرهابيـــة  الحوثيـــة  المليشـــيات  مواصلـــة 
المدعومـــة من إيـــران، اعتداءاتها المتكررة 
علـــى المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة 
باتجـــاه  باليســـتي  صـــاروخ  إطـــاق  عبـــر 
مدينـــة نجـــران، واطـــاق 6 طائـــرات بدون 
طيـــار )مفخخة( علـــى األراضي الســـعودية، 
المواطنيـــن  وســـامة  أمـــن  مســـتهدفة 

والمقيمين.
وأشـــادت الـــوزارة ببســـالة وكفـــاءة قـــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي 
واعتـــراض الصـــاروخ البالســـتي والطائرات 
المفخخة وتدميرهـــا، مؤكدة موقف مملكة 
البحريـــن الثابت فـــي الوقوف صًفـــا واحًدا 
مـــع المملكـــة العربية الســـعودية ضـــد كل ما 
يهدد أمنها واســـتقرارها وســـامة أراضيها، 
مطالبـــة المجتمع الدولي بإدانة االعتداءات 
االرهابيـــة اآلثمة التي تهدد أمن واســـتقرار 

وسامة المملكة العربية السعودية.

إدانة مواصلة الحوثيين 
االعتداء على السعودية

المنامة - بنا

اجتمع  وزير شؤون الدفاع الفريق 
الركن عبدهللا النعيمي في القيادة 
وكالـــة  مديـــر  مـــع  امـــس،  العامـــة 
التعاون لألمن الدفاعي األمريكية 

هايدي غرانت.
وزيـــر  رحـــب  االجتمـــاع   وخـــال 
وكالـــة  بمديـــر  الدفـــاع  شـــؤون 
التعاون لألمن الدفاعي األمريكية، 
مشـــيدا بعاقات الصداقة المتينة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
وسبل نمائها وما تشهده من تطور 
في مختلـــف المجاالت خاصة في 

المجال العسكري والدفاعي.
حضـــر اللقاء مســـاعد رئيس هيئة 
األركان لإلمـــداد والتمويـــن اللواء 
الركـــن بحـــري يوســـف أحمـــد مال 
هللا، وقائـــد ســـاح الجـــو الملكـــي 
طيـــار  الركـــن  اللـــواء  البحرينـــي 
آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
خليفة، و مديـــر الصيانة والتزويد 
الفنـــي اللـــواء الركـــن بحـــري أنـــور 
عبدهللا الجودر، ومدير التخطيط 
والتســـليح اللـــواء الركـــن الشـــيخ 
ســـلمان بن خالـــد آل خليفة، وعدد 

من كبار الضباط.

صداقة وطيدة مع أميركا

المنامة - بنا

شـــهد متحـــف البحرين الوطني مســـاء 
أمـــس زيـــارة وزيـــر الدفـــاع األمريكـــي 
مـــارك إســـبر، حيـــث كان في اســـتقباله 
مديـــر إدارة المتاحـــف واآلثـــار بهيئـــة 
البحرين للثقافة واآلثار الشـــيخ خليفة 

بن أحمد آل خليفة.
وتجـــول وزيـــر الدفـــاع األميركـــي في 
الوطنـــي  المتحـــف  قاعـــات  مـــن  عـــدد 
مقتنيـــات  مـــن  فيهـــا  مـــا  واستكشـــف 
تعكـــس غنـــى تاريـــخ وحضـــارة مملكة 

عصـــر  إلـــى  تعـــود  والتـــي  البحريـــن 
حضـــارة دلمـــون قبـــل أكثـــر مـــن 4000 
عام، ومن بين أبـــرز المحّطات التي تم 
التوقـــف فيها، قاعة دلمـــون التي تضم 
عـــددا كبيـــرا مـــن األختـــام الدلمونيـــة 
والمكتشـــفات األثريـــة وقاعـــة المدافن 
التي تحكـــي قصة مدافن تال دلمون، 
وهـــي ثالث مواقـــع البحرين المســـجلة 
علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمـــة 

اليونيسكو.

وزير الدفاع األميركي يزور “المتحف”

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة أمس األمين 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  لمجلـــس  العـــام 
العربيـــة نايـــف الحجـــرف، بحضـــور رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحســـن واألمين 
العام المساعد للشـــؤون القانونية بمجلس 
الوزيـــر  الفاضل.وأشـــاد  خليفـــة  التعـــاون 
العامـــة لمجلـــس  الفاعـــل لألمانـــة  بالـــدور 

التعاون في تطوير مسيرة العمل الخليجي 
المشـــترك فـــي المجـــال األمنـــي، ومتابعـــة 
بـــدول  الداخليـــة  وزراء  قـــرارات  تنفيـــذ 
المجلس. وتم بحث عدد من الموضوعات 
المتعلقة بتعزيز التعاون األمني، باإلضافة 
إلى القضايا ذات االهتمام المشـــترك. وأكد 
الحجـــرف، اعتـــزازه بلقاء وزيـــر الداخلية، 
مشـــيدا بجهـــود وزارة الداخليـــة للحفـــاظ 
علـــى األمـــن واالســـتقرار فـــي كافـــة ربوع 

مملكة البحرين.

تعزيز التعاون األمني الخليجي

المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة  في القيادة العامـــة صباح امس، 
مديـــر وكالـــة التعـــاون لألمـــن الدفاعـــي 
والوفـــد  غرانـــت  هايـــدي  األميركيـــة 
المرافـــق، وذلـــك بحضـــور وزيـــر شـــؤون 

الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.
وخـــال اللقـــاء رحـــب  القائد العـــام لقوة 

دفـــاع البحريـــن بمديـــر وكالـــة التعـــاون 
وأشـــاد  األميركيـــة،  الدفاعـــي  لألمـــن 
بالعاقـــات التاريخيـــة والصداقة القائمة 
بين مملكة البحريـــن والواليات المتحدة 
األميركيـــة، وســـبل تعزيزها وما تشـــهده 
من تطور علـــى مختلف األصعدة خاصة 
العســـكري  بالتنســـيق  منهـــا  يتعلـــق  مـــا 

والتعاون الدفاعي.

حضر اللقاء مســـاعد رئيس هيئة األركان 
لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء الركـــن بحري 
يوســـف مـــال هللا، وقائـــد ســـاح الجـــو 
الملكـــي البحرينـــي اللـــواء الركـــن طيـــار 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
ومدير التخطيط والتسليح اللواء الركن 
الشـــيخ سلمان بن خالد آل خليفة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل مدير وكالة التعاون لألمن الدفاعي األميركية

القائد العام: عالقتنا تاريخية مع أميركا

مواصلة التنسيق العسكري مع واشنطن
اجتمـــع  القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
امـــس مع وزير الدفـــاع بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة مارك إســـبر 
بمناســـبة  لـــه  المرافـــق  والوفـــد 
بحضـــور  وذلـــك  للبـــاد،  زيارتـــه 
وزير شؤون الدفاع الفريق الركن 
عبـــدهللا النعيمـــي، ورئيـــس هيئة 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  
النعيمـــي، ووكيـــل وزارة الدفـــاع 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ أحمـــد بـــن 

محمد آل خليفة.
رحـــب   االجتمـــاع  بدايـــة  وفـــي 
القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
بوزيـــر الدفـــاع األمريكـــي والوفد 
المرافق له، حيث أشاد بالعاقات 

التاريخيـــة واالســـتراتيجية التي 
والتعـــاون  طويلـــة  لعقـــود  تمتـــد 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  المســـتمر 
األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
الصديقـــة فـــي شـــتى المجـــاالت 
وســـبل  العســـكرية  وخاصـــًة 

تعزيزهـــا وتطويرهـــا، بمـــا يحقق 
للبلديـــن  المشـــتركة  المصالـــح 

والشعبين الصديقين.
وجرى خال االجتماع بحث عدد 
مـــن المواضيع المتعلقـــة بالقضايا 
اإلقليمية والدولية، مؤكدًا معاليه 

على مواصلة التنســـيق العسكري 
والتعـــاون الدفاعـــي بيـــن البلدين  
في إرســـاء دعائم وتحقيق األمن 
واالســـتقرار فـــي المنطقة، كما تم 
بحث عـــدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

زيادة التكاتف لمواجهة التحديات السياسية واألمنية
الدوليـــة التكتـــات  مـــع  العاقـــات  تعزيـــز  والحجـــرف:  الزيانـــي 

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  عقـــد 
الزياني، أمس اجتماًعا مع  األمين العام 
لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
الزيـــارة  بمناســـبة  الحجـــرف،  نايـــف  
التـــي يقوم بهـــا والوفـــد المرافق لمملكة 

البحرين.
تم خال االجتمـــاع، بحث الجهود التي 
تقوم بها األمانة العامة لمجلس التعاون 
المشـــترك،  الخليجـــي  العمـــل  لتعزيـــز 
لمواصلـــة  تبذلهـــا  التـــي  والمســـاعي 
تحقيـــق انجازات التعاون الخليجي في 
مختلـــف المجاالت السياســـية واألمنية 
تحقيقـــا  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
للتوجيهات الســـامية ألصحـــاب الجالة 

التعـــاون،  والســـمو قـــادة دول مجلـــس 
يلبـــي  وبمـــا  ورعاهـــم،  هللا  حفظهـــم 
تطلعـــات مواطنـــي دول المجلـــس نحو 

مزيد من الترابط والتكامل الخليجي.
متابعـــة  االجتمـــاع،  خـــال  جـــرى  كمـــا 
الوزاريـــة  اللجـــان  اجتماعـــات  نتائـــج 
المختصـــة التـــي عقـــدت خـــال الدورة 
الحاليـــة لمجلس التعاون والموضوعات 
التي تدارســـتها، إضافة إلى اســـتعراض 
عـــدد من المبـــادرات التي تعمـــل األمانة 
العامـــة علـــى تنفيذهـــا لتعزيـــز عاقـــات 
مجلـــس التعـــاون مع الـــدول والتكتات 
الدولية من خال الحوارات والشراكات 
مســـيرة  يخـــدم  بمـــا  االســـتراتيجية، 
التعـــاون الخليجي والمصالـــح الحيوية 

لدول المجلس.

علـــى  االجتمـــاع  خـــال  التأكيـــد  وتـــم 
األهميـــة التـــي توليهـــا الـــدول األعضاء 
فـــي مجلـــس التعـــاون لتعزيـــز التعـــاون 
األوضـــاع  لتطـــورات  نظـــرا  المشـــترك 
المنطقـــة،  فـــي  واألمنيـــة  السياســـية 
وطبيعـــة الظـــروف التـــي تعيشـــها دول 
تداعيـــات  فـــي ظـــل  التعـــاون  مجلـــس 

جائحة كوفيد 19، وضرورة العمل على 
تعزيـــز التضامـــن والتكاتـــف الخليجـــي 
لمواجهة مختلف التحديات السياســـية 
واألمنيـــة، وتحقيـــق تطلعـــات مواطني 

الدول األعضاء.
حضر االجتماع عدد من كبار المسؤولين 

في زارة الخارجية واألمانة العامة.

“كورونا” لم يحد من تواصلنا واالستماع إلى المواطنين
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: تبنـــي الحمـــات التفقديـــة لنشـــر الوعـــي المجتمعـــي

التقـــى محافـــظ المحافظـــة الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
عبر تقنية االتصال المرئي، عدد من األهالي 
والمواطنين من مختلف مناطق المحافظة، 
وذلـــك بحضـــور نائـــب محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبية العميد عيســـى  الدوسري ، ومدير 
عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبية 
العقيد الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة 
وعدد من الضباط والمسؤولين بالمحافظة.

وخال اللقاء، أكد ســـموه اهتمام المحافظة 
الجنوبيـــة فـــي إقامـــة وتنظيـــم المبـــادرات 
الرائـــدة  والفعاليـــات  واألمنيـــة  التوعويـــة 
مـــن أجـــل نشـــر الوعـــي وتفعيـــل الشـــراكة 
األمنيـــة  الجهـــات  كافـــة  مـــع  المجتمعيـــة 
والحكومية واألهلية، وذلك لضمان ســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين فـــي مختلف مناطق 

المحافظـــة، مشـــيرا ســـموه بـــأن المحافظـــة 
تحـــرص على تبنـــي العديـــد من المبـــادرات 
والحمات التفقدية لنشر الوعي المجتمعي 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 

،وشرطة خدمة المجتمع.
وأوضـــح ســـموه أن جائحة كورونـــا لم تحد 
مـــن دور المحافظة الجنوبيـــة في احتضان 

الفعاليـــات المســـتمرة فـــي عـــدة مناســـبات، 
المواطنيـــن  مـــع  التواصـــل  يتـــم  حيـــث 
والمقيمين عبر القنوات والتطبيقات الذكية 
، واالستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم والذي 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  مبـــدأ  تنفيـــذ  يؤكـــد 
عبـــر المنصـــات اإللكترونيـــة التـــي توفرهـــا 
بالخدمـــات  االرتقـــاء  بهـــدف  المحافظـــة 

المقدمة.
كمـــا أكـــد ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
تشـــهد  المحافظـــة  أن  خليفـــة  آل  خليفـــة 
العديـــد من المشـــاريع التنموية التي تعكس 
فـــي  الشـــاملة  والتنميـــة  العمرانـــي  النمـــو 
القطاعيـــن الخدمي واالســـتثماري بالمتابعة 
مـــع الجهـــات ذات العاقـــة ، منوهـــًا ســـموه 
بضرورة االســـتمرار بتقديـــم كافة الخدمات 
التي تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين، 

وذلك إلبراز الصورة الحضارية للمحافظة.
عبـــر  االفتراضـــي،  المجلـــس  ختـــام  وفـــي 
لســـمو  عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم  الحضـــور 
آل  خليفـــة  بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ 
خليفة، على جهـــوده المبذولة في التواصل 
المستمر مع األهالي والنظر في احتياجاتهم 
ومتابعتها مع الجهات المختصة ، مشـــيدين 
بجهـــود ســـموه التـــي يبذلها من أجـــل تعزيز 

األمن والسامة في المجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  عقـــد 
 ،2020 لســـنة  الـــدوري  اجتماعـــه 
برئاســـة رئيس محكمة التمييز نائب 
للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس 

عبدهللا البوعينين أمس. 
أعضـــاء  جهـــود  البوعينيـــن  وشـــكر 
المجلس الحثيثة في ســـبيل تطبيق 
الحريـــات  القانـــون والحفـــاظ علـــى 
لتســـريع عمليـــة  والحقـــوق والعـــزم 
التحـــول الرقمـــي لتحقيـــق العدالـــة 
الناجزة في المجتمع رغم التحديات 
االستثنائية لتقدم السلطة القضائية 
نموذجا واضحا في إدارة األزمات. 

وتم التصديق على محضر االجتماع 
الســـابق، كما ناقش أعضاء المجلس 
عـــدًدا مـــن الموضوعـــات والتقاريـــر 
المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه، من 
التفتيـــش  تقاريـــر  مناقشـــة  بينهـــا 
قضـــاة  مشـــروع  ونتائـــج  القضائـــي 

المستقبل. 
الخطـــة  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
القضائيـــة  للســـلطة  اإلســـتراتيجية 
-2021 2023 وما تضمنت من خطة 
شاملة تحقق رسالة المجلس األعلى 
ومشـــاريع  مبـــادرات  مـــن  للقضـــاء 
بالمنظومـــة  االرتقـــاء  إلـــى  تهـــدف 
القضائيـــة وتطويـــر العمـــل القضائي 
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وتذليـــل 
مـــن  القضائيـــة  المنظومـــة  شـــركاء 
رؤيـــة  عبـــر  ومتقاضيـــن  محاميـــن 
واضحة ألهداف وطموحات تســـعى 
السلطة القضائية لتحقيقها لمستقبل 

القضاء في مملكة البحرين.

تذليل التحديات أمام المحامين والمتقاضين



ملخص الردود على 
مالحظات تقرير “الرقابة” 

2020 - 2019
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عرض املشتريات واملشاريع التي تتجاوز األلف دينار اعتماد   -
 على مجلس املناقصات واملزايدات. 

اإلنجاز   - نسبة  حسب  بالعقود  االلتزام  في  تفعيل  الفعلي 
 املشاريع. 

 إدارة األوقاف السنية  6
مالحظات حول الرقابة على العمليات املتعلقة بصيانة دور 

 العبادة واملقابر واألوقاف. 

 تقوم اإلدارة بتعزيز اإلجراءات املتخذة لحفظ حرمة املقابر.  -
ضرر  - املقابر  لتجنيب  املعنية  الجهات  مع  التنسيق  تم 

 الحيوانات الضالة.

7 
هيئة تنظيم سوق  

 العمل 

 . كل سنتين  وضع خطة وطنية لسوق العمللمالحظات  -
توصية حول نظام تصريح العمل  ت عدم تنفيذمالحظا -

 . املرن 

الهيئة  - ما ب  تلتزم  تنفيذ  على  العمل  خالل  من  الحكومة    برنامج 
بها الصلة  ذات  املحاور  تحت  تقديم  يندرج  املمكن  غير  ومن   ،

 برنامج الحكومة كل سنتين. خطة عمل منفصلة عن 
برامج    - مجموعة  الهيئة  تطوير طبقت  بدعم  متعلقة  وخطط 

 سوق العمل مع الجهات ذات العالقة.
" هي توصية  إجراء دراسة خاصة بتصريح العمل املرن "توصية  -

ل  الهيئة  مجلس إدارة  من  ، وتم تقديم  إلدارة التنفيذيةتنظيمية 
 الدراسة محل التوصية. تقرير شامل للمجلس اكتفى به عن 

8 
وزارة العمل والتنمية  

 االجتماعية 

املساعدات  الرقابة على العمليات املتعلقة بمالحظات حول  
 : االجتماعية

املنتظم   - التعليم  املستفيدين على إتمام  عدم حث 
 والجامعي.

  لتأكيد   املستفيدة   الحاالت  جميع  مع  التواصليتم   -
   .التعليم  في استمراريتهم

  األسر   إلدماج  الصلة  ذات  الجهات  بين  قائم  التنسيق -
 لتعزيز  الالزمة  البرامج  في  االجتماعي  الضمان  في  املسجلة
 . قدراتهم
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10 
هيئة جودة التعليم 

 والتدريب 

العامة  اإلدارة  أداء  على  الرقابة  حول  مالحظات  وجود 
 . ملراجعات أداء املؤسسات التعليمية والتدريبية

استحداث -   التقييم   ومتطلبات  تتناسب  آليات  سيتم 
 للتكنلوجيا،  أكبر  دور   تفعيل  ستشمل  والتي  والتحسين،

 .الهيئة توصيات ملتابعة  اإلجرائية الخطط فاعلية وتقييم

  التعليم   مؤسسات  ملراجعة  إطار  لتطوير  مشروع  تم تقديم -
سيتم  االحتياجات  لذوي   والتدريب   فور   تنفيذه  الخاصة، 
 .  الالزمة واملتطلبات االعتمادات استكمال

  البرامج   كافة  مراجعة  يتضمن  للهيئة  املحدث  اإلطار  -
  في   اعتماده  تم  والذي  التوصية،  في  املذكورة  األكاديمية

2019 . 

 التعليم  لتطوير  األعلى  املجلس  قبل  من  لجنة  تشكيل  تم -
  ازدواجية   أي  وتالفي  االختصاصات  في  التداخل  ملنع  والتدريب
 وجدت.  إن وتعارض

11 
وزارة املالية 

 واالقتصاد الوطني

 زيادة الدين العام.  -
والصناديق  - املحلية  املصارف  من  املباشر  االقتراض 

الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين  
 العام.

 

تشريعات  - بموجب  أو  العام  الدين  سقف  حدود  ضمن 
 . مستقلة

 . القروض خاصة بالجهات الحكومية ذات امليزانية املستقلة -
من   - الديون  هذه  سداد  يتم  وال  ال  للدولة،  العامة  امليزانية 

 . تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه القروض
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واسترجاعصرف   البحرينيات  لغير  السكن  املبالغ   عالوة 
 املالحظة.املصروفة واتخاذ ما يلزم لعدم تكرار 

عن   - ناجمة  فترة  املالحظة  مع  العالوة  وقف  فترة  تداخل 
مواصالت الواردة  .  الوزارة  استخدام  املبالغ  مراجعة  تم 

وإعادة   وتعديل  املوظفين  بعض  انتقال  عالوة  بشأن 
 املستحق للوازرة. 

 وزارة الصحة  3

الرقابة الداخلية على مهام استالم ضعف في إجراءات   -
 وصرف املخزون. 

إجراء - على  مالحظات  الالزمة    وجود  املختبرية  التحاليل 
 .عيناتلل

 مالحظات حول تداول شحنات املنتجات املستوردة.  -
  العمل   سوق   تنظيم   هيئة  إشعار  حول مالحظات   -

مؤسساتها    الوافد  العامل  بتشخيص واكتشاف في 
 .إصابته بمرض معدي

األجهزة    وجود - أداء قسم  الرقابة على  مالحظات تخص 
 الطبية. 

في   - املهام  فصل  استكمال  الزمنية  جاري  الخطة  ضوء 
 املوضوعة. 

تم الحصول على صالحية الدخول على نظام مختبر الصحة  -
 العامة لطلب تحليل ألي منتج عند الحاجة.  

لألغذية  - إلكتروني  برنامج  إنشاء  على  العمل  جاري 
 . املستوردة

الوزارة - والجوازات    تقوم  الهجرة  إدارة  الى  اإلخطار  بإرسال 
 ليتم ترحيل العامل.

 . ء األجهزة الطبيةتضمين الصيانة الدورية في عقود شرايتم   -

 . جاري اتخاذ اإلجراءات املقررة لتحصيل املتأخرات املستحقة مالحظات حول الرقابة على اإليرادات.   هيئة الكهرباء واملاء 4

5  
إدارة األوقاف  

 الجعفرية
مالحظات حول الرقابة على العمليات املتعلقة بصيانة دور 

 . العبادة واملقابر واألوقاف 

 مشاريع الصيانة.  طآلية إعداد خطتم تصحيح  -
من   - واملوردين  املقاولين  تأهيل  إجراءات  جميع  تحويل  تم 

 قسم الصيانة إلى قسم املشتريات واملناقصات. 
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  لديوان الرقابة املالية واإلدارية التقرير السنوي في   الواردة  املالحظات على الردود  ملخص
 2020-2019 للسنة املهنية

 الرد املالحظة  الجهة الحكومية

1 
وزارة األشغال وشئون 

البلديات والتخطيط 
 العمراني

 .تحصيل إيرادات املحجر الحكوميعدم  -
في   - القصور  من أوجه  عدد  التنمية  وجود  مشروع  إدارة 

 . الزراعية بهورة عالي
إجراءات   - بشأن  الدعم  مالحظات  مواد  بعض  حفظ 

 . املقدم للمزارعين
 للعينات.إجراء التحاليل املختبرية  مالحظات حول  -
بالثروة    مالحظات - املتعلقة  العمليات  على  الرقابة  حول 

 البحرية.
املتعلقة   - العمليات  على  الرقابة  حول  بالثروة  مالحظات 

 الحيوانية. 

 تشغيل  شركة  من  االنتفاع  حق  من%  93  نسبة  حصيلت -
و حفير   محجر   البنود   وفق  تحصيلها  يتم  املتبقية  املبالغة، 

  لتوريد   املحاسبية  الدورة  حسب  العقد  في  عليها  املنصوص
 . اإليرادات

اإلجراءات  تم   - باتخاذ  التوصيات  لتنفيذ  عمل  خطة  وضع 
 . في هورة عالي  في مشروع التنمية الزراعيةالالزمة املتعلقة 

بين - مشترك  الثروة    الدور  وإدارة  العامة  الصحة  إدارة 
النباتية   النباتية في عملية الرقابة والتفتيش على املنتجات 

 . والزراعية
التوصيات ن  أبشاإلجراءات التصحيحية  عدد مناتخاذ تم  -

 . على العمليات املتعلقة بالثروة البحريةالواردة 
عدد من اإلجراءات املتعلقة بتصويب املالحظات  اتخاذ  تم   -

بالثروة    الواردة املتعلقة  العمليات  على  الرقابة  بشأن 
   .الحيوانية

 وزارة التربية والتعليم  2
وعالوة انتقال    بحرينياتدرسات غير  ملصرف عالوة السكن  

 لبعض املوظفين دون وجه حق. 
العالوة   - صرف  بين  الزمني  االختالف  عن  ناجمة  املالحظة 

السكن من  لوقف    .والتمكين  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  تم 
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عدم التنسيق مع الجهات املختصة لتنمية مشاريع   -
 األسر ذات الدخل املحدود. 

مساعدة الدعم املالي دون وجه حق لبعض  صرف   -
 األفراد املستثنين. 

 عدم تحديث بيانات املستفيدين.  -
 ضعف آلية الترشيح للوظائف. -

 

  تتم   املعايير  وتطبيق  املالي  الدعم  صرف  علميات  جميع -
  إلكتروني   ربط  آلية  وتعتمد  بشري،  تدخل  ودون   آلية  بصورة

  من   املستفيدين   بيانات  لتحديث  الحكومية  الجهات  مع
 . شهري  بشكل االجتماعية واملساعدات الخدمات

  الحكومية   بالجهات  املرتبط  لكترونياإل  النظام  يقبل  ال -
 . املتقاعدين وأ  املتوظفين ترشيح أو تسجيل

بعض   التوظيف  بعد  رجعي  بأثر  العمل  صاحب   تأمين - في 
تزامن   عن   الباحث  بترشيح  الوزارة  قيام  وقت  مع  الحاالت 

 .  للتوظيف عمل

 املجلس األعلى للبيئة 9

أداء   على  الرقابة  حول  والرقابة  مالحظات  التقويم  إدارة 
 وإدارة التنوع الحيوي:  البيئية

رصد ميزانية لشراء خمس محطات جديدة لم يتم  -
 شراءها.

 توقف تشغيل محطات رصد وقياس جودة الهواء.  -
املخلفات   - من  التخلص  عمليات  على  الرقابة  عدم 

 املنزلية بمدفن عسكر. 
وجود - واشترا  عدم  الستيراد  معايير  بيئية  طات 

   .وتصدير واستخدام املواد املشعة
متابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام  عدم  -

 . املواد املشعة

 محطات  ثالث  بتأهيل  املجلس  قام  العام  املال  على  حفاًظا -
  من   جديدتين  محطتين   شراءو   منها،  التخلص  من   بداًل   قديمة

 . 2020-2018 لسنة املعتمدة امليزانية
رصد    عامة   مناقصة  طرح  تم - محطات  لصيانة  جديدة 

 وجاري استكمال اإلجراءات.  وقياس جودة الهواء
 .اختصاصه تحت تندرج التي  هي الخطرة املخلفات -
 املشعة.  املواد بشأن خاص اآلن إلى  قانون  يوجد ال -
  لتنسيق وا املنشآت، تراخيص تجديد ملتابعة آليةتم تفعيل  -

  فيما   الصحية  والخدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع
 . الصحية املنشآت تراخيص تجديد يخص
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المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
للنيابـــة  رفعـــت  الهيئـــة  بـــأّن  الجالهمـــة 
العامـــة التقريـــر النهائي بشـــأن التحقيق 
فـــي حالـــة وفـــاة الرضيعيتـــن المشـــتبه 
بوجود أخطاء طبية بوفاتهما في مجمع 

السلمانية الطبي.
باشـــرت  الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأكـــدت 
التحقيـــق بنـــاًء علـــى الشـــكوى المقدمـــة 
مـــن والـــد الرضيعتيـــن وكذلـــك اإلخطار 
الـــذي وصل من مجمع الســـلمانية الطبي 
والنيابة العامة بشأنهما، حيث استكملت 
الهيئـــة كافة المعلومـــات المتعلقة بوالدة 
الرضيعتين وتاريخ دخولها المستشـــفى 
وســـجلها الطبـــي ثـــم طلبـــت مـــن مجمع 
بالملـــف  إمدادهـــا  الطبـــي  الســـلمانية 

الصحي.
التحقيـــق  أن  إلـــى  الجالهمـــة  وأشـــارت 

شـــمل كافـــة المهنييـــن الصحييـــن الذين 
مرت عليهم الحالـــة من تمريض وأطباء 
بمختلف تخصصاتهم في أمراض النساء 
والوالدة واألطفال، كما اســـتعانت الهيئة 
بعدد من كبار االستشاريين في تخصص 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة واألطفال من 
خـــارج مجمـــع الســـلمانية الطبـــي لألخذ 

بالرأي الفني بشأن الحالتين.
الهيئـــة  أن  إلـــى  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
رفعـــت التقريـــر بعـــد االنتهـــاء مـــن جمع 

المعلومات ومقابلة كافة المعنيين وأخذ 
اللجنـــة  أمـــام  أقوالهـــم والتـــي عرضـــت 
الفنيـــة والتـــي تتكون من 13 استشـــارًيا 
يمثلـــون مختلف الخبرات والتخصصات 

الطبية.
وأكدت الرئيس التنفيذي أّن هيئة المهن 
الصحية تقوم بدراســـة شكاوى المرضى 
ومســـاءلة  بشـــأنها  يتـــم  مـــا  ومتابعـــة 
المرخـــص لهم تأديبيا عمـــا يقع منهم من 
أخطاء مهنيـــة ومخالفات ألحكام قانون 
مزاولـــة المهنـــة أو ألصـــول ومقتضيـــات 
وحـــدة  تختـــص  حيـــث  المهنـــة،  وآداب 
الشـــكاوى الطبيـــة فـــي الهيئـــة بدراســـة 
الشكاوى والتكليفات القضائية المتعلقة 
باألخطـــاء الطبيـــة والمســـاءلة التأديبية 
والمخالفـــات  الطبيـــة  األخطـــاء  عـــن 
الخاصـــة بأخالقيـــات وقانـــون ممارســـة 

المهن الصحية في مملكة البحرين.

مريم الجالهمة

13 استشاريا استمعوا ألقوال كافة المهنيين المتعاملين مع الحالتين
“نهرا” ترفع للنيابة التقرير النهائي بشأن الرضيعتين

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفـــر الســـواحل بأنه 
فـــي إطـــار جهـــود خفر الســـواحل 
في التصـــدي للمخالفات المتعلقة 
المســـتخدمة  واألدوات  بالصيـــد 
فيـــه، فقد تمكنـــت دوريـــات خفر 
الســـواحل مـــن ضبـــط كميـــة مـــن 
العكـــر،  ســـاحل  علـــى  الروبيـــان 
والذي تم صيده بواســـطة شـــباك 
الجـــر القاعيـــة )الكوفـــة( الممنوع 
اســـتخدامها اســـتنادا إلـــى القـــرار 
الـــوزاري رقم )205( لســـنة 2018، 
البحـــري  الصيـــد  حظـــر  بشـــأن 
القاعيـــة  الجـــر  شـــباك  بواســـطة 

)الكراف(.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أنه 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة؛ تمهيـــدا إلحالـــة القضية 

إلى النيابة العامة.

ضبط كمية من 
الروبيان اصطيد 

بـ “الكراف” المنامة - النيابة العامة

صرح رئيـــس نيابة المحرق عبدهللا 
الصغـــرى  المحكمـــة  بـــان  الـــذوادي 
أصـــدرت  قـــد  الخامســـة  الجنائيـــة 
حكمهـــا امس فـــي واقعـــة االمتناع 
عن ارتداء كمام الوجه في االماكن 
العامة ورفض دفع المخالفة و إهانة 
موظـــف عـــام و إســـاءة اســـتعمال 
أجهـــزة الهاتـــف وذلـــك بـــأن قضـــت 
بإدانـــة المتهـــم ومعاقبتـــه بالحبس 
لمدة ســـنة مع النفـــاذ والغرامة ألف 

دينار عما اسند اليه لالرتباط.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
بالغًا من مديرية محافظة المحرق 
مفـــاده ضبـــط المتهـــم وهـــو جالس 
رفقـــة أصدقائـــه بمـــكان عـــام دون 
ارتـــداء كمـــام الوجـــه وعندما ُطلب 
منـــه ارتـــداء الكمـــام رفـــض ذلـــك، 
وأثناء تحرير له مخالفة بما ارتكبه 
قـــام بإهانـــة رجل األمـــن وتصويره 

بواســـطة هاتفـــه النقال وهـــو يحرر 
لـــه المخالفة التـــي رفض أن يدفعها 
ونشـــر ذلـــك التصويـــر عبر وســـائل 
وقـــد  هـــذا  االجتماعـــي،  التواصـــل 
التحقيـــق  العامـــة  النيابـــة  باشـــرت 
المتهـــم  واســـتجوبت  البـــالغ  فـــي 
وواجهته بالتصوير وأقوال الشهود 

واحالته للمحاكمة الجنائية.
وقد أكد رئيس النيابة من أن النيابة 
العامـــة بصفتهـــا نائبة عـــن المجتمع 
بصـــدد الدعـــوى الجنائيـــة، ومعنية 
من خاللها بضمان أمنه واســـتقراره 
ســـتتصدى بـــكل حـــزم وفـــي إطـــار 
القانـــون لكل من ال ينصاع للقوانين 
فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة التـــي 
تســـتدعي تكاتف الجميع ومساندة 
فـــي  الدولـــة  ومؤسســـات  أجهـــزة 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا فـــي مواجهة 

الوباء.

السجن عاما لشخص رفض ارتداء الكمامة وأهان موظًفا عاما

“النيابة” تزيد الخناق على البنوك اإليرانية
صـــرح المحامـــي العـــام رئيـــس نيابـــة 
الجرائـــم المالية وغســـل األموال نايف 
محمود بأن المحكمـــة الكبرى الجنائية 
قـــد أصـــدرت أمـــس أحكامـــا حضورية 
عـــدد خمـــس  فـــي  باإلدانـــة  اعتباريـــة 
قضايـــا خاصة بغســـل األموال والمتهم 
فيها البنك المركزي اإليراني باالشتراك 
مـــع عـــدد مـــن البنـــوك اإليرانيـــة وبنك 
مســـؤوليه،  مـــن  وخمســـة  المســـتقبل 
حيث قضـــت المحكمة فـــي كل قضية 
بإدانـــة المتهمين جميعا، وذلك بمعاقبة 
مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 
خمس ســـنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 
مليـــون دينـــار، وكذلـــك تغريـــم البنـــك 
المركـــزي االيرانـــي وغيـــره مـــن البنوك 
المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، 

مع مصـــادرة مبالغ التحويـــالت المالية 
موضـــوع الجريمـــة، حيث بلـــغ إجمالي 
الغرامات المحكوم بها ســـبعة وثالثين 
مليـــون دينار، فضالً عن مصادرة مبالغ 
التحويـــالت بمقـــدار مئـــة واثني عشـــر 

مليون دوالر.
أعلنـــت  قـــد  العامـــة  النيابـــة  وكانـــت 
ســـابقا أن تحقيقاتهـــا قـــد كشـــفت عن 
اإليرانـــي  المركـــزي  البنـــك  تخطيـــط 
لغســـل مليـــارات الـــدوالرات عبـــر بنـــك 
المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة 
البحريـــن والتحكم فيه من قبل بنكين 
إيرانييـــن مملوكيـــن لجمهوريـــة إيران، 
وهمـــا البنـــك الوطنـــي اإليرانـــي “ملي” 
وبنـــك صـــادرات إيـــران؛ وذلـــك لتمرير 
المعامـــالت الماليـــة المشـــبوهة لصالح 

جميع الكيانات اإليرانية وعلى رأســـها 
بالمخالفـــة  اإليرانـــي  المركـــزي  البنـــك 
للقوانيـــن واللوائـــح، حيـــث قـــام بنـــك 
إجـــراء  طلبـــات  باســـتالم  المســـتقبل 
تحويالت مالية مشبوهة لصالح البنك 
المركزي اإليراني وبنوك إيرانية أخرى 
عبر نظام “السويفت” دون اإلبالغ عنها 
أو تجنيـــب مبالغها كما لم يبذل العناية 
مشـــروعيتها  مـــن  للتحقـــق  الالزمـــة؛ 
ســـعيا وراء تمريرها عن طريق إخفاء 

هوية البنك اإليراني من المعاملة على 
نحـــو مكن األخيـــر من تحريـــك أمواله 

بالمخالفة للقوانين واألنظمة.
مازالـــت  التحقيقـــات  بـــأن  وأضـــاف 
الوقائـــع  بقيـــة  شـــأن  فـــي  مســـتمرة 
والتـــي تضمنـــت قيـــام البنـــك المركزي 
األخـــرى  اإليرانيـــة  والبنـــوك  اإليرانـــي 
باســـتغالل بنـــك المســـتقبل فـــي تنفيذ 
المعامـــالت الدوليـــة بالمخالفـــة لقانون 
األمـــوال  غســـل  ومكافحـــة  حظـــر 
وتمويل اإلرهـــاب والقوانين واألنظمة 
المصرفيـــة، حيـــث إن إجمالي األحكام 
الصـــادرة فـــي القضايـــا المتعلقـــة ببنك 
المســـتقبل حتـــى تاريخـــه قـــد بلغـــت 
الغرامة بمبلـــغ 281 مليون دينار لكافة 
المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويالت 
نحـــو 150 مليـــون دوالر باإلضافة إلى 

عقوبات سالبة للحرية.

37 مليون دينار 
غرامات ومصادرة 

تحويالت بـ 112 
مليون دوالر

وفي قضية أخـــرى، صرح رئيس 
النيابـــة بنيابـــة الجرائـــم الماليـــة 
وغســـل األمـــوال محمد ســـلطان 
بـــأن المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة 
أمـــس  حكمهـــا  أصـــدرت  قـــد 
باإلدانـــة فـــي واقعـــة االســـتيالء 
علـــى عقاقيـــر طبيـــة مـــن مجمع 
الســـلمانية الطبـــي، حيـــث قضت 
بمعاقبة المتهمين بالســـجن لمدة 
خمس سنوات وبتغريم كل منهم 
مبلغ خمســـمئة دينـــار مع إلزامهم 

برد قيمة المال محل الجريمة.
وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت 
بالغ مفاده توصل التحريات إلى 
قيـــام أحـــد األشـــخاص باالتفـــاق 

مـــع موظفـــة تعمـــل فـــي مجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي علـــى تزويده 
الطبيـــة  العقاقيـــر  مـــن  بكميـــات 
ماليـــة،  مبالـــغ  مقابـــل  المخـــدرة 
فوافقـــت علـــى ذلك ولجـــأت إلى 
الموظـــف المســـؤول عـــن صـــرف 
تلـــك األدويـــة بالصيدليـــة والذي 
بـــدوره أبـــدى موافقتـــه وزودهـــا 
بهـــا وتولت بدورها تســـليمها إلى 
طالبها واستلمت منه مقابل ذلك 
مبالـــغ ماليـــة نقـــدا وعـــن طريـــق 
تحويـــالت بنكية، فـــي حين كان 
يقوم األخيـــر بمبادلة ما يتحصل 
عليه مـــن العقاقيـــر الطبية بمواد 

مخدرة لتعاطيها.

5 سنوات سجًنا للمستولين 
على “عقاقير السلمانية”

محرر الشؤون المحلية
محرر الشؤون المحلية
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^ ذكر ديوان الرقابة المالية واإلدارية أنه تبين عدم إبرام وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )شؤون الزراعة 
والثــروة البحريــة(، لعقــود إيجــار للغالبيــة العظمــى للصيادين المنتفعين مــن المرافق في مرافئ الصيادين، إذ تبيــن أن فقط 27 % من 
المنتفعين بمرفأ الحد لديهم عقود انتفاع، و2 % فقط في مرفأ عسكر والمحرق، و1 % في مرفأ سترة، في حين ال توجد عقود انتفاع 

مبرمة للمنتفعين كافة من مرافئ الصيد في قاللي، الزالق، البديع والقرية.

وأشـــار التقريـــر إلى عدم وجـــود خطط إنتاج معتمـــدة للمركز الوطني 
لالســـتزراع البحري، وغياب الدراسات التي تحدد الطاقة االستيعابية 
إلنتاج األسماك وفقا للموارد المتاحة والطاقة اإلنتاجية للمركز، وعدم 
توافر الموارد البشرية الكافية والكوادر الفنية المؤهلة الالزمة لتسيير 
عمـــل المركـــز، ووجود حاجـــة لصيانـــة المباني واألجهزة المســـتخدمة 
فـــي المركز، ما ســـاهم في انخفاض حاد في عمليـــات إنتاج إصبعيات 
األســـماك فـــي المركـــز فـــي الفترة مـــن ســـنة 2017 حتـــى 2019، إذ لم 
تتجـــاوز الكميـــة اإلجمالية لإلنتـــاج في تلك الفتـــرة 290 ألف إصبعية، 
بالمقارنة مع الســـنوات السابقة وتحديًدا ســـنة 2008، إذ بلغت كميات 

اإلنتاج حينها ما يقارب 4.8 مليون إصبعية.
ولوحظ وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ األهداف والمبادرات ذات 
العالقة بتنمية الثروة البحرية، وغياب مؤشـــرات أداء مناسبة لقياس 
نسب التنفيذ والنطاق الزمني لتحقيق تلك األهداف، إضافة إلى عدم 
وضـــوح المســـؤوليات وتحديـــد أدوار اإلدارات واألقســـام المعنية بها، 
األمر الذي ســـاهم في عـــدم تنفيذ بعض من المبادرات اإلســـتراتيجية 

المهمة.
وأشـــار التقرير إلى منح تراخيص صيد لســـفن مســـجلة على ســـواحل 

عامـــة، إذ تبيـــن وجود 236 ســـفينة مرخصة للرســـو في 22 
ســـاحال عاما في مختلف مناطق البحرين وذلك بحسب 

بيانـــات ترخيصهـــا حتـــى 25 فبرايـــر 2020، األمـــر 
الـــذي يخالـــف المـــادة )6( مـــن قانـــون تنظيـــم 

صيد واســـتغالل وحماية الثروة البحرية، 
للصياديـــن  الســـماح  عليـــه  ويترتـــب 

باستخدام الســـواحل العامة غير 
المهيئـــة لرســـو ســـفن الصيد 

فـــي ظل عدم وجود رقابة 
عليهـــا،  دوري  وإشـــراف 
وال يســـاعد علـــى الكشـــف 

الناتجـــة  التجـــاوزات  عـــن 
عـــن اســـتخدام تلك الســـفن 

وشـــباك  لمعـــدات  المرخصـــة 
يحظر الصيد بها أو اســـتخدام 

بحريـــة  كمنافـــذ  الســـواحل 
ألغراض غير قانونية.

لــلــصــيــد ــة  ــئ ــي ــه م ــيـــر  غـ ــل  ــ ــواح ــ س ــي  ــ ف ــلـــرســـو  لـ مـــرخـــصـــة  ــة  ــن ــي ــف س  236

“األشغال” ال تبرم عقود انتفاع الصيادين من المرافئ

 أطباء “الثروة الحيوانية” يعتمدون 
الفحص الظاهري لشحنات اللحوم المجمدة

^ سجل ديوان الرقابة المالية واإلدارية أن األطباء يكتفون في المنافذ غالًبا بالفحص 
الرقــم  ودرجــة  الحــرارة  درجــة  وقيــاس  والمجمــدة،  المبــردة  اللحــوم  لشــحنات  الظاهــري 
الهيدروجينــي )PH(، وال يتــم أخــذ عينــات للفحــص المختبــري إال في حال شــك الطبيب في 
صالحية تلك اللحوم، وهو ما قد ينطوي عليه مخاطر تمرير شــحنات غير ســليمة ووصولها 

للمستهلك.

العـــام  لهـــذا  الرقابـــة  ديـــوان  ووجـــه تقريـــر 
بالرقابـــة علـــى العمليـــات المتعلقـــة بالثـــروة 
الحيوانية بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
لتحقيـــق  والحاجـــة  العمرانـــي  والتخطيـــط 
االكتفـــاء الذاتـــي لمواجهـــة األزمـــات التـــي 
قـــد تعيق اســـتيراد المـــواد الغذائية والســـلع 
األساســـية، إذ إنـــه ووفقـــا للمؤشـــر الدولـــي 
لألمن الغذائي لســـنة 2019، فقد بلغت نسبة 
األمـــن الغذائي فـــي مملكـــة البحرين حوالي 
67 %، وهـــي بذلـــك تعتبر األقـــل مقارنة مع 
نظرائهـــا فـــي دول مجلـــس التعـــاون والتـــي 
تتراوح نســـبها بين 81 % و68 %، كما تبين 
في هذا الخصوص أن نسبة اإلنتاج المحلي 
مـــن اللحـــوم والدواجـــن والبيـــض ال تغطـــي 
ســـوى نســـبة 10 % و 48 % و23 % علـــى 
التوالـــي مـــن حجـــم االســـتهالك، األمـــر الذي 
يشـــير إلـــى الحاجة لتعزيز مســـاهمة القطاع 

في األمن الغذائي في السنوات المقبلة.
وبيـــن التقريـــر أن لوكالـــة الثـــروة الحيوانية 
التصريـــح الســـتيراد وتصديـــر اإلرســـاليات 
الحيوانية الحية والمســـتحضرات البيطرية 
المبـــردة  واللحـــوم  الحيوانيـــة  واألعـــالف 
واإلكسســـوارات الحيوانيـــة، فيمـــا ال تـــزال 
لبعـــض  بالتصريـــح  الصحـــة تضطلـــع  وزارة 
المنتجـــات الحيوانيـــة المســـتوردة كاللحوم 
المجففـــة والمجمـــدة والمدخنـــة والمصنعـــة 
واأللبـــان ومنتجاتهـــا ومشـــتقاتها والبيـــض، 
وذلـــك على الرغـــم من انقضـــاء أكثر من 17 
ســـنة علـــى اعتمـــاد نظـــام الحجـــر البيطري، 
الذي أســـند للوكالة تلك المســـؤولية بموجب 
أحكام المادة )3( من النظام، ويعزى ذلك إلى 
عـــدم توافر اإلمكانـــات الالزمة لـــدى الوكالة 
مـــن حيث الموارد البشـــرية المؤهلة وكفاءة 

المختبرات للقيام بتلك المهام.

وبيـــن أن قســـم المحاجـــر البيطريـــة يقـــوم 
اللحـــوم  شـــحنات  عـــن  المؤقـــت  باإلفـــراج 
المبردة المستوردة في حال استدعى األمر، 
أو في حال اختيـــار عينة إلجراء فحوصات 
مختبريـــة عليهـــا، وقد لوحظ بشـــأن ذلك ما 

يلي:
االكتفاء بالحصول على توقيع من المستورد 
على تعهد بعدم التصرف في الشـــحنة لحين 
اإلفـــراج عنهـــا، دون اتخـــاذ إجـــراءات أكثـــر 
احترازيـــة، وذلـــك بما يضمن عـــدم التصرف 

فيها وطرحها في األسواق دون تصريح.
وكذلـــك وجـــود محجـــر بيطري واحـــد فقط 
داخـــل األحيـــاء الســـكنية وعـــدم وجـــود أي 
محاجر في المنافذ، وذلك بما يخالف المادة 
)4 - ب( مـــن الفصل الثانـــي من نظام الحجر 
البيطري، كما أنه ال يســـاعد على الوقاية من 
انتقال األمراض داخـــل المملكة أثناء عملية 
نقل اإلرســـاليات، عالوة علـــى ضعف الطاقة 
االســـتيعابية للمحجر البيطري الحالي، األمر 
الـــذي قـــد يحـــول دون القـــدرة علـــى توفيـــر 
المســـاحات المناســـبة الســـتيعاب الشحنات 
كافـــة، وبالتالـــي تكدســـها وســـهولة انتقـــال 

األمراض بينها.

^ ســـجل ديوان الرقابـــة المالية 
العمـــل  وزارة  صـــرف  واإلداريـــة 
مســـاعدات  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
لعـــدم  نظـــًرا  لمتوفيـــن؛  اجتماعيـــة 
تحديـــث بيانـــات وفاتهـــم فـــي نظام 
الهيئة. وأشار الديوان في تقريره إلى 
أن عدد الحاالت التي تم صرف مبالغ 
المســـاعدات لهـــم بعـــد تاريـــخ الوفاة 

بلـــغ 639 حالـــة للدعم المالـــي، و113 
و613  االجتماعـــي،  للضمـــان  حالـــة 
حالـــة لتعويـــض اللحـــوم، و69 حالـــة 
لمخصص اإلعاقة. ولفت الديوان إلى 
أن ذلـــك أدى إلى صرف المســـاعدات 
االجتماعية لغير مســـتحقيها، وبما ال 
يتيح تعزيز كفـــاءة الدعم الحكومي 

المقدم للمستفيدين.

^ دون تقرير ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة صـــرف وزارة 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
 5 إلـــى  اجتماعيـــة  مســـاعدات 
نـــواب و11 عضـــوا بلديـــا و500 
مـــن مدربـــي الســـياقة و123 من 

أصحاب مكاتب المحام اة.
وأكـــد الديـــوان أن صـــرف هـــذه 

وجـــه  دون  تـــم  المســـاعدات 
حـــق، إذ صرفـــت لبعـــض األفراد 
المالـــي  الدعـــم  مـــن  المســـتثنون 
المعتمـــد بموجـــب قـــرار مجلـــس 
الوزراء.وبيـــن أن ذلـــك ناتج عن 
ضعـــف إجـــراءات التنســـيق بين 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارة 

األخرى ذات العالقة.

^ ذكر تقرير ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة للعـــام 2019 
و2020 وجود 22 ألف مســـتفيد 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  مـــن 
هيئـــة  بيانـــات  حســـب  مصنـــف 
والحكومـــة  المعلومـــات 
اإللكترونيـــة كمتـــزوج أو مطلق 
أو أرمل، فـــي حين ال وجود لهم 
أي ســـجالت في الجهـــة المعنية 
االجتماعيـــة  حالتهـــم  بتوثيـــق 
العـــدل  وزارة  فـــي  والمتمثلـــة 
والشؤون االجتماعية واألوقاف، 

إضافـــة إلى عدم تحديث الحالة 
االجتماعية لبعض المســـتفيدين 
االجتماعيـــة  المســـاعدات  مـــن 
وفًقـــا  الهيئـــة  ســـجالت  فـــي 
للتغييـــرات المســـجلة في وزارة 
العـــدل. وأشـــار إلـــى أن ذلـــك ال 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  يمكـــن 
مـــن  التحقـــق  مـــن  االجتماعيـــة 
صحة الحالة االجتماعية لهؤالء 
األفـــراد، مـــا قـــد يترتـــب عليـــه 
صـــرف المســـاعدات االجتماعية 

لغير مستحقيها.

^ سجل تقرير ديوان الرقابة المالية 
واإلداريـــة للعـــام 2019 و2020 احتفـــاظ 
شـــؤون الزراعة بسماد اليوريا في مخازن 
التـــي  رغـــم خطـــورة مكوناتـــه  مفتوحـــة 
تحتـــم حفظـــه فـــي مـــكان آمـــن وتداولـــه 
تحت إشراف الجهة المختصة، األمر الذي 
يعـــد مخالفة للدليل المالـــي الموحد، الذي 
أدى إلـــى تعـــرض بعض من تلـــك الكميات 
للتلف. وأشـــار إلى عدم توافر اشتراطات 

األمـــن والســـالمة فـــي مخـــزن المبيـــدات 
الحريـــق  كطفايـــات  البديـــع  بمنطقـــة 
وخراطيـــم الميـــاه، فضـــال عن عطـــل أحد 
جهـــازي التكييـــف، وعـــدم كفاية أســـاليب 
التهويـــة ضمـــن المخـــزن رغـــم احتفاظـــه 
بمـــواد شـــديدة االشـــتعال. وبيـــن أن ذلك 
يشـــكل خطـــًرا علـــى ســـالمة الموظفيـــن، 
ويعـــد مخالفـــة لالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام 

المبيدات لدول مجلس التعاون.

ديـــوان  تقريـــر  بيـــن   ^
واإلداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة 
إدارة  أداء  علـــى  الرقابـــة  فـــي 
العمـــل  بـــوزارة  التوظيـــف 
قيـــام  االجتماعيـــة،  والتنميـــة 
بعـــض  فـــي  التوظيـــف  إدارة 
الحـــاالت بترشـــيح باحثين عن 
عمـــل لشـــغل وظيفة شـــاغرة أو 
أكثـــر على الرغم مـــن حصولهم 
علـــى وظيفـــة، وغلـــق ملفاتهـــم 
علـــى اثـــر حصولهـــم علـــى تلك 
يفـــوت  الـــذي  األمـــر  الوظيفـــة، 

وتوظيـــف  الترشـــيح  فرصـــة 
آخريـــن من الباحثيـــن عن عمل 

لشغل تلك الوظائف.
طلبـــات  قبـــول  الديـــوان  ورأى 
تســـجيل باحثين عن عمل على 
الرغم من أنهـــم متقاعدون عند 
وترشـــيح  تســـجيلهم،  قبـــول 
أشخاص منهم لوظائف شاغرة، 
تلـــك  علـــى  البعـــض  وحصـــول 
الوظائـــف، مـــا يفـــوت الفرصـــة 
على ترشيح وتوظيف عاطلين 

عن عمل لشغل تلك الوظائف.

“العمل” تصرف 
مساعدات لـ 1434 متوفى

16 نائًبا وبلدًيا يتسلمون 
مساعدات اجتماعية

صرف مساعدات اجتماعية 
لغير مستحقيها

مخازن سماد “اليوريا”.. 
مفتوحة وخطرة وتالفة

حرمان عاطلين 
من وظائف ذهبت لمتقاعدين

^ الحــظ ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدارية أنه لــدى إدارة التقويم والرقابــة البيئية 5 
محطــات لرصــد وقيــاس جــودة الهــواء، توقفت عــن العمل منذ ســنة 2012 بســبب أعطال 
فنيــة، وفــي أكتوبــر 2018 تمكنــت اإلدارة مــن إعــادة تأهيــل 3 منهــا وهــي محطــة الحــد، 

المعامير وقلعة البحرين.

فيمـــا ال تـــزال محطتـــا رأس حيـــان وتوبلـــي 
متوقفة عن العمل حتى انتهاء أعمال الرقابة 
في ابريل 2020، عالوة على عدم السعي إلى 
شـــراء 5 محطـــات جديـــدة بالرغـــم من رصد 
اعتمـــادات ماليـــة لها خالل الســـنوات -2018

2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن توقف تشغيل المحطات 
الثـــالث التـــي أعيـــد تأهيلها وتشـــغيلها منذ 
نوفمبر 2019، أدى إلى توقف عمليات رصد 
وقيـــاس جـــودة الهـــواء منـــذ ذلـــك التاريخ 
حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2020 
ممـــا يحول دون رصد أي تلـــوث قد يحدث 
فـــي الهـــواء واتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة 

تجاهه.
وذكـــر التقريـــر أن اإلدارة ال تقـــوم بالرقابـــة 
البيئية علـــى عمليات التخلص من المخلفات 

المنزليـــة بمدفن عســـكر الذي تتولى شـــؤون 
البلديـــات إدارتـــه، وبالتالـــي ليـــس لهـــا دراية 
بحجـــم تلـــك المخلفـــات وأنواعهـــا وظـــروف 
التخلص منها واألضرار البيئية التي قد تنتج 
عنها، األمر الذي ال يتماشـــى مع قانون البيئة 
التـــي تلـــزم اإلدارة بـــأن تعمـــل علـــى “مراقبة 
األنشـــطة العامة والخاصة التي تؤثر بشـــكل 
ســـلبي علـــى البيئـــة”، ويحـــول دون الوقوف 
على األضرار البيئيـــة التي قد تنتج عن دفن 

تلك المخلفات.
وأشـــار التقرير إلى أن اإلدارة لم تقم بمتابعة 
اســـتخدام  تراخيـــص  بعـــض  ســـريان  فتـــرة 
المواد المشعة واألجهزة التي تصدر اإلشعاع 
المؤيـــن، وإلـــزام المنشـــآت المرخـــص لها في 
والوقائيـــة  البيئيـــة  باالشـــتراطات  االلتـــزام 

المتعلقة باإلشعاع.

رصد انبعاثات التلوث متوقفة
رغم تخصيص1.1 مليون دينار

راشد الغائب، علوي الموسوي، جاسم اليوسف، إبراهيم النهام، ليلى مال اهلل، سيدعلي المحافظة، مروة خميس، زينب العكري

^ سجل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام 
2019 و2020 غيـــاب أســـس ومعاييـــر واضحـــة 
ومعتمـــدة يتـــم االســـتناد لهـــا عنـــد تأجيـــر 
األراضي الزراعية سواء على المزارعين أو 

الشركات االستثمارية بهورة عالي.
وذكر أن وزارة األشـــغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني لـــم تطرح االنتفاع من 
األراضي الزراعية التي تجاوزت قيمة عقودها 

25 ألف دينار في مزايدات علنية.
ولفـــت إلـــى عـــدم احتفـــاظ الـــوزارة بعقـــود بعـــض 
األراضـــي الزراعيـــة التـــي تـــم تخصيصهـــا للمزارعين 
والشـــركات االســـتثمارية، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي عدم 

تحصيل اإليجارات المستحقة على تلك األراضي.
وأشـــار إلـــى عـــدم قيـــام الـــوزارة بالتفتيش علـــى األراضي 
الزراعية المؤجرة بهورة عالي، بما يمكن من رصد المخالفات 
المرتكبـــة من قبـــل مســـتأجريها وتطبيق الجـــزاءات الالزمة 

عليهم بموجب العقود المبرمة.

ال سداد إليجارات أراضي “هورة عالي”

“الرقابة البيئية” ال تؤدي دورها في متابعة مدفن عسكر

^ الحــظ تقريــر ديــوان الرقابــة المالية واإلداريــة للعام 
2019 و2020 عــدم إجــراء وكالة الزراعة والثروة الحيوانية 
التحاليــل المختبريــة علــى عينــة مــن الخضــروات والفواكــه 
المســتوردة عبــر المنافــذ الجمركيــة؛ للتحقــق مــن ســالمتها 
الجهــات  مــع  والتنســيق  اآلفــات،  مــن  وخلوهــا  لالســتهالك 

المختصة لتنفيذ ذلك.

ولفـــت إلـــى أن ذلـــك األمـــر ال 
يتيـــح التحقـــق مـــن االلتـــزام 
القياســـية  بالمواصفـــات 
الدوليـــة الصـــادرة عـــن وزيـــر 
الصناعة والتجارة والسياحة، 

مواصفـــات  تبنـــي  بشـــأن 
قياســـية دولية خاصة بقطاع 
المنتجات الغذائية والزراعية 
كمواصفـــات  واعتمادهـــا 

قياسية وطنية.

مرور خضروات مستوردة 
دون فحص “آفاتها”



إدارة األوقاف السنيةالمنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

المنامة - وزارة التربية والتعليم

أكــدت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، رًدا علــى مــا ورد فــي 
تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، التزامها بأحــكام قانون 
إصــدار ســندات التنميــة، الــذي حدد فــي المادة األولى منه ســقف 

االقتراض الحكومي في حدود 13 مليار دينار.

وأوضحـــت أن جميـــع القـــروض 
الحكوميـــة وغيرهـــا مـــن أدوات 
عـــن  الصـــادرة  العـــام  الديـــن 
حكومـــة مملكة البحرين ســـواء 
ضمـــن حدود ســـقف الدين العام 
أو بموجب تشـــريعات مســـتقلة، 
مدرجة ضمن سجل الدين العام، 
والبالغ إجماليه 13.5 مليار دينار 

في نهاية العام 2019.
أما بشأن القروض غير المدرجة 
في رصيد الدين العام المســـجل 
واالقتصـــاد  الماليـــة  بـــوزارة 
القـــروض  تلـــك  فـــإن  الوطنـــي، 
خاصة بالجهات الحكومية ذات 
الميزانية المستقلة، والتي تقوم 

باالقتـــراض اســـتناًدا إلـــى حكم 
 )108( المـــادة  مـــن  )ب(  الفقـــرة 
من دســـتور المملكة والتي تنص 
على أنه “يجوز للهيئات المحلية 
مـــن بلديات أو مؤسســـات عامة 
أن تقـــرض أو تقتـــرض أو تكفل 
قرًضـــا وفًقـــا للقوانيـــن الخاصة 
الـــوزارة إلـــى أنـــه  بهـــا”. وتنـــوه 
ال يتـــم ســـداد هـــذه الديـــون من 
وال  للدولـــة،  العامـــة  الميزانيـــة 
تكفـــل أو تضمـــن حكومة مملكة 
البحريـــن هـــذه القـــروض، فمـــن 
ثـــم ال تـــدرج تلـــك القـــروض من 
الناحيتيـــن ضمـــن رصيـــد الدين 

العام لحكومة المملكة.

أفادت إدارة األوقاف السنية أنه بشأن المالحظة الواردة في تقرير الرقابة المالية 
للســنة المهنيــة 2019 - 2020، المتعلقــة باإلجــراءات المتخــذة لمتابعــة الظواهــر 
السلبية في المقابر ومعالجتها، أنها لم تتلق أو ترصد أي شيء يفيد بحصول ضرر 

أو عبث بالقبور تماًما.

كنبـــش وعبـــث الـــكالب بمحتويـــات 
فـــي  ضررهـــا  ينحصـــر  بـــل  القبـــور، 
دخول المقابر والعبث ببعض مرافق 
المقبرة بشـــكل سطحي، وأن اإلدارة 
ترصـــد هذه األمـــور وقامت بإصالح 
مـــا تـــم تخريبـــه والعبث بـــه، وتقوم 
اإلجـــراءات  بتعزيـــز  حالًيـــا  اإلدارة 

المتخذة لحفظ حرمة المقابر.
وتم التنسيق بين مجموعة الصيانة 
المختصـــة  والجهـــات  بـــاإلدارة 
الحيوانـــات  مكافحـــة  وشـــركات 
الضالـــة، إذ إن هـــذه الـــكالب الضالـــة 
موجودة دائمـــا وبكثرة في المناطق 
المعزولة القريبة من المقابر وتتكاثر 
بها، وأخـــذت اإلدارة كل احتياطاتها 

فـــي ضمـــان تجنيـــب المقابـــر ضـــرر 
هـــذه الحيوانـــات الضالـــة على مدى 
تدعيـــم  مـــن  الســـابقة،  الســـنوات 
والبوابـــات  المقابـــر  ســـور  أساســـات 
وسد الثغرات التي تحدثها من وقت 

آلخر.

بخصــوص مــا ورد فــي تقرير ديــوان الرقابة المالية واإلدارية بشــأن 
قيام وزارة التربية والتعليم بصرف عالوة السكن لبعض المدرسات 

غير البحرينيات على الرغم من توفير سكن لهن.

 أفادت الوزارة أن هذه المالحظة 
الزمنـــي  االختـــالف  عـــن  ناجمـــة 
وتمكيـــن  العـــالوة  صـــرف  بيـــن 
الموظف من الســـكن، إذ تم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمـــة لوقف صرف 
المبالـــغ  واســـترجاع  العـــالوة، 
المصروفة، وكذلك اتخاذ ما يلزم 
مـــن إجـــراءات لعـــدم تكـــرار هذه 

المالحظة.
أمـــا بخصوص المالحظـــة الواردة 
انتقـــال  عـــالوة  صـــرف  بشـــأن 
الرغـــم  علـــى  الموظفيـــن  لبعـــض 
من قيـــام الوزارة بتوفير وســـائل 
النقـــل لهـــم، أفـــادت الـــوزارة أنـــه 
ال يوجـــد موظفـــون تصـــرف لهـــم 
هذه العـــالوة دون وجـــه حق، أما 

األمثلـــة المذكورة فـــي المالحظة 
فقد ظهـــرت بســـبب تداخل فترة 
وقف العالوة مع فترة اســـتخدام 
مواصـــالت الـــوزارة، وهـــذا وضع 
طبيعي حيث يتم بعدها مراجعة 
المبالغ وتعديل وإعادة المستحق 

للوزارة.

 13.5 مليار دينار
 الدين العام بنهاية 2019

“السنية”:
 ال عبث بالقبور وإنما مرافق المقبرة

“التربية”:
 استرجعنا مبالغ عالوة 

السكن من الوافدات

local@albiladpress.com
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^ ســجل تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة للعــام 2019 و2020 مــرور شــحنات مــواد اســتهالكية 
ومنحها التصريح النهائي لتداولها بالنظام اآللي )أفق( قبل ظهور نتيجة الفحص المختبري، ودون أن تشترط 

حجز تلك الشحنات في مخازن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص والتأكد من صالحيتها.

وأشـــار إلى أنه عالوة على ذلك تبين أن نتائج الفحص 
فـــي بعـــض تلـــك الحـــاالت قـــد كشـــفت عـــدم صالحية 
المنتجـــات المســـتوردة لالســـتهالك، ولـــم تتخـــذ إدارة 

الصحـــة العامـــة أيـــة إجـــراءات للتأكد من ســـحبها من 
األســـواق وإتالفها أو إعـــادة تصديرها، األمـــر الذي قد 

يؤدي إلى تداول منتجات غير صالحة لالستهالك.

^ الحــظ ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة أن إدارة الصحــة العامة ال تقوم فــي أغلب الحاالت 
بإجــراء التحاليــل المختبريــة الالزمة لعينات األغذية الصحية وبدائل لبن األم والمواد االســتهالكية 

قبل منح التصاريح المبدئية الستيرادها.

وأشار الديوان في تقريره للعام 2019 و2020 إلى 
أن اإلدارة ال تطالب المســـتوردين بتقديم شهادات 
التحليـــل المختبـــري أو التصنيـــع الجيـــد المصادق 

عليهـــا مـــن الجهـــات المختصة ببلـــد المنشـــأ، األمر 
الـــذي يحـــول دون التأكد من ســـالمتها ومطابقتها 

للمواصفات المطلوبة.

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  ^ ذكـــر تقريـــر 
واإلدارية للعام 2019 و2020 أن وزارة الصحة 
لم تقم في بعض األحيان بإخطار هيئة تنظيم 
ســـوق العمل عند تشـــخيص ومعالجة العامل 

الوافـــد فـــي مؤسســـاتها الصحيـــة واكتشـــاف 
إصابته بمرض معٍد )ســـاري(، لكي تقوم بإلغاء 
تصريح عمله وترحيله من البالد عمال بأحكام 

قانون تنظيم سوق العمل.

“الصحة” تمرر منتجات منتهية الصالحية

بدائل لبن األم ال تخضع  لتحليل جودة تصنيعه 

إصابة وافدين بأمراض معدية

الكالب الضالة تتكاثر في المناطق المعزولة“المالية”: ملتزمون بقانون “سندات التنمية”

الرقابـــة  ديـــوان  تقريـــر  أفـــاد   ^
فاعليـــة  ضعـــف  واإلداريـــة  الماليـــة 
المراجعـــات التـــي تضطلـــع بهـــا هيئة 
جـــودة التعليـــم والتدريب في تطوير 
أداء المدارس الحكومية ومؤسسات 
مـــن  المرخصـــة  المهنـــي  التدريـــب 
إذ  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة  قبـــل 
المـــدارس  تلـــك  أداء  تراجـــع  تبيـــن 

نســـبة  وارتفعـــت  والمؤسســـات، 
المدارس والمؤسسات الحاصلة على 
تقديـــر “غيـــر مالئـــم” وفقـــا للتقاريـــر 
دورات  فـــي  الهيئـــة  عـــن  الصـــادرة 
المراجعـــة الثـــالث التـــي قامـــت بهـــا 
منـــذ تأسيســـها، مـــا يســـتوجب زيادة 
التنســـيق بين الهيئة والـــوزارة لتنفيذ 
بتقاريرهـــا  الصـــادرة  التوصيـــات 

تلـــك  أداء  تطويـــر  فـــي  ليســـاهم 
المدارس والمؤسسات.

ولوحـــظ أن اإلدارة العامـــة لمراجعـــة 
التعليميـــة  المؤسســـات  أداء 
والتدريبيـــة )اإلدارة العامـــة( لـــم تقـــم 
منـــذ إنشـــاء الهيئـــة بمراجعـــة جـــودة 
أداء رياض األطفال ومؤسسات ذوي 
االحتياجات الخاصة، وكذلك البرامج 

األكاديمية الخاصة بشهادة الدكتوراه 
العالـــي  التعليـــم  وبرامـــج  والدبلـــوم 
التابعة لجهات خارجية وتســـتضيفها 
مؤسســـات محلية، وذلـــك على الرغم 
مـــن أن تلـــك المؤسســـات والبرامـــج 
بموجـــب  الهيئـــة  لمراجعـــة  خاضعـــة 
المادة )4( من المرسوم رقم )32( لسنة 
2008 بإنشـــاء وتنظيم الهيئة.ورصد 

التقريـــر أن الهيئـــة لم تقم بالتنســـيق 
التعليـــم  مجلـــس  مـــع  فعـــال  بشـــكل 
العالـــي لوضع الحلول المناســـبة للحد 
من االزدواجيـــة والتداخل القائم في 
نطـــاق عمـــل اإلدارة العامة والمجلس 
فيمـــا يتعلـــق بالمراجعـــة المؤسســـية 
لمؤسســـات التعليـــم العالـــي، إذ تقوم 
الجهتـــان بمراجعـــة تلك المؤسســـات 

باالستناد إلى معايير جودة متشابهة 
التعليـــم  وجـــودة  بالحوكمـــة  تتعلـــق 
والبحث العلمي والشراكة المجتمعية 
ال  ممـــا  الطلبـــة،  مســـاندة  وخدمـــات 
يحقـــق التكامـــل بيـــن عمـــل الجهتين 
العـــام  للمـــال  األمثـــل  واالســـتخدام 
المنفـــق علـــى المراجعات التـــي تقوم 

بها الجهتان.

ــن ــي ــت ــي ــم ــن جــهــتــيــن رس ــيـ ــل بـ ــمـ ــعـ ــى ازدواجــــــيــــــة الـ ــلـ ــرج عـ ــفـ ــتـ ــالـ ــت بـ ــفـ ــتـ “الــــــجــــــودة” اكـ

ضعف المراجعات رفع عدد المدارس ذات “تقدير غير مالئم”

^ ســـجل تقرير ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلدارية عـــن وجود تأخير 
لدى قسم األجهزة الطبية القسم في 
إصـــالح األجهزة الطبيـــة المتعطلة، 
إذ بلغ متوســـط فتـــرة التصليح في 
الســـنوات 2017 - 2019 حوالـــي 5 

أشـــهر، ما قد يؤثر ســـلبا على كفاءة 
الخدمـــات الصحيـــة التـــي يقدمهـــا 

مستخدمو األجهزة للمرضى.
وبين التقرير تأخر القسم في إعادة 
األجهـــزة الطبيـــة إلى مســـتخدميها 
إذ  إصالحهـــا،  مـــن  االنتهـــاء  بعـــد 

لوحـــظ وجود أجهزة انتهى القســـم 
مـــن إصالحها منذ فتـــرات تراوحت 
مـــا بين شـــهرين إلى 17 شـــهًرا، ولم 
يتـــم إعادتها إلـــى مســـتخدميها، ما 
يؤدي إلى عدم االســـتفادة منها في 

تلك الفترات.

ولوحـــظ في تقريـــر ديـــوان الرقابة 
تدنـــي نســـب تنفيـــذ خطـــط أعمال 
التـــي  الســـنوية  الوقائيـــة  الصيانـــة 
اضطلـــع بهـــا القســـم فـــي الســـنوات 
2017 - 2019، إذ تراوحـــت مـــا بين 
18 % و 27 %، مما ال يســـاعد على 

الحفـــاظ علـــى الكفـــاءة التشـــغيلية 
لألجهـــزة ودقتها، عالوة على إطالة 

أعمارها والتقليل من تعطلها.
وجـــود  ال  أنـــه  التقريـــر  وأوضـــح 
لقوائـــم مرجعية عند القســـم تحدد 
الجوانـــب الواجـــب تغطيتهـــا أثناء 

أعمـــال الصيانـــة الوقائيـــة المحددة 
فـــي أدلـــة الشـــركات المصنعـــة لهـــا 
لعـــدد 23,182 جهـــازا، أي ما يعادل 
83 % مـــن مجموع األجهزة الطبية 
البالـــغ  القســـم  إلشـــراف  الخاضعـــة 

عددها 27,931 جهازا.

ــة لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مـــــــن تـــعـــطـــلـــهـــا ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــذ أعـــــــمـــــــال الـ ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ــب ت ــ ــسـ ــ تــــــدنــــــي نـ

“الصحة” تتأخر 17 شهًرا إلعادة أجهزة طبية لمستخدميها



أعلنت بتلكو عن صافي األرباح لمساهمي الشركة للربع الثالث من 2020 بقيمة 14.4 مليون 
دينار بزيادة نسبتها 41 % مقارنة مع 10.2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2019.

وبلـــغ صافـــي األربـــاح لمســـاهمي الشـــركة 
للتســـعة أشـــهر األولى 2020، 50.3 مليون 
عـــن   %  14 قدرهـــا  بزيـــادة  أي  دينـــار، 
صافـــي األربـــاح، الـــذي بلـــغ 44.2 مليـــون 
دينـــار للفتـــرة المقابلة مـــن 2019. وُتعزى 
الزيادة فـــي صافي األربـــاح إلى انخفاض 
المصاريف التشـــغيلية بنســـبة 18 % على 
أســـاس ســـنوي، ما يدل على نجاح برامج 
بتلكو لتقليص النفقـــات. وبلغت العائدات 
علـــى الســـهم الواحـــد خـــال الربـــع الثالث 
2020، 8.7 فلًســـا مقارنـــة مـــع 6.2 فلًســـا 
فـــي الربع الثالـــث 2019، وبلغت العائدات 
على الســـهم الواحد في الفتـــرة المذكورة 
30.3 فلًســـا، مقارنـــة مـــع 26.7 فلًســـا فـــي 
العام 2019.  وبلغ مجموع الدخل الشامل 
لمســـاهمي الشـــركة للربـــع الثالـــث 2020، 
17.8 مليـــون دينار، أي بزيادة قدرها 120 
% مقارنـــة مع 8.1 مليـــون دينار في الربع 
الثالث 2019. بينما ُينسب مجموع الدخل 

الشـــامل لمســـاهمي الشـــركة فـــي األشـــهر 
التســـعة األولـــى 2020 بقيمة 43.0 مليون 
دينـــار أي بزيـــادة قدرهـــا 1 % مقارنـــة مع 
42.5 مليـــون دينـــار.  انخفضـــت إيـــرادات 
الربع الثالث 2020 بنســـبة 1 % مقارنة مع 
الربع الثالث 2019، من 96.9 مليون دينار، 
إلـــى 95.9 مليـــون دينار، وبلغـــت إيرادات 
التسعة أشهر األولى 2020، 285.7 مليون 
مقارنـــة   %  4 بنســـبة  بانخفـــاض  دينـــار، 
بإيـــرادات الفترة المقابلة مـــن 2019 التي 

بلغت 298.5 مليون دينار. 
ارتفـــع الربح التشـــغيلي لهذا الربع بنســـبة 
38 % إلـــى 20.1 مليـــون دينـــار مـــن 14.6 
مليـــون دينار في الربـــع الثالث 2019؛ في 
حيـــن ارتفعـــت األربـــاح التشـــغيلية علـــى 
أســـاس ســـنوي بنســـبة 22 % مـــن 55.6 
مليـــون دينـــار من العـــام 2019 إلـــى 67.6 

مليون دينار من العام 2020. 
التمويـــل  تكاليـــف  قبـــل  األربـــاح  وبلغـــت 

والضرائـــب واالســـتهاك واالســـتقطاعات 
)EBITDA( فـــي الربع الثالث 2020 حوالي 
 31.6 مـــع  مقارنـــة  دينـــار  مليـــون   38.2
مليـــون دينار فـــي الربع الثالـــث 2019، ما 
يمثـــل زيـــادة بنســـبة 21 %. وعلـــى مـــدى 
قبـــل  األربـــاح  ارتفعـــت  أشـــهر،  التســـعة 
تكاليـــف التمويل والضرائب واالســـتهاك 
واالســـتقطاعات )EBITDA( بنســـبة 13 % 
مـــن 106.0 مليون دينار فـــي الفترة ذاتها 
مـــن العـــام 2019 إلـــى 120.1 مليون دينار 
بينما بلغ هامش )EBITDA( نسبة 42 %. 

464.6 مليون دينار الميزانية العمومية

وحافظـــت الميزانيـــة العموميـــة للشـــركة 
علـــى قوتهـــا مـــع إجمالـــي حقـــوق الملكية 
العائـــدة إلـــى المســـاهمين الشـــركة بقيمـــة 
464.6 مليـــون دينـــار مقارنـــة مـــع 473.1 
ديســـمبر   31 مـــن  اعتبـــاًرا  دينـــار  مليـــون 
وبلـــغ   .% 2 قـــدره  بانخفـــاض  أي   ،2019
إجمالـــي األصـــول 970.8 مليون دينار في 
30 ســـبتمبر 2020، أي بانخفـــاض وقـــدره 
2 %، وذلـــك مقارنـــة مـــع 992.9 مليـــون 
دينار في 31 ديســـمبر 2019. وبلغ صافي 

األصـــول 502.2 مليون دينـــار اعتباًرا من 
30 ســـبتمبر 2020، أي بانخفاض وقدره 2 
%، وذلك مقارنة مـــع 513.4 مليون دينار 
اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019. بينما بلغت 
قيمـــة النقـــد واألرصـــدة البنكيـــة للشـــركة 
182.0 مليـــون دينار، مـــا يعكس توزيعات 
األربـــاح المؤقتة لعـــام 2020 البالغة 13.5 
فلس لكل سهم مدفوع في شهر أغسطس 

 .2020
وقـــال رئيـــس مجلس إدارة بتلكو الشـــيخ 
عبـــدهللا بن خليفة آل خليفـــة “إن مجلس 
إدارة الشـــركة راضـــي عن النتائـــج المالية 
للربـــع الثالـــث مـــن هـــذا العـــام، إذ حققـــت 
بتلكـــو زيـــادة في صافـــي الربـــح واألرباح 
التشـــغيلية واألرباح قبل تكاليف التمويل 
والضرائـــب واالســـتهاك واالســـتقطاعات 
)EBITDA( بنســـبة 41 % و38 % و21 % 
لكل منها في الربع الثالث والتســـع األشهر 
النتائـــج  هـــذه  وتعكـــس   .2020 األولـــى 
االلتـــزام بتنفيـــذ األهداف االســـتراتيجية 
إضافـــة  للمصاريـــف،  الفعالـــة  واإلدارة 
إلـــى التأقلم الســـريع مـــع التحديـــات التي 
شـــهدناها هـــذا العـــام”.  وأضـــاف “إن رفـــع 

قيمة حقوق المســـاهمين هي من أولويات 
مجلـــس اإلدارة، وعليـــه، فإننـــا حريصيـــن 
علـــى تحقيـــق نتائـــج مالية قوية تســـاهم 
فـــي تحقيق عوائـــد إيجابية للمســـاهمين. 
وكذلك نحن ســـعيدون بأن نشـــهد ارتفاع 
ســـعر ســـهم شـــركة بتلكو أخيـــًرا، إذ وصل 
الســـعر الحالي إلـــى أعلى مســـتوياته منذ 
العـــام 2011، وهـــذا يعكس مســـتوى أداء 
الشـــركة ككل في اآلونة األخيـــرة، إضافة 
إلى الثقة العالية التي يوليها المستثمرون 

في الشركة وقراراتها االستراتيجية”. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشـــركة 
ميكيـــل فينتر “حققت شـــركة بتلكو نتائج 
مالية إيجابية ومتوافقة مع األداء المالي 
للتسعة أشـــهر األولى من هذا العام والتي 
جاءت نتيجـــة جهود فريـــق بتلكو بأكمله 

واســـتمرار التزامهم فـــي تحقيق األهداف 
المرجوة على الرغم من الظروف الراهنة”. 
وأضـــاف “أنـــه لمـــن أولوياتنـــا األساســـية 
االلتـــزام بتحقيـــق األهـــداف التـــي وعدنـــا 
مجلـــس اإلدارة بهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، 
التركيـــز علـــى متطلبـــات زبائننـــا المتغيرة 
باســـتمرار باألخـــص تلـــك المعنيـــة بزيادة 
اســـتخدامهم لخدمات وحلول االتصاالت 
الرقميـــة. شـــهدنا فـــي العـــام 2020 مـــدى 
أهميـــة خدمـــات االتصـــال إذ قـــام الجميع 
باالعتمـــاد علـــى االنترنـــت بشـــكل مكثـــف 
وذلـــك للتكيف مع الوضـــع الجديد والعمل 
والدراســـة عـــن ُبعـــد. وبنـــاًء علـــى ذلـــك، 
التزمنـــا أن نكـــون فـــي المقدمـــة لتقديـــم 
الحلول المناســـبة التي تساهم في تمكين 

زبائننا وإثراء تجربتهم”.

ميكيل فينترالشيخ عبدالله بن خليفة

الهملة - بتلكو

أرباح “ بتلكو” في التسعة أشهر األولى 2020
بزيادة 14 % على أساس سنوي النخفاض المصاريف التشغيلية
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“المركزي” يصدر اإلطار الخاص بـ “الخدمات المفتوحة”
تتضمـــن نوعيـــن “معلومـــات الحســـاب” وإجـــراء المدفوعـــات والتحويـــات

إطـــار  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  أصـــدر 
العمـــل الخاص بتطبيق الخدمات المصرفية 
المفتوحـــة لتســـهيل التنفيذ لهـــذه الخدمات 
مـــن قبـــل المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة. 
ويشـــمل هذا اإلطار اإلرشـــادات التشـــغيلية 
المفتوحـــة  التقنيـــة  الواجهـــة  ومواصفـــات 
لبرمجـــة التطبيقـــات )API(، وإطار الحوكمة 
العـــام بما فيهـــا المعاييـــر المطلوبـــة لحماية 
بيانـــات العمـــاء. وســـتكمل هـــذه الترتيبات 
الجديـــدة توجيهـــات المصـــرف حـــول هـــذه 
الخدمات والتي سبق إصدارها في ديسمبر 

 .2018
الخدمـــات  عمـــل  إطـــار  تطويـــر  تـــم  لقـــد 
المصرفيـــة المفتوحـــة بالتعـــاون مع شـــركة 
استشـــارية وبالتشـــاور مـــع بنـــوك التجزئـــة 

والمؤسسات المالية األخرى في المملكة. 
المفتوحـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات  وتشـــمل 

علـــى نوعين مـــن الخدمـــات، فالنـــوع األول 
هو “خدمة معلومات الحســـاب” وتتمثل في 
منح العمـــاء إمكانية الوصـــول إلى بيانات 
خـــال  مـــن  المصرفيـــة  حســـاباتهم  جميـــع 
منصـــة واحـــدة فقط وبشـــكل منســـجم، أما 
النـــوع الثانـــي من هـــذه الخدمـــات الجديدة 
فتتمثل فـــي القدرة على إجراء المدفوعات 

المختلفـــة  الحســـابات  بيـــن  والتحويـــات 
ذلـــك  وفعـــال، وكل  ســـلس  بشـــكل  للعميـــل 
يتم مـــن خال تطبيـــق واحد فـــي الهواتف 
محافـــظ  قـــال  المناســـبة،  الذكيـــة.  وبهـــذه 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي رشـــيد المعراج 
“إن إصـــدار إطار العمل للخدمات المصرفية 
المفتوحـــة هـــو اســـتكمال لجهـــود المصرف 

في تطوير البيئة المحلية لتشـــجيع االبتكار 
فـــي المعامات المصرفيـــة بما يوفر للعماء 
التطـــور  مـــع  وتتواكـــب  متطـــورة  خدمـــات 
الـــذي تشـــهده الصناعـــة المصرفيـــة عالميـــًا، 
كما سيســـاعد شـــركات التكنولوجيـــا المالية 
الناشـــئة من العمل بشـــكل تنافسي وهذا ما 
يتماشـــى مـــع رؤيـــة المصـــرف فـــي التحول 
الرقمـــي وفتح المجال لابتكار واســـتقطاب 

شركات التكنولوجيا المالية”. 
وقـــال المدير التنفيـــذي للخدمـــات االدارية 
في مصرف البحرين المركزي ورئيس لجنة 
إطـــار عمل الخدمـــات المصرفيـــة المفتوحة 
لمملكة البحرين، يوسف الفاضل “تم تطوير 
لمملكـــة  وتصميمـــه خصيًصـــا  العمـــل  إطـــار 
الممارســـات  أفضـــل  دراســـة  بعـــد  البحريـــن 
الـــدول المتقدمـــة بمـــا يحقـــق الرؤيـــة  فـــي 

االستراتيجية للمصرف.

يوسف الفاضلرشيد المعراج

رياض ساتر

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - البحرين للتسهيالت التجارية

أعلنت شـــركة البحرين للتســـهيات التجارية أمس أن الرئيس التنفيذي 
للشـــركة عادل حبيل، قدم اســـتقالته ألسباب شـــخصية.  ووافق مجلس 
اإلدارة علـــى هذه االســـتقالة، وقـــرر تعيين عضو مجلـــس اإلدارة رياض 
ســـاتر بصورة مؤقتة كعضو مجلس إدارة منتدب لتسيير أعمال الشركة 
حتـــى تعييـــن رئيـــس تنفيـــذي جديد، وســـيتم اإلعـــان عنه فـــي الوقت 

المناسب. 
وعبر مجلس اإلدارة عن شكره الجزيل لحبيل على خدماته ومساهماته 
القيمـــة طـــوال مـــدة خدمتـــه في الشـــركة، متمنيا لـــه الســـداد والتوفيق 

والنجاح في مساعيه القادمة.

“تسهيالت البحرين”: 
استقالة الرئيس التنفيذي

رئيس الوزراء وضع األسس الراسخة لريادة المؤسسات المالية

“التمويل األصغر” أحد قصص نجاح القطاع المصرفي

بنـــك  إدارة  رئيســـة مجلـــس  أكـــدت 
اإلبـــداع – البحرين للتمويل متناهي 
الصغر منى المؤيـــد أن رعاية رئيس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، للقطاع 
القـــرن  ســـبعينات  منـــذ  المصرفـــي 
البحريـــن  لتصبـــح  ـــدت  مهَّ الماضـــي 
علـــى  المنطقـــة  فـــي  أولـــى  وجهـــة 
صعيد الخدمات المالية والمصرفية، 

منوهـــة بالنظـــرة الثاقبة لســـموه في 
استشراف أفق نمو وتطور الخدمات 

المالية والمصرفية.
وأشارت إلى أن الزخم الذي اكتسبه 
القطاع المصرفي البحريني منذ ذلك 
الوقـــت ال زال قـــادرا على دفع العمل 
البحريـــن  فـــي  والمصرفـــي  المالـــي 
ومواكبـــة  جديـــدة  مصـــاف  إلـــى 
تطـــورات صناعة الصيرفـــة العالمية 
الرقميـــة  الماليـــة  الخدمـــات  مثـــل 

والتمويـــل  الماليـــة  والتكنولوجيـــا 
متناهي الصغر. 

وأشـــارت المؤيـــد فـــي تصريـــح لهـــا 
بمناســـبة احتفاليـــة البحريـــن بمرور 
القطـــاع  انطاقـــة  علـــى  عـــام  مئـــة 
المصرفي إلى أن األســـس الراســـخة 
التـــي ُبني عليهـــا القطـــاع المصرفي 
القـــرن  ســـبعينات  منـــذ  البحرينـــي 
الماضـــي جعلت منه نموذجا يحتذى 
المؤسســـات  جـــذب  مجـــال  فـــي 

الماليـــة اإلقليميـــة والعالميـــة الكبرى 
للبحرين”. 

مـــن جانبـــه، أكـــد الرئيـــس التنفيذي 
أن  الغـــزاوي  خالـــد  اإلبـــداع  لبنـــك 
جاهزيـــة وتطـــور القطـــاع المصرفي 
البحرينـــي جعـــل مـــن البحريـــن أول 
دولـــة ضمـــن منظومـــة دول مجلس 
العـــام  تنجـــح  الخليجـــي،  التعـــاون 
2009 فـــي اســـتقطاب مبـــادرة بنوك 

الشمول المالي.

المنامة - بنك اإلبداع

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 3.9 مليون 
سهم بـ 918.3 ألف دينار

تداول المستثمرون في بورصة البحرين، 
قدرها  بقيمة  سهم،  مليون   3.88 أمــس، 
من  تــنــفــيــذهــا  تـــم  ــنـــار،  ديـ ألـــف   918.29
المستثمرون  ركــز  إذ  صفقة،   75 خــال 
الخدمات  قطاع  أسهم  على  تعاماتهم 
الــمــتــداولــة  أســهــمــه  قيمة  بلغت  ــتــي  وال
440.75 ألف دينار، أي ما نسبته 48.00 
% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية 
قدرها 855.45 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خال 31 صفقة.

“BBK” يطلق خدمة تحديث بيانات الهويات الشخصية
أعلــن بنــك البحريــن والكويت “BBK” عــن خدمة جديدة يقدمها عبر شــبكة أجهزة 
الصــراف اآللــي التابعــة للبنــك، والتــي تمكــن زبائنــه مــن خالهــا بتحديــث بيانــات 

هوياتهم الشخصية مع البنك في اقل من دقيقة. 

وقـــد تـــم تقديم هـــذه الخدمـــة الجديدة 
عمليـــة  وتســـهيل  إلعانـــة  بالتحديـــد 
الشـــخصية  الهويـــات  بيانـــات  تحديـــث 
مـــع البنـــك، والتي تشـــمل قـــراءة بيانات 
بطاقة الهوية الشخصية )CPR(، إضافة 
إلـــى تحديث أرقـــام وتواريـــخ صاحية 
بطاقات الهوية وجوازات السفر الخاصة 
بزبائـــن البنك. فأصبح اآلن بإمكان زبائن 
البنـــك زيارة أقرب جهاز صراف آلي تابع 
لبنـــك البحريـــن والكويـــت لهـــم، وإتمـــام 

باســـتخدام  بياناتهـــم  تحديـــث  عمليـــة 
بطاقـــة الهويـــة الخاصـــة بهـــم بخطوات 

سهلة وسريعة. 
وقـــال مديـــر عـــام الخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد ببنـــك البحريـــن والكويت عادل 
ســـالم “من منطلق ســـعينا الدائم لتقديم 
أحدث الخدمات التي من شأنها تحسين 
وتطويـــر تجربـــة زبائننـــا المصرفيـــة في 
كل مرحلة، قمنا بتدشـــين هـــذه الخدمة 
الجديـــدة والتـــي يتفـــرد بنـــك البحريـــن 

والكويـــت بتقديمهـــا، وذلـــك في ســـبيل 
تمكيـــن زبائننا األعـــزاء من إجراء عملية 
الشـــخصية  بيانـــات هوياتهـــم  تحديـــث 
ســـهلة  بطريقـــة  البنـــك  مـــع  المطلوبـــة 
ومناســـبة لهـــم وفي اقل مـــن دقيقة، مع 
ثقتنا التامـــة أن توفير هذه الخدمة عبر 
الشـــبكة الواســـعة ألجهزة الصراف اآللي 
الخاصة بالبنك، سيمكن زبائننا من إتمام 
عملية التحديث لبياناتهم بشـــكل ســـريع 

وســـهل للغاية. ويســـرني اإلعان عن أنه 
ســـيتم اختيـــار ومكافأة 60 شـــخصا من 
الزبائن الذين اســـتخدموا هـــذه الخدمة 

اعتبـــارا مـــن شـــهر نوفمبـــر 2020 حتـــى 
نهاية شـــهر فبرايـــر 2021 بجوائز نقدية 
قيمـــة كل منهـــا 100 دينـــار، وذلـــك عبـــر 
ســـحوبات شـــهرية لــــ 15 فائـــزا فـــي كل 
شهر. وتعتبر هذه الخدمة أحدث إضافة 
التـــي يقدمهـــا  الخدمـــات  مـــن  لسلســـلة 
البنـــك لزبائنـــه مـــن أجل توفيـــر خدمات 
مجزية عبر قنوات مرنة وسلســـة إلتمام 

معاماتهم المصرفية”. 
وعلـــى الزبائن الراغبين بتحديث بيانات 
هوياتهـــم الشـــخصية مع البنـــك التوجه 
إلى أقـــرب جهاز صراف آلي خاص ببنك 
البحرين والكويت ولمس الشاشة للبدء، 
ثم اختيار اللغة المفضلة وإدخال بطاقة 
الهويـــة الشـــخصية )CPR( فـــي الجهـــاز 
والتأكيـــد علـــى المعلومـــات المعروضـــة 
علـــى الشاشـــة، بعدهـــا، ســـيتم اســـتام 
عمليـــة  إتمـــام  لتأكيـــد  نصيـــة  رســـالة 
ال  بأنـــه  العلـــم  مـــع  بنجـــاح.  التحديـــث 
يستلزم استخدام بطاقة الخصم إلجراء 
هـــذه العملية، حيث يلزم إلتمامها بطاقة 

الهوية الشخصية )CPR( فقط.

المنامة - البحرين والكويت

عادل سالم

للزبائن عبر أجهزة 
الصراف اآللي 

التابعة للبنك

مكافأة الزبائن الذين 
استخدموا الخدمة 

بجوائز قيمة

50.3
مليون دينار

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

للتواصل: 17111483

التفرقة العنصرية في إيران
بالرغـــم مـــن تحريـــم التفرقة العنصريـــة وزوال هـــذا المصطلح المريض 
في معظم دول العالم، إال أن العنصرية وصوتها المتراكم مازالت تعربد 
فـــي المجتمـــع اإليراني الـــذي يتخبط في مظالـــم اللعنات، فأهل الســـنة 
هنـــاك يشـــعرون باختناق فظيع نتيجة معاملة نظـــام الماللي لهم، حيث 
يعتبرونهـــم منبوذيـــن والشـــر يغطـــي وجوههـــم، وقبـــل أيام خـــرج أحد 
المســـؤولين اإليرانيين وتحدث كذبا عـــن تكافؤ الفرص بين المواطنين 

وأن إيران بلد التكاتف والمساواة.
مشـــكلة نظام الماللي أن عينه يتدفـــق منها الكذب ويتصور أن العالم ال 
يشاهد الفظائع التي يتعرض لها أهل السنة وغيرهم من األقليات، فهذا 
النظام يتحدى علنا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أصدرته األمم 
المتحـــدة والذي ينص بلغة قوية على وجـــوب محو التفرقة العنصرية، 
مؤكـــدا فـــي مادتـــه األولـــى أن الناس يولـــدون جميعا أحرارا متســـاوين 
فـــي الكرامة والحقوق، ثم اســـتخلص في مادتـــه الثانية الحق المترتب 
على هذه المســـاواة الطبيعية أال وهو حق كل فرد في أن يتمتع بجميع 
الحقـــوق والحريات المنصوص عليها في اإلعـــالن دون تفرقة أو تمييز 

أيا كان، كالتمييز بسبب الساللة أو اللون أو الجنس أو الثروة أو النسب 
أو غير ذلك من األوضاع.

أهـــل الســـنة في إيـــران – كاألحواز - ممنوع عليهـــم التحدث بلغتهم في 
مختلـــف الدوائـــر الحكوميـــة أو حتـــى تســـمية أطفالهم بأســـماء عربية، 
ومـــن يطلـــق على ابنـــه “عمر” تيمنا بالفـــاروق يتم االعتـــداء عليه بصور 
مختلفة، والزي العربي ممنوع وغيرها من أبشع صور التسلط والتفرقة 
العنصريـــة التـــي يمارســـها النظـــام اإليراني الذي ســـيظل اســـمه مقرونا 

بالجرائم والحقد على العرب واإلسالم والمسلمين.

يقول الدكتور توفيق عبدالعزيز السديري وهو أكاديمي سعودي “لم تعرف  «
منطقتنا تأجيج النعرات الطائفية في العصر الحديث إال بعد قيام الثورة 

الخمينية الصفوية، فكان التعايش سائداً في دول المنطقة، ففي كل بلد ال 
تكاد تتبّين الفرق بين سّني وشيعي، ولم تكن هذه المسألة ذات اهتمام أو 
تأثير على مستوى التفكير الجمعي وبين عموم الناس، إلى أن قامت هذه 

الثورة المشؤومة”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

السياق قبال المصادفة
قديمًا قالوا إن براعة االستهالل من محسنات المقال، ويقوُل 
العلمـــاء إن للســـياق تأثيـــًرا بليًغا على النص، وإنـــه يلعب دورا 
أساســـيا فـــي الفهـــم، فعلـــى ســـبيل المثـــال: يصـــف اللغويـــون 
المفردة الدخيلة على النص بأنها خارج الســـياق، وهذا وصف 
من شأنه أن ُيضِعف الكالم، وفي المقابل فإن السياق يساعدنا 
على فهم المعنى بصورة أعمق، ويلبس النص ثوب االنسجام. 
ُيعّرف “ابن منظور” في لســـان العرب الســـياق بأنه “ما تساوق” 
أي مـــا تتابـــع، والســـياق يجب أن يتصف بالصفـــة العمدية في 
أغلـــب األحيـــان، ألن الكلمـــة - كمـــا يقـــول األولـــون - قد تهدي 

ضاالً، وقد ُتضُل هاديا.
فـــي علـــِم اإلدارة يوجـــد أيضـــًا ســـياق تنظيمـــي، يتبعـــُه قائـــد 
المؤسســـة ويتأثـــر بـــه أعضاء الفريـــق، دعوني قبـــل أن أطرح 
الموضـــوع أقـــص عليكـــم هـــذه الحادثـــة: فـــي حديـــٍث جميل 
جمعني بأحد األصدقـــاء قبل فترة وجيزة، وكعادة األصدقاء 
الذيـــن ال يســـمح لهم الوقـــت والمشـــاغل الحياتيـــة أن يلتقوا 
كثيرًا، فإننا نســـينا أنفســـنا، ونســـينا الوقت وامتد بنا الحديث 
لساعتين دوِن أن نشعر، وعند سؤالي عن عمله الحالي أجابني: 
هو ذاته عملي الســـابق وال يوجـــد أي تغيير ُيذكر. وقد فهمُت 
مـــن إجابتـــه أن األمور ليســـت على مـــا يرام. الســـياق المفتقد 

للتطوير وتغيير الدماء آفة المؤسسات وعدوها األول.
يشدد علماء اإلدارة على حقيقة مفادها أنه متى ما أصبح  «

للمؤسسة طابع تقليدي، وأخذ في االمتداد دون توقف واصاًل 
إلى العمق فتيقن حينها أن التغيير سيصبُح شاقًا وُمكلفًا. قد 
نتفهم خلاًل إداريًا طارئًا يحدُث في مؤسسة معينة يمكُن أن 

يتسبب في عرقلة بعض الجهود، وحينها يمكُن وصف هذا الخلل 
بأنه ُمصادفة ال أكثر، أما أن تغلب على المؤسسة صفة التراجع 

المستمر بعد أن كانت متفوقة، فهذا يعني خلاًل في السياق 
المؤسسي، هل هي مصادفة أم ضمن السياق أن يستمر فشل 

المؤسسة لسنوات طويلة، دون خطط تطوير بل تنتكس أكثر، من 
األفضل أن تنتهي هذه الفقرة بالتساؤل.

عباس ناصر

عندما تنحني العلمانية ألحزاب اليمين
ال يخفى على أحد أن من أهم الركائز التي تقوم عليها العلمانية المساواة 
والحريـــة واالبتعـــاد عـــن الدين، حيث تعتمـــد العلمانية علـــى فصل الدين 
فصالً تامًا عن السياسة، فالدول التي تتبنى العلمانية في دساتيرها تقوم 
علـــى القوانيـــن المدنية في محاولة منها للنأي بالديـــن عن الدولة، إال أنها 
في نفس الوقت ال تنكر وال تحرم األفراد من اعتناق الدين، فهي ليســـت 
كاإللحـــاد بـــل علـــى العكس مـــن ذلك، حيث تنـــص العلمانية علـــى احترام 
معتقـــدات األفـــراد الدينية بشـــرط أن ال تؤثر على سياســـات الدولة، ذلك 
مـــن باب الحرية الفرديـــة التي تعتبر من مرتكزات العلمانية، على الطرف 
اآلخر فإن جماعات اليمين المتطرف تميل للخطاب العنصري الذي يعلي 
دائمًا من شـــأن البيض على حســـاب األقليات العرقية والدينية حتى بات 

اإلسالم في مقدمة الجماعات التي يستهدفها اليمين المتطرف.
بحســـب هذه الخطـــوط العريضة مـــن المفترض أال تتقاطـــع العلمانية مع 
اليميـــن، فهمـــا مفهومان يســـيران في خطيـــن متوازيين ال يلتقيـــان أبدًا، 
فالعلمانية تحترم األديان وتكفل لك حرية المعتقد، بينما اليمين يحاربك 
فقـــط كونك مكونا غير أساســـي ودخيال على تركيبتهم األصيلة بحســـب 

اعتقادهم.

إال أن الواقع ال يعكس أبداً صحة هذه النظريات، فأينما تشيح بنظرك  «
اليوم سترى أن العلمانية اختطفت من قبل اليمين والشعبويين، 

فمع ازدياد شعبية اليمين الناتجة عن قدرتهم على دغدغة المشاعر 
واستغالل األزمات االقتصادية واالجتماعية في الترويج ألحزابهم من 

خالل توجيه االتهامات لألقليات العرقية والمهاجرين بأنهم السبب األول 
في تردي األوضاع المعيشية، تنازل العديد من حملة راية العلمانية عن 

مبادئهم األخالقية وانحنوا أمام اليمين في سبيل الحفاظ على مقاعدهم 
السياسية، وفي سبيل ذلك البد من شن حملة تضامن مع اليمين 

وبالطبع ال يوجد أفضل من اإلسالم أو كما يطلقون عليه اإلسالم السياسي 
لشن حملة مسعورة عن طريق التحرش باإلرهابيين الذين هم في واقع 
الحال ال يمتون لإلسالم وال المسلمين بصلة. أعتقد أننا اليوم في عصر 
بات يخلو من المبادئ والقيم حتى إن أطرت تحت آيديولوجية أو حزب، 

وباتت المصلحة فقط هي المعيار.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

كان وقـــع خبر وفـــاة التوأم فاطمة وزهـــراء مؤلمًا لكل شـــعب البحرين، فما 
تعرضتـــا إليه مـــن إهمال أودى بحياتهمـــا كبير، وحرمهما مـــن الحياة وحرم 
والديهما من فرحة كانا ينتظرانها ألشـــهر، إهمال يرقى إلى اعتبارها جريمة 

بعد إزهاق روحيهما بطريقة ال رحمة فيها وال احترام لجثتيهما.
الحادثة أبكت الجميع، وال أبالغ إن قلت إن أحدهم هاتفني يبكي ُبكاًء مريرًا 
غيـــر مصـــدق ما ســـمع ورأى، صـــوت بكاء الطفلـــة وهي في المقبـــرة! أيعقل 
هذا الخبر؟ أهو مفبرك؟ هل ماتتا حقًا أم تمكنوا من إنقاذهما؟ كم ســـيكلف 

الوزارة لو بقيتا في المستشفى إلى حين التأكد من وفاتهما حقًا؟
أســـئلة كثيـــرة كانت تحوم في رؤوســـنا جميعًا، فمن ســـاعة الوالدة، وحتى 
اســـتالم األب الجثتيـــن، ونقلهمـــا إلى المقبرة، كم ســـاعة مضـــت؟ وكل تلك 
الفترة كانتا تتنفســـان شـــهيقا وزفيرا! أليســـت تلك الفترة كفيلة بإنقاذهما؟ 
أليس من المفترض أن تلقيا العناية الطبية القصوى إلنقاذهما بشتى الطرق 
عبـــر اإلنعـــاش الطبي لحالتيـــن بالغتي الخطورة؟ أال نملـــك أطباء يتعاملون 
مـــع هذه الحاالت الحرجة؟ أال نملـــك الحاضنات وأجهزة اإلنعاش المتطورة 

الكفيلة بإنقاذ أرواح يمكن أن تقاوم طالما مازالت تتنفس؟
إذا كان المبـــرر البرتوكـــول الطبـــي إلنعـــاش األجنـــة الخـــدج، الـــذي يجد أن 
فرصـــة نجـــاة األجنة ممن تقـــل أوزانهم عن 500 غـــرام وأعمارهم تصل إلى 
24 أســـبوعًا، ضئيلـــة جدًا واعتبارهم مجهضين، فنحـــن بذلك نضرب إيماننا 
بقـــدرة هللا علـــى إحيائهم عرض الحائـــط! فالله قادر علـــى إحيائهم، وطالما 

مازالوا يتنفسون بل ويبكون فهم أحياء يرزقون.
كل ذلـــك بكفـــة، وتســـليم الجثـــث في أكيـــاس بالســـتيكية بكفة أخـــرى! أال 
ُتحتـــرم النفس الميتة؟ أال تؤخذ باالعتبار مشـــاعر األبوين؟ والســـؤال الذي 
أخـــذ يفـــرض نفســـه علينـــا بقوة اليـــوم، كـــم مـــن األرواح التـــي دفنت وهي 
حيـــة؟ هـــل كانت هناك قبـــل فاطمة وزهـــراء أرواح تنتظر إنعاشـــها لتتمكن 
مـــن العيش؟ هـــل ووريت الثرى أجســـاد كانت قلوبها ال تـــزال تنبض، وربما 

مازالت تتنفس؟.

ياسمينة: أجنة أصغر تشبثوا بالحياة، ولكن عندما وجدوا من ينقذهم. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

بأي ذنب قتلت!

هنـــاك مشـــاريع ومبادرات رائعـــة وحضارية تقوم بها بعض المؤسســـات والبنوك 
والشـــركات، وكذلـــك بعـــض العائـــالت الكريمـــة التي يشـــهد لها فـــي دعم خطط 
الحكومـــة لتوفير العيش الكريـــم والخدمات الضروريـــة للمواطنين والمقيمين، 
والحقيقة أن تلك المشـــاريع المســـتدامة ســـتبقى بال شك وتكون منافعها كثيرة 

لألجيال القادمة.
آخـــر تلـــك المبادرات ونشـــرت فـــي الصحف المحلية هـــي مبادرة بنـــك البحرين 
والكويت - الذي يستحق أن ترفع له القبعة - بتمويل بناء مركز صحي متكامل 
فـــي قاللي بقيمة إجمالية تصل إلـــى ٣.٨ ماليين دينار، فلرئيس مجلس اإلدارة 
واألعضاء والمساهمين واإلدارة التنفيذية كل الشكر وعظيم االمتنان على هذه 
المبـــادرة النوعيـــة الكبرى في إطار سياســـة المســـؤولية االجتماعية، وشـــهادتنا 
تكـــون مجروحـــة بســـبب مســـاهمات البنـــك وتواجـــده المســـتمر فـــي النهـــوض 
بالمجتمع البحريني منذ تأسيســـه عام ١٩٧١، والذي ســـيحتفل بيوبيله الذهبي 

في مارس القادم.
أنـــا ال أقصـــد من هـــذا المقال عمل دعاية لهـــذا البنك، لكن ارتأيـــت فقط أن أنوه 
لهـــذا العمل الذي يســـتحق الشـــكر واإلشـــادة، راجًيـــا أن تحذو حذوه الشـــركات 

والبنوك والمؤسســـات األخرى، وال أنكر مساهمات باقي المؤسسات ولكن يبقى 
الســـؤال: هل قامت باقي المؤسسات والبنوك والشركات بدورها تجاه المجتمع 

البحريني؟ ال أعتقد!
من وجهة نظري المتواضعة الســـبب يكمن في غياب القانون الذي يفرض ذلك، 
فعلـــى ســـبيل المثـــال وليـــس الحصر باإلمـــكان فرض نســـبة معينة مـــن األرباح 
ليتـــم التبرع بها للمشـــاريع المختلفة التي تحتاجهـــا الدولة، وتكون تكاليف تلك 
المشاريع جاهزة بحيث يتم االختيار على حسب الميزانية أو على حسب نسبة 
األرباح للمؤسســـة تلك. في اعتقادي وبســـبب غياب هذا القانون فإن الكثير من 
المؤسسات ال تلتزم بذلك مع األسف الشديد والجميع يعلم عددها في المملكة. 

حكومتنا الرشيدة وفرت جميع التسهيالت للعمل وتحقيق األرباح، ومن حقها أن  «
تفرض عليهم قوانين لضمان تحصيلها، حيث إن بعضهم مع األسف ال يملكون الحس 

الوطني وال يؤمنون بأنه واجب بسيط تجاه هذا الوطن الذي احتضنهم ووفر لهم 
بيئة عمل محفزة. ختاًما أتمنى مزيًدا من المساهمات السخية من قبل تلك 

المؤسسات الخاصة لهذا الشعب الوفي وهذا الوطن المعطاء. والله من وراء 
القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

مبادرة وال أروع
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جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )137284( لسنة 2020
بشٔان ٕاشهار انتهاء ٔاعمال تصفية

ستاينمتز ذ.م.م

تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بٔانه قــد تقدم ٕاليها 
الســيد بيســان احمــد عبدالرحمــن الشــافعي والســيد تومــاس آنــدري ســتينمتز 
باعتبارهما المصفيان القانونيان لشــركة ســتاينمتز ذ.م.م ،المســجلة كشركة ذات 
مســٔيولية محــدودة بموجــب القيــد رقــم 82684، طالبيــن ٕاشــهار ٕانتهــاء ٔاعمــال 
تصفيــة الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد: 35624  -  التاريخ: 2020-10-26 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
إعالن رقم 110953 لسنة 2020

بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد يوســف عبــدهللا عيســى علــي المهيزع المالــك ل برادات رجاوي )مؤسســة 
فرديــة( والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 35624، طالبا تحويل المؤسســة الفردية 
فــرع 2 إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة بــرأس مــال وقــدره 1000، لتصبــح 

الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
1.     يوسف عبدهللا عيسى علي المهيزع   

SHAMSEER KOZHI CHIRAKKAL      .2
MUHAMMED FAIZAL KOYICHIRAKKAL   .3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
 شركة دبليو بي أي اند كومباني ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
المصفــي  باعتبــاره     JEUNE MARIE CATINDIG DE GUZMAN الســيدة  
القانوني لشركة دبليو بي أي اند كومباني ذ.م.م ، المسجلة كشركة ذات مسئوليه 
محــدوده - بموجــب القيــد رقــم 1-123483 طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة 
الشــركة تصفيــة اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

2020/10/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ادارة السجل التجاري
  149907-CR2020   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري  

تقدم إلينا ورثة المعلن ادناه \ زينب احمد ابراهيم حسين  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي إلى السيد\ رباب احمد علي منصور المنصور

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

رقم القيد : 35803 – 3
االسم التجاري : صالون اكسهل للتجميل وسبا

القيد  :   -11 48343   -   2020 / 10 / 27
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم 147110 لسنة 2020

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة تضامن بحرينية 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد  ابراهيــم خليــل ابراهيــم خيــري المالــك للمؤسســة الفرديــة المســماة نــور 
االيمــان لقطــع غيــار الســيارات   المســجلة بموجب القيد رقــم  11 - 48343  طالبا 
تحويل فرع 11 من  المؤسســة الفردية  الى شــركة تضامن بحرينية و برأســمال 

وقدره 3000 دينار لتصبح الشركة مملوكة من التالية أسمائهم
 ابراهيم خليل ابراهيم خيري

ANEES AHMED KALLARAYIL
AFSAL KUNNUMMAL 

التاريخ : 2020/10/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل  
CR2020 -   149974    اعالن رقم

تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري ، 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 :  عبد الرحمن دعيج خليفه صالح بن زيمان

االسم التجاري الحالي :  صالون فادية للتجميل
االسم التجاري المطلوب : صالون القمر للتجميل

 رقم السجل : 116141 – 1

التاريخ: 2020-10-28
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل 
 151447-CR 2020 طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
 

اســـــــم التاجـــــــــــر:        معصومة عبدالمجيد موسى وحداني موسوي 
االسم التجاري الحالي:  مارك ايس للتجارة العامة

االســـــم التجـــاري المطلوب : مارك ايس للتجارة

 رقم السجل : 15-38562

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

     CR2020 -144277    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :   راشد عمر ابراهيم المهيزع

االسم التجاري الحالي :   مركز المهيزع لبيع االلكترونيات
االسم التجاري الجديد:   المهيزع لتصليح االلكترونيات

قيد رقم :    10-24345

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة فيزارا انترناشونال ذ.م.م

سجل تجاري رقم 128923

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة شــركة فيــزارا انترناشــونال ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم 128923 ، بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السيد  هرشاران 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
هرشاران كولديب قابل ستنى

39689555
INFO@AEP-BAHRAIN.COM

القيد: 11440 -  التاريــــخ: 28-9-2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة النسجيل

ٕاعالن رقم )130603( لسنة 2020
 بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

الســيد   إليهــا  تقــدم  قــد  بأنــه  الســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  إدارة  تعلــن 
KIZHUPPADAVALAPPIL ANEESH نيابــة عــن المالــك لـــ صياغــة الشــمس المشــرقة )مؤسســة فرديــة( 
والمســجلة بموجب القيد رقم ١١٤٤٠ طالبا تحويل الفرع رقم ١٢ )مؤسســة باور اون لتأجير معدات البناء( 
من المؤسســة الفردية إلى شــركة ذات مســؤولية محدودة برأســمال وقدره ٥٠٠٠، لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
١- مجيد حسين علي شمس

KIZHUPPADAVALAPPIL ANEESH -٢
وتغيير االسم التجاري: من: مؤسسة باور اون لتاجير معدات البناء

إلى: شركة باور اون لتأجير األجهزة ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكــورة خــالل مدة خمســة عشــر يوم من 

تاريخ نشر هذا االعالن

الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع األول 1442 - العدد 4398 10



Vacancies Available
NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of
  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH

 AL HILAL MULTI SPECIALTY MEDICAL CENTER RIFFA B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNOLOGIST(MEDICAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Java motors co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17596626  or  JAVAMOTORSBH@YAHOO.COM 

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 36937988  or  I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33344033  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

INTERNATIONAL MARKETING COMPANY W.L.L CLEANTEC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636640  or  HANANKHALAF84@GMAIL.COM 

ALDOOR EXCAVATION & BUILDING CONTRACTING CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LEAD MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

MOHAMED ABDULLA S. ALDARAZI(MALATH ALTAIR-8668) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36557888  or  ROWAIE2@GMAIL.COM 

ALI AHMED ALI MOHAMED ALMARRI ( RASS LAFFAN / 10161 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39652515  or  AHMADH2111@HOTMAIL.COM 

CREATIVE DESIN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  MANAGER (DEVELOPMENT & PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contact

 17826660  or  PCCBAH@BATELCO.COM.BH 

RASHEED BUILDING EQUIPMENS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440363  or  IRFAN_RASHEED@HOTMAIL.COM 

CAIRO BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17716602  or  ALSUWAIFI.GROUP@GMAIL.COM 

NADA ALBAHAR DOCUMENT CLEARING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 36685503  or  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM 

ARABS MAURITANIA AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212133  or  BOURSHAID2@HOTMAIL.COM 

BAIT ALNOOR STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39281282  or  MAHMOOD.ASRY@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

HILL INTERNATIONAL ( MIDDLE EAST )LTD 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17514428  or  sharifmakki@hillintl.com 

AL AHBAR BUILDING CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17291499  or  alahbarconstruction@gmail.com 

Al wisham food trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33523333  or  WISHAMMARKET@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN HUSSAIN MOHAMMED ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36447410  or  RASHID10@BATELCO.COM.BH 

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

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13600014  or  hhasan@6-pence.com 

ALWAHA WATER FOR SWEET WATER AND VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17784940  or  JAFFAR@IDEALFURNITURELINK.COM 

SKIP STYLE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17718003  or  fmtradingbh@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17701900  or  hrd@arcal.biz 

BROSTED LAND RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17760290  or  ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666234  or  MAYANCHERY@YAHOO.CO.IN 

FANCY BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431313  or  MAHA_HUMOOD@YAHOO.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17773759  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

GUDAIBIYA BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17535434  or  GBCONSTN@BATELCO.COM.BH 

Layali Shark sweets and pasteries 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39009991  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

HUDA EBRAHIM HASAN MOHARAM 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 39462175  or  stopleak@batelco.com.bh 

IDEAL HOME Interior Decoration 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17276711  or  info@idealhomebh.net 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

POWER AIR CARGO CO. S.P.C Owned by ABBAS ALI HASAN BU HASAN 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

MIRAGE ALUMINIUM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17700008  or  PERSONNEL@AL-ALAWI.COM 

AL MUSSAWIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556920  or  naziamalik692@gmail.com 

ARAB SHIPBUILDING & REPAIR YARD CO. )ASRY 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact
 17674319  or  duaijmalkhalifa@ASRY.NET 

GULF MARKETS INTERNATIONAL W .L .L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17490040  or  MISHAL@ALFANARINVESTMENT.COM 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

PREMATOR GULF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH 

KHALAF CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 34002222  or  AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.COM 

ALSAEGH TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33441020  or  ALSAEGH@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464729  or  hussain.mansoor@engie.com 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

White Box Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33201025  or  ahmedyousif2219@gmail.com 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER (SHIPBUILDING YARD) 

 suitably qualified applicants can contact
 39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

NICE LAND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17547787  or  MAHMOOD@CBB.GOV.BH 

BU HADI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17310501  or  AMEEN2255@GMAIL.COM 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

RAJBOOT CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 17224042  or  NINTHMARCH_ILU@YAHOO.COM 

REMAL ALKHALEEJ FISH & VEGETABLES CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36942528  or  RAMLA.ABDULLA7@GMAIL.COM 

General Automative Services Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17735606  or  INFO@GABAHRAIN.COM 

Capable men tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33696923  or  ABOHADEEL44@GMAIL.COM 

EURO PHOTO CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17770569  or  BASIT_CENTRE@HOTMAIL.COM 

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

  WEAVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

AL SABBA DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300011  or  JAFFAR.SABBA@HOTMAIL.COM 

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AL FARHAN PLASTIC INDUSTRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

SILTAN COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39894790  or  SHAMMAHKHALIFA@GMAIL.COM 

Hyderabad  Repair of Air conditioners 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17466057  or  YAHIYAGROUP@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

Farsana Construction S P C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39829689  or  FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM 

KARTEC SERVICES SPC 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66399355  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

SARHAD FOR SALE TAILORNG ITEMS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

BIN AL SHAIKH FOR FOOD STUFF EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17554946  or  AMIN@BARAKATHSTARS.COM 

Satkar contracting 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17273364  or  SATKARCONT@GMAIL.COM 

Bake street bakery 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM

Arla Foods S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

SAMA Reddy marketing spc Owned By SRINIVAS REDDY SAMA 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38888093  or  SRINI.NIKHEEL@GMAIL.COM 

Karach darbar restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39479293  or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM 

ALWASMI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36396202  or  alwasmi.decor@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39151200  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66955403  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

PHULLORA JEWELLERY MANUFACTURING FACTORY S.P.C OWNED BY SANTI NA 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 33998892  or  phullorabh@gmail.com 

Mr.singh Electrical workshop S.P.C Owned by KULWANT SINGH 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33188832  or  KULWANT467@YAHOO.IN 

AL MIRACO CONSULTANCY - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36383815  or  RAFEEQUMMER@GMAIL.COM 

Asrar sanad building materials Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33039399  or  HAKEEMBUHAZZA@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66652522  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Seven Solution spc 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 39881099  or  FAIZALKTPLY@GMAIL.COM 

FIRST AND BEST CONSTRUCTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17785131  or  INFO@FIRSTANDBESTCONSTRUCTIONS.COM 

K & I MARKETING SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33507610  or  shaki950@gmail.com 

ZUNAMATIC CONSULTING S.P.C Owned by Anuja Radhakrishnan 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33466148  or  RANUJA@ZUNAMATIC.COM 

NAFIZ FOR head office management Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66463875  or  RAKIBAMIN2DAY@GMAIL.COM 

Reet Management Company S.P.C Owned by Hardeep Singh 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33433238  or  HARDEEPSARA1980@GMAIL.COM 

HASAN ALI JASSIM SARHAN (JASSIM FAMILY /10146 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33682850  or  HASANJASSIM950@GMAIL.COM 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

GULF HOTELS GROUP - GULF HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17713000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CRANE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN PIPE LINE CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  BPLCC@BATELCO.COM.BH 

IN AND OUT SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17530005  or  KHALID@KBHGROUP.COM 

CREATIVE STYLE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

Home cart decor 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39446755  or  HOMECARTBH@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Nordic Home W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111015  or  govt@nordicbh.com 

JAAFAR HASAN JAWAD HASAN (ANWAR ALMUHARAQ / 2410 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39152229  or  LUMINASS3410@HOTMAIL.COM 

MOHAMED ALI HUSAIN HAMADA / NOORALKHER- 6033 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39602333  or  MALI.09@LIVE.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

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

KAVALANI AND SONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17732888  or  HR@KAVALANI.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17786500  or  sulaiman@kcbahrain.com 

ALMOOSAWI TRADING & ELECTRICAL CONTRACTING B.S.C.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN(BUILDINGS) 
 suitably qualified applicants can contact

 172700000  or  sadeeiq@yahoo.com 

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830909  or  info@esmaelylenzohm.com 

FOCUS POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610160  or  MAFALHUMAID@YAHOO.COM 

GHAZI ABDULLA HASAN ALHULAIBI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39887082  or  ghazialhulaibi@yahoo.com 

SUNDAY INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17703242  or  SUNDAY@BATELCO.COM.BH 

AL HILAL CONSTRUCTION CO 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SUBAEI FRESH MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  BUTCHER (ANIMALS) 
 suitably qualified applicants can contact

 36550220  or  EESAA66@GMAIL.COM 

AL AAYAN ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39687408  or  A.RAHMAN.SHAHEEN@GMAIL.COM 

ALKWTHER JUCE AND ICE CREAM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39462696  or  MISHQAB-BAH@HOTMAIL.COM 

ABDULHADI ALAFOO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874756  or  alafoo@batelco.com.bh 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17270140  or  alialtmimi@yahoo.com 

CARNATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33304312  or  afzaalbajwa777@gmail.com 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

AHMED ALI YAQOOB ALHAMAR (ZEYAD / 9290)  
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675135  or  HLA-SHABAB@HOTMAIL.COM 

FADHEL ALI ABDULWAHAB ALTAWEEL / KHOKHA 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17736403  or  AYYS1976@HOTMAIL.COM 

ALSARAJ AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 36993774  or  JAFFAR.RASHID@HOTMAIL.COM 

AL BARAHA BAKARY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673791  or  ALTAMIMIBUKHALID@GMAIL.COM 

ROCHE BAKERIES 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17736686  or  h.alkhaja9@gmail.com 

Roche restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36664440  or  h.alkhaja9@gmail.com 

BINT AL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259458  or  RALA-ADEL@HOTMAIL.COM 

ALZEERA INTERNATIONAL POOLS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453320  or  ALZEERAINTERNATIONALPOOLS@GMAIL.COM 

ALHILMIYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17703124  or  monam951@GMAIL.COM 

DELMENA CITY CONTRACTING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17382343  or  info@delmena.com 

YAMAL ALSHAM SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 39858332  or  KARU110@GMAIL.COM 

AL SHBAH REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39458837  or  shabah.group@gmail.com 

TEBODIN MIDDLE EAST LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700544  or  TEBODIN@BATELCO.COM.BH 

ALEKER HYDRAULICS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39665554  or  SA@AST-BH.COM 

Bright Trip Garage 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17622653  or  BUHUSAYYEN9@HOTMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HASSANIAN AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39921200  or  HASSAN.FARAJ.BH@GMAIL.COM 

Palestine Bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36122296  or  EHSANHUBAIL@HOTMAIL.COM 

HADHREEN TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684821  or  EBRAHIMR1958@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17564981  or  ashokrma@gmail.com 

THE BAHRAIN PETROLEUM COMPANY B.S.C - CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR STAFF NURSE 
 suitably qualified applicants can contact

 17755105  or  MOHAMMED_ZAMAN@BAPCO.NET 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

MADINA AHMED ALI MOHAMMED ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39453406  or  NNNN@GMAIL.COM 

HAMAH YOUSIF SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39770746  or  HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

ASRAR ALDANA SANITARY WARE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact
 39676747  or  DANEEZ1977@GMAIL.COM 

Oxima link electronics 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36764422  or  AMMAR01235@GMAIL.COM 

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

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17566175  or  MOHAMMED.MUSTAFA@MEDNET.COM.BH 

Al dooha gate fashion 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37700006  or  SANTANAPLAZA41@YAHOO.COM 

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17344700  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

Wahat Al Jazeera Gents Salon 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17684718  or  AMEENA.84.AA@GMAIL.COM 

Almuntazah stationery 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Pablo Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33833439  or  FRASCO.SERVICE@GMAIL.COM 

MOHAMMAD ABDULLA ALAReedh CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER/OPERATOR(CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38811122  or  ALI@ALAREEDH.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Thamaraty General Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 35439366  or  KMIRAK348@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

The Golden Oven Pastries and Shawarma 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17790070  or  TALHAGOLDWS@GMAIL.COM 

Maraseel Phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39639797  or  MARASEEL.OFF@GMAIL.COM 

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

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

HOURS BAKERY 24 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17343846  or  ESSAM.BUMAHMOUD@YAHOO.COM 

TRAINING PLUS INSTITUTE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 17535393  or  info@trainingplusbh.com 

ALMOAYYED CREATIVE AGENCY 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17622127  or  khaled@almoayyedca.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17831183  or  HUSSAIN.ALMADEH@FIVESGROUP.COM 

AREZONA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17717127  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

RIFFA ALKHAIR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33282766  or  UMSULTAN786@GMAIL.COM 

HONEY BEE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17422800  or  HANI.HAMAD@EA.BH 

Al Mango Pulp juice 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17330230  or  altayyar@bapco.net 

RAMADY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17293727  or  laylajaseema@hotmail.com 

DONIV MARBLE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785525  or  DONIVMAR@BATELCO.COM.BH 

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

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

VIREO HOMES 
has a vacancy for the occupation of

  REPRESENTATIVE(COMPANY) 
 suitably qualified applicants can contact

 36664467  or  ZUHAIR.MAKI@ALBAHAR.COM 

NINO 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD(BEVERAGES DIVISION) 
 suitably qualified applicants can contact

 17711772  or  TY@KHARAFIGLOBAL.COM 

Italian home upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17685323  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

Choices home furnituer 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 63333316  or  BAGHDAD-F@HOTMAIL.COM 

BRIGHT LIGHT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 39655616  or  NASEEMA.ABBAS68@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737557  or  ALNOORMW@YAHOO.COM 

KOOKITO WELDING SMITHERY & FABRICATION WORKSSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  kookitoco@hotmail.com 

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH  

11 الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع األول 1442 - العدد 4398



international@albiladpress.com 12
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع األول 1442 - العدد 4398

أيــام  5 خــال  لبنــان  حكومــة  تشــكيل  يتوّقــع  بــري 

فيتو أميركي ضد حلم حزب اهلل بـ”الصحة والدفاع”

ال يــزال رئيــس تيــار المســتقبل والمكلــف بتشــكيل الحكومــة اللبنانيــة، ســعد 
الحريري، يحاول إيجاد حل ُيرضي األطراف المحلية والدولية من أجل أن ترى 
تشــكيلته النــور، رغم التجاذبات والقرارات المشــددة مــن ِقَبل بعض األطراف.  
في الظاهر، يبدو الحراك السياســي لتشــكيل الحكومة اللبنانية واقًفا بين يدي 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اللذين 
يتكتمان على تفاصيل اجتماعاتهما منًعا إلفشال المساعي أو التشويش عليها.

ولو  تــشــارك  األطـــراف  كــل  ا  عمليًّ لكن 
من بعيد، فوفد الثنائي الشيعي )حزب 
هللا وحركة أمل( ال يغادر دار الحريري 
اللمسات  إلتــمــام  بــيــروت  فــي وســـط 
النهائية على شكل الحكومة، خصوًصا 
أمـــل  وحــــركــــة  ــزب هللا  ــ حـ حـــصـــة  أن 
تثبيت  بعد  المحسومة  بحكم  بــاتــت 
حقيبة المالية التي يتردد أن من بين 
مستقلة  شخصية  لتوليها  المؤهلين 
السابق،  في  باسمها  الــتــداول  يجِر  لم 

ومحسوبة على حركة أمل.
وفيما كان حزب هللا يحاول استعادة 
وزارة الصحة بعد سعي رئيس الحزب 
الــتــقــدمــي االشــتــراكــي ولــيــد جنبالط 
بإبالغ  الــحــزب  قــام  عليها،  للحصول 
باتت  الصحة  وزارة  أن  المعنيين  كل 
له، وعليه فإن جنبالط  المسلمات  من 
استطاع الحصول على وزارة األشغال 

العامة عوًضا عن الصحة.
لكن يبدو أن رغبة حزب هللا تتصادم 
مع فيتو أميركي قاطع يرفض حصوله 

على هذه الوزارة تحديًدا.
الحريري  مــن  قريبة  مــصــادر  تؤكد  إذ 

أن الحريري أبلغ الحاج حسين الخليل 
حزب  عــام  ألمين  السياسي  الــمــعــاون 
من  تكون  لن  الصحة  حقيبة  أن  هللا، 
ــرار بــات  ــقـ حــصــة حـــزب هللا وهــــذا الـ

محسوًما.

ميشال عون وسعد الحريري

وصول  نتيجة  جاء  القرار  هذا  حسم 
الحزب  لتولي  رافضة  أميركية  رسالة 
من  الــيــوم  تعتبر  الــتــي  الحقيبة  هــذه 
مبالغ  تصلها  الــتــي  المهمة  ــوزارات  ــ الـ
المنظمات  من  الصعبة  بالعملة  مالية 
الصحة  مــنــظــمــة  وتـــحـــديـــًدا  ــيــة  ــدول ال

العالمية لمكافحة فيروس كورونا.
وتـــؤكـــد الــمــصــادر أن الــرســالــة الــتــي 
السفيرة  عبر  جــاءت  الحريري  تلقاها 
األمــيــركــيــة فــي بــيــروت دورثـــي شيا، 
التي أكدت للحريري أن التقارير التي 
تشير  األميركية  اإلدارة  إلــى  وصلت 
شبكة  عــبــر  يستفيد  الــحــزب  أن  إلـــى 
واســـعـــة مـــن الــمــســتــثــمــريــن والــتــجــار 
بطرق  األمـــوال  هــذه  مــن  لــه  التابعين 
جزء  تحويل  عبر  وتحديًدا  مختلفة، 

كبير منها للهيئة اإلسالمية الصحية.
ويؤكد المصدر أن الحريري طرح اسم 
الحكومي  بــيــروت  مستشفى  مــديــر 
للصحة  وزيـــًرا  ليكون  األبيض  فــراس 
الــمــســتــقــبــل، السيما  ــيــار  ت مـــن حــصــة 
وزيـــًرا  تتطلب  المقبلة  الــمــرحــلــة  أن 

متخّصًصا لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة الدفاع.. بعيًدا عن حزب اهلل

أبلغ  الــحــريــري  أن  الــمــصــدر  وأوضــــح 
فرنجية  سليمان  الــمــردة  تيار  رئيس 
لحزب هللا،  الثاني  المسيحي  الحليف 
أن  على  ُمصرة  األميركية  اإلدارة  أن 
شخصية  الدفاع  وزير  منصب  يتولى 
بـــعـــيـــدة عــــن الـــمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
كون  هــذا  يــأتــي  لــحــزب هللا.  الحليفة 
للجيش  كبير  بــدعــم  تــقــوم  واشــنــطــن 
تبقى  أن  على  حريصة  وهي  اللبناني 

الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بـــعـــيـــدة عــن 
التجاذبات والصراعات.

ــإن فــرنــجــيــة  ــ وبـــحـــســـب الـــمـــصـــدر، فـ
الدفاع  وزارة  إسناد  إلــى  يطمح  كــان 
لشخصية محسوبة على تياره عوًضا 

عن وزارة األشغال العامة والنقل.
من جانبه، أعلن رئيس البرلمان اللبناني 
نبيه بري، أمس، أن الحكومة الجديدة 
قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام 
“إيجابية”.  األجــــواء  بقيت  حــال  فــي 
“نقمة”،  الطائفية تشكل  أن  وحّذر من 
يكون  ألن  األوان  آن  أنه  على  مشدًدا 

اللبناني منتمًيا لوطنه قبل مذهبه.
بيان  فى  قوله  عنه  بري  مكتب  ونقل 
إن “الــحــكــومــة قـــد تــبــصــر الـــنـــور في 
ما  إذا  أيـــام  أو خمسة  أربــعــة  غــضــون 
على  تسير  إيــجــابــيــة  األجــــواء  بقيت 

النحو القائم حاليا”.

بيروت - عربي بوست، العين اإلخبارية

المشاورات تجري على قدم وساق لتشكيل الحكومة اللبنانية

عواصم - وكاالت

ُسجلت أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم 
الثالثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناًدا 
و898  ألًفا   516 اإلجمال  في  وأحصيت  الصحية.  السلطات  معطيات  إلــى 
بزيادة  ا  جزئيًّ اإلصــابــات  عــدد  ارتفاع  وُيفّسر  وفــاة.  و7723  جديدة  إصابة 
الفحوص منذ الموجة الوبائية األولى في مارس وابريل. عادت أوروبا مرة 

أخرى لتصبح المركز الجديد للوباء الذي ينتشر بسرعة في القارة. 
 خالل األيام السبعة الماضية، تم تسجيل أكثر من 220 ألف إصابة يومية 

جديدة في المتوسط، بزيادة 44 % عن األسبوع السابق.
تقترب المنطقة من متوسط 2000 وفاة يوميا فيما تسارع الحكومات إلى 
الثانية. الموجة  الحتواء  محاولة  في  العدوى  على  للسيطرة  تدابير  فرض 

خالل الذروة األولى للوباء في أبريل، تم تسجيل أكثر من 4000 حالة وفاة 
يومية.

ا ارتفاًعا كبيًرا في عدد الحاالت. وتواجه الواليات المتحدة أيًضا حاليًّ
وللمرة األولى، ُسجلت أكثر من 500 ألف إصابة خالل األيام السبعة الماضية، 

مقارنة بـ 370 ألفا في األسبوع السابق.

ا 500 ألف إصابة بـ”كورونا” في يوم واحد عالميًّ

فيالدلفيا - أف ب

األميركية  فيالدلفيا  مدينة  شهدت 
التظاهرات  من  جديدة  ليلة  الثالثاء 
نهب،  وعمليات  توقيفات  تخّللتها 
ــود عــلــى يد  ــ ــل أسـ ــداة مــقــتــل رجــ ــ غـ
المدينة  شــرطــة  وكــتــبــت  ــشــرطــة.  ال
يضّم  كبيرًا”  “حــشــدًا  أن  تغريدة  في 

حوالى ألف شخص يهاجم متاجر 
في شمال شرق فيالدلفيا.

وأظــــــــهــــــــرت مـــشـــاهـــد 
مروحية  من  الُتقطت 
مــخــربــيــن ُيـــفـــرغـــون 
رياضية  ألبسة  متجر 

ومــــــحــــــالً آخــــــــــر، كــمــا 
ــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو  أظـ

صورتها وسائل إعالم محلية 
شمال  فــي  كبير  أغــذيــة  متجر  نهب 

المدينة.
ــاهــــرات فــــي حـــّي  ــتــــظــ ــ وخــــرجــــت ال
)غــرب  “ويــســت فيالدلفيا”  فــي  آخــر، 

والتر  يعيش  كــان  حيث  فيالدلفيا( 
واالس جونيور، الشاب األسود البالغ 
بعد  شــرطــيــان  أرداه  الـــذي  عــامــًا   27

ظهر االثنين.
وتخطى عدد المتظاهرين ألفا وكانوا 
الشرطة  توقفهم  أن  قبل  يــســيــرون 
أمنيًا.وتفرق  فرضت طوقًا  التي 
الـــحـــشـــد لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــات 
ــل مــنــهــا  صـــغـــيـــرة تـــضـــم كــ
ــى مـــئـــة شــخــص،  ــ ــوال حــ
انــتــشــرت فــي الــحــّي، 
فـــــــأحـــــــرق بـــعـــضـــهـــم 
وقطع  نفايات  مستوعبات 
الطريق.  وســط  إلــى  نقلوها  أثــاث 
في عدة أماكن، تدّخلت الشرطة من 
دون إنذار مسبق لتفريق المجموعات 
الصغيرة مستخدمة أحيانًا الهروات، 

وأوقفت عددًا من األشخاص.

اضطرابات في فيالدلفيا إثر مقتل رجل أسود

الخرطوم - الشرق األوسط

قـــال نــائــب رئــيــس مجلس الــســيــادة 
حمدان  محمد  الــســودانــي  االنتقالي 
دقلو )حميدتي( إن الموقف التاريخي 
ال  الفلسطينية  القضية  من  للسودان 
يمنعه من إقامة عالقات طبيعية مع 
إسرائيل، واصفا سالح المقاطعة بأنه 

بال قيمة، ولم يستفد منه أحد.
الــســودانــيــيــن  مـــن   %  90 أن  وأكــــد 
يدعمون إقامة عالقات مع إسرائيل، 
ــــذي يــقــفــون فــيــه إلــى  ــوقــت ال فــي ال
في  الفلسطيني  الشعب  حق  جانب 
دقلو  وأكــد  المستقلة.  دولــتــه  إقــامــة 
ــرق األوســـــط”  ــشــ ــ فـــي حـــــوار مـــع “ال
ابـــتـــزاز  تــتــعــرض ألي  ــم  لـ ــالده  ــ بـ أن 
مع  للتطبيع  المتحدة  الــواليــات  مــن 
الخيار  هذا  أن  إلى  مشيرا  إسرائيل، 
كــان خــيــار الــســودانــيــيــن. واضـــح أن 
“الالءات الثالث” التي أطلقها مؤتمر 

العام  الــخــرطــوم  فــي  الــعــربــي  القمة 
ال  مـــفـــاوضـــات،  ال  ــالم،  ســ “ال   1967
السودان  تفد  لم  بإسرائيل”  اعتراف 
كل  مع  للتصالح  نعمل  “لذلك  شيئا، 

العالم، وإسرائيل جزء منه”.
الدولية  العزلة  من  “عانينا  وأضــاف: 
إدراجــنــا  بسبب  عــامــا؛   27 مــن  ألكثر 
في قائمة اإلرهاب األميركية... لذلك 

وقــال:  الــعــالــم”.  مــع  للتصالح  نسعى 
والسالم  العالم،  من  جــزء  “إسرائيل 

معها يحقق مكاسب لنا”.
ــحــرب فــي دارفـــور  ووصـــف دقــلــو ال
وقال  الدولة.  ضد  تمردا  كانت  بأنها 
الجرائم  عــن  المسؤولة  هــي  الــدولــة 
الــتــي ارتــكــبــت، نافيا بــشــدة حــدوث 

“تطهير عرقي”.

محمد حمدان دقلو

ــا قـــيـــمـــة ولــــــم يــفــد ــ ــة بـ ــعـ ــاطـ ــقـ ــمـ ســــــاح الـ
حميدتي: التطبيع مكسب للسودان

صنعاء - العربية.نت

قالــت الحكومــة اليمنيــة الشــرعية، أمــس، إن “تقديــم الضابــط فــي فيلــق القــدس 
ا لصنعاء، يؤكد  ا إيرانيًّ اإلرهابي المدعو حســن إيرلو أوراق اعتماده حاكًما عســكريًّ
اســتمرار نظــام طهــران المضــي فــي سياســاته االســتفزازية”. ونــددت بمحــاوالت 
النظــام اإليرانــي إضفــاء طابــع قانونــي لعدوانــه الســافر علــى اليمنييــن، وشــرعنة 

تدخالته وأجندته التخريبية التي تهدد األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

ــاء ذلــــك، فـــي بــيــان لـــوزيـــر اإلعــــالم   جــ
اليمني، معمر اإلرياني، الذي أشار أيًضا، 
إلى أن ما قام به نظام طهران من تهريب 
لــضــابــط مــتــورط فــي أنــشــطــة إرهــابــيــة 
دبلوماسية،  مهمة  تولي  لــه  يسبق  ولــم 
لها  ا  عسكريًّ حاكًما  تكريسه  ومحاوالت 
العصابات وليس  في صنعاء، هو سلوك 

الدول.
 وقــال إن ذلــك “تجاوز صــارخ التفاقية 
الــصــادرة  الدبلوماسية  للعالقات  فيينا 
في العام 1961 والتي تحدد اإلجراءات 
الدبلوماسي  بالعمل  الخاصة  والضوابط 

بين الدول”.
استمرار  اليمني،  اإلعــالم  وزيــر  واعتبر   
ــي غــيــر الــمــبــرر  ــدولـ صــمــت الــمــجــتــمــع الـ
عــن هــذه الــمــمــارســات الــعــدوانــيــة، بأنها 
المزيد  على  اإليــرانــي  النظام  “شجعت 
من التمادي في سياساته الرامية لفرض 
ونشر  الطائفية  ميليشياته  عبر  نــفــوذه 

الفوضى واإلرهاب.
ميليشيات  ــــدى  ل إيـــــران  ســفــيــر  وظــهــر 
الثوري  الحرس  في  والقيادي  الحوثي 
ايــرلــو،  حسن  للجدل  المثير  اإليـــرانـــي، 
في صنعاء  علنيا  األولى  للمرة  الثالثاء، 

لــوزيــر  اعــتــمــاده  أوراق  تــســلــيــم  خـــالل 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الــحــوثــيــيــن 
ا، هشام  االنقالبية غير المعترف بها دوليًّ

شرف.
ولــــم يــعــمــل حــســن ايـــرلـــو فـــي الــســلــك 
مختص  مــدرب  وهــو  قــط،  الدبلوماسي 
لــلــطــيــران، قام  الــمــضــادة  على األســلــحــة 
هللا  حـــزب  ميليشيات  بــتــدريــب  ســابــًقــا 

اللبناني.

معمر اإلرياني

يندد بتعيين طهران عسكري سفيًرا في صنعاء اإلرياني 
اليمن: النظام اإليراني ينتهج سلوك العصابات

أنقرة - وكاالت

أنـــهـــا ستتخذ  ــس  أمــ تــركــيــا  ــنــت  أعــل
بعد  ودبلوماسية”  “قضائية  إجراءات 
الفرنسية  إيبدو”  “شارلي  مجلة  نشر 
للرئيس  كاريكاتوريًا  رسمًا  الساخرة 
التركي رجب طيب إردوغان. وقالت 
مديرية االتصال في الرئاسة التركية 

“سيتم  الفرنسية  باللغة  بيان  في 
القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ 

ــة  ــ ــ ــي ــ ــاســ ــ ــ ــوم ــ ــ ــل ــ ــ ــدب ــ ــ وال
الـــالزمـــة ضــد الــرســم 
الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــوري 
الــمــذكــور”، وذلــك في 

ســـيـــاق تـــوتـــر مــتــزايــد 
ــاريــــس.  ــ ــرة وب ــقــ ــ بـــيـــن أن

وبعيد هذا التصريح، أعلنت 
ــعــامــة فـــي أنـــقـــرة فتح  ــنــيــابــة ال ال

“شارلي  مسؤولي   يستهدف  تحقيق 
الفرنسية  المجلة  ونــشــرت  إيـــبـــدو”. 
التواصل  مواقع  على  الثالثاء  مساء 

االجــتــمــاعــي غــــالف عـــددهـــا األخــيــر 
الذي ُيظهر رسمًا كاريكاتوريًا يسيء 

إلردوغان ، مما أثار  غضب أنقرة.
ـــ”أشـــّد  ــتــركــيــة بـ ونــــــّددت الـــرئـــاســـة ال
الكاريكاتوري  “الرسم  بهذا  العبارات” 
قولها  بحسب  يعكس  الــذي  الــدنــيء” 

“عداء لألتراك واإلسالم”.
ويأتي التوتر الجديد في سياق 
تركيا  بين  دبلوماسية  أزمــة 
وفـــرنـــســـا، وهـــمـــا دولـــتـــان 
ــي حــلــف  ــ ــ ــوان ف ــ ــضــ ــ عــ

شمال األطلسي.
ودعـــــــــــا إردوغـــــــــــــان 
مقاطعة  إلى  األتــراك  االثنين 
المنتجات الفرنسية، بعد بضعة أيام 
من استدعاء باريس السفير الفرنسي 
لدى أنقرة إثر تشكيك الرئيس التركي 
الفرنسي  لنظيره  العقلية”  بـ”الصحة 

إيمانويل ماكرون.

تركيا سترد على “كاريكاتير” ُيسيء إلردوغان
باكو - إنترفاكس

إلهام  األذربيجاني  الرئيس  أعلن 
التي تناسب  علييف، أن الصيغة 
في  الــنــزاع  لتسوية  كــإطــار  باكو 
ــاغ هي  ــ ــره ب إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــ
وأرمينيا  أذربــيــجــان  أي   ،”2+2“
وروسيا وتركيا. وفي مقابلة مع 

وكــالــة “إنــتــرفــاكــس” الــروســيــة 
أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، قـــال 

علييف “سيكون ذلك 
لنا،  بالنسبة  مقبوالً 
وروسيا  تركيا  ألن 
ــهــمــا  ــا، ول ــ ــانـ ــ ــارتـ ــ جـ

ــة  ــقـ ــيـ عــــــالقــــــات وثـ
من  جــيــد  وذخـــر  معنا 

الـــتـــعـــاون بـــيـــن بــعــضــهــمــا 
البعض”.

ــا  ــيــ وروســ ــا  ــيـ ــركـ تـ أن  وأضــــــــاف 
أظــهــرتــا فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
عال  مستوى  إلــى  توصلتا  أنهما 

األجندة  فــي  ســواء  التفاهم  مــن 
الثنائية أو في قضايا تتعلق باألمن 
في  نشاهده  ما  “هذا  اإلقليمي... 
مع  التعامل  وفــي  وليبيا  ســوريــا 
اإلرهاب  بمحاربة  متعلقة  قضايا 
ــي، نــاهــيــك عــن الــمــشــاريــع  ــدولـ الـ
والمشاريع  الطاقة،  مجال  في 
االقتصادية واالستثمارية”.

وتابع “أما إذا أخذنا بعين 
االنفصالية  أن  االعتبار 
األرمنيين  والتطرف 
ــتــهــديــد  يـــمـــثـــالن ال
ــا بـــل  ــ ــنـ ــ األكـــــــبـــــــر لـ
ــا  ــمــنــطــقــة كـــكـــل، فــأن ــل ول
تركيا  جــهــود  حشد  إن  أعتقد 
وروسيا سيخدم مصالح المنطقة 
ــحــل  ال يــســهــل  أن  ومـــــن شـــأنـــه 
قره  اقليم  في  للنزاع  السياسي 

باغ”.

علييف: صيغة “2+2” مناسبة للتسوية بقره باغ

توقيف خمسة “عمالء” 
صينيين في أميركا

توقيف  األميركية  السلطات  أعلنت 
ــات  ــواليـ ــي الـ 5 “عـــمـــالء” صــيــنــيــيــن فـ
أطلق  عملية  في  لضلوعهم  المتحدة 

عليها اسم “صيد الثعالب”.
وتستهدف معارضين للنظام الشيوعي 

تحت شعار مكافحة الفساد.
وفي اإلجمال، وّجه االتهام لـ 8 عمالء 
لجمهورية الصين الشعبية؛ بسبب هذه 
العملية البوليسية غير القانونية، وفق 
العدل األميركي  ما قال مساعد وزير 

جون ديميرز في مؤتمر صحافي.

صنف برلمان تشيكيا، أمس األربعاء، حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة  «
إرهابية. وكانت غواتيماال قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، رسميا، الجمعة الماضي، 

في خطوة القت إشادة من عدة دول حول العالم. وشمل تصنيف غواتيماال لحزب الله 
التنظيم كامال بجميع فروعه. ورحبت الواليات المتحدة بقرار غواتيماال تصنيف “حزب 

الله” منظمة إرهابية. وأشاد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بالقرار، وكتب عبر 
حسابه الرسمي على “تويتر” أن “العالم بات يعرف حقيقة )حزب الله(”. وأضاف: “إننا ندعو 

باقي الدول في المنطقة إلى أن تحذو حذو غواتيماال وأن تعمل على قطع قدراته على 
التخطيط لهجمات إرهابية وجمع األموال”.

تشيكيا تصنف حزب اهلل منظمة إرهابية
براغ - الحدث.نت

واشنطن - وكاالت



عبدالرسول  أحمد  البسيتين  حــارس  اعتبر 
الممتاز  بن حمد  ناصر  دوري  في  البقاء  أن 
فريق  الـــذي حققه  أهمية  األكــثــر  األمـــر  هــو 
مجموع  فــي  فــوزه  بعد  الــزرقــاء”  “السفينة 
الــبــحــريــن بنتيجة  الــمــلــحــق عــلــى  مــبــاراتــي 
مباراة  بعد  عبدالرسول  أحمد  وقــال   .)4-2(
اإلياب التي جمعت فريقه مع فريق البحرين 
وانتهت بفوز األخير بهدف دون رد: “وضعنا 
المركز  باحتاللنا  الموقف  هــذا  فــي  أنفسنا 
الثامن في سلم ترتيب دوري ناصر بن حمد 
الممتاز، إال أنه ورغم صعوبة الموقف تمكنا 
من تحقيق المهم عبر اجتياز الملحق والبقاء 
اإلياب،  مباراة  وحول  األصلي”.  مكاننا  في 
أوضح أحمد عبدالرسول أن استقبال هدف 
لم  البحرين  فريق  مــن  الثاني  الــشــوط  فــي 
كانوا  أنــهــم  إلــى  مشيًرا  فريقه،  على  يــؤثــر 
في  التسجيل  على  فريقهم  بقدرة  يعلمون 

مرمى البحرين أيًضا، خصوًصا وأن نتيجة 
بـــدوره،   .)4-1( لصالحنا  انــتــهــت  الـــذهـــاب 
نادي  صفوف  في  المغربي  المحترف  قال 
البسيتين محمد الطاووس إن فريقه دخل 
ما، خصوًصا  نوًعا  كبيرة  بأريحية  المباراة 

ــا، مــشــيــًرا إلــى  ــاًبـ بــعــد الــفــوز الــعــريــض ذهـ
أن  خاصة  تحقق،  أهمية  األكــثــر  األمــر  أن 
النتائج  هو  المباريات  هــذه  في  المطلوب 
داخــل  المقدم  المستوى  عــن  النظر  بغض 

المستطيل األخضر.

المحترف الطاووس: النتيجة تحققت بغض النظر عن األداء
حـــارس البسيتيــن: حققنـــا األهـــم

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

البحريني  االتحاد  رئيس  نائب  شارك 
والمالية  اإلدارية  للشؤون  القدم  لكرة 
لجنة  اجــتــمــاع  فــي  البوعينين،  علي 
التطوير باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
الذي عقد الثالثاء 27 أكتوبر الجاري، 
بعد،  عن  المرئي  االتــصــال  تقنية  عبر 

وذلك بصفته عضًوا في اللجنة.
المرئي  االجتماع  البوعينين  وحضر   
الـــــذي عــقــد بــحــضــور األمـــيـــن الــعــام 
الــقــدم “داتــو  لــكــرة  لالتحاد اآلســيــوي 

ويندسور جون”. 
االتحاد  في  التطوير  لجنة  وأشــادت   
ــقــدم بــنــجــاح أســرة  اآلســيــوي لــكــرة ال
الــوحــدة  روح  تجسيد  فــي  االتـــحـــاد 
والــتــضــامــن خـــالل جــائــحــة فــيــروس 
روًحــا  أظــهــرت  إذ  المستجد،  كــورونــا 
الظروف  هــذه  مواجهة  فــي  جماعية 

االستثنائية.

اللجنة باإلجماع أهمية   وأكد أعضاء 
ضــمــان أن يــكــون االتـــحـــاد اآلســيــوي 
لكرة القدم في أفضل وضع؛ من أجل 
الوطنية  االتحادات  مساعدة وحماية 

األعضاء على المدى الطويل.
ضــرورة  على  أيًضا  اللجنة  وشــددت   
المختلفة  الــتــطــويــر  بـــرامـــج  تــطــبــيــق 
ــادت  ــقــصــيــر، كــمــا أشــ ــمـــدى ال عــلــى الـ
األعضاء،  الوطنية  االتحادات  بالتزام 

األمـــر الـــذي سمح لــالتــحــاد اآلســيــوي 
التعافي  عملية  بــإطــالق  الــقــدم  لــكــرة 
ــك إعـــادة  مــن جــائــحــة كـــورونـــا، وكــذل
بنجاح  آسيا  أبــطــال  دوري  استئناف 
في  اختتمت  التي  الغرب  منطقة  في 
ــجــاري، في  وقــت ســابــق مــن الشهر ال
الشرق  منطقة  منافسات  تقام  حين 
نوفمبر  شــهــري  فــي  البطولة  ونــهــائــي 

وديسمبر المقبلين.

من االجتماع المرئي للجنة التطوير اآلسيوية

ــد ــع ــن ُب ــ ــي ع ــرئـ ــمـ ــال الـ ــ ــصـ ــ ــة االتـ ــي ــن ــق ــر ت ــبـ عـ
البوعينين يشارك في اجتماع “التطوير اآلسيوية”

Sports@albiladpress.com13

الصخير- حلبة البحرين الدولية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تستعد حلبة البحرين الدولية الستضافة 
الرياضية والتي  تجارب أكاديمية رينو 
ستتواصل لـ 4 أيام وبمشاركة 3 من أبرز 
المشاركين في أكاديمية رينو الرياضية، 
 29 الموافق  الخميس  اليوم  من  وذلــك 

أكتوبر.
ــام سماع  ــعــة أيـ وســيــتــم فــي هـــذه األرب
ــفــورمــوال  ــارات ال ــيـ هــديــر مــحــركــات سـ
في  السيارات  رياضة  “موطن  في  وان 
الشرق األوسط” وذلك من خالل سيارة 
الفورموال وان أر أس 18، التي تنافس 
وان  للفورموال  بــي  دي  رينو  فريق  بها 
خالل بطولة العالم للفورموال وان لعام 

 .2018
الــتــجــارب بطل بطولة  فــي  وســيــشــارك 
الــدولــي  لــالتــحــاد  التابعة   3 الــفــورمــوال 
والفائزان  بياستري  أوسكار  للسيارات 
كرستيان   2 الــفــورمــوال  سباقات  ضمن 

لوندجارد وجوانيو زاو.

لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  استقبل 
إبراهيم  الــقــدم  لكرة  البحريني 
الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن، العـــبـــة مــنــتــخــب 
الــبــحــريــن لــلــشــابــات )تــحــت 18 
أمرها  وولية  علي  زهــراء  سنة( 
في مقر االتحاد، بحضور رئيس 
باالتحاد  الفنية  الــشــؤون  قسم 

عابد األنصاري.
ــعــــد خـــتـــام  ــ ــاء ب ــ ــق ــ ــل ــ  وجــــــــاء ال
ــراء علي  ــ مــشــاركــة الـــالعـــب زهـ
الشباب  منتخب  العب  وزميلها 
ــحــيــدري،  عــبــدالــرحــمــن أكــــرم ال
سفراء  برنامج  في  مشاركتهما 
الــذي  االجــتــمــاعــيــة،  المسؤولية 
لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  أطلقه 
الـــــقـــــدم مـــــن خــــــالل مــؤســســة 

شراكة  بعمل  اآلســيــوي،  الحلم 
لــلــتــدريــب  أرورا  مــؤســســة  ــع  مـ
في  البرنامج  أقيم  إذ  والتنمية، 
غــرب  لمنطقة  الــمــاضــي  يــولــيــو 

آسيا.
 وخــــالل الـــلـــقـــاء، ســلــم األمــيــن 
لكرة  البحريني  لــالتــحــاد  الــعــام 
ــم الــبــوعــيــنــيــن،  ــيـ ــراهـ الـــقـــدم إبـ
من  المعتمدة  المشاركة  شهادة 
االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم 
عن  معرًبا  عــلــي،  زهـــراء  لالعبة 
النسائية  الكرة  بتواجد  اعتزازه 
مؤكًدا  اآلســيــوي،  البرنامج  في 
عبدالرحمن  وزميلها  زهــراء  أن 
القدم  لــكــرة  سفيرين  خير  كــان 
البحرينية في المحفل اآلسيوي 

ــتــواصــل  ــظــام ال ــن الـــــذي أقـــيـــم ب
المرئي عن بعد.

 ويــأتــي الــبــرنــامــج ضــمــن إطــار 
ــة والــمــهــمــة فـــي االتــحــاد  ــرؤيـ الـ

اآلسيوي لكرة القدم؛ لالستفادة 
تحقيق  في  القدم  كرة  قوة  من 
الــتــطــويــر االجــتــمــاعــي فـــي كل 

أرجاء قارة آسيا.

لكرة  البحريني  االتــحــاد  وجــه 
ــدعــوة إلـــى األنــديــة  ــقــدم، ال ال
لــحــضــور  ــاء،  ــ ــضـ ــ األعـ  19 ـــ  ــ الـ
العمومية  الجمعية  اجتماع 
غير العادي، الذي سيعقد عند 
5.30 من مساء يوم الخميس 

عبر  المقبل،  نوفمبر   12 الموافق 
المرئي عن بعد.  وقرر  التواصل  االتــحــاد تقنية 

نظًرا  اإللكترونية؛  المنظومة  في  االجتماع  إقامة 
للظروف الراهنة والتزاًما باإلجراءات االحترازية 
فيروس  انتشار  تفشي  لمنع  الوقائية  والتدابير 
كورونا، إذ سيكون حضور رئيس وأعضاء مجلس 
إلى  إضافة  القدم،  لكرة  البحريني  االتحاد  إدارة 
اإللكتروني  الفضاء  عبر  األعضاء  األندية  ممثلي 
في االجتماع الذي سيترأسه رئيس مجلس إدارة 
بن  علي  الشيخ  الــقــدم  لــكــرة  البحريني  االتــحــاد 

خليفة بن أحمد آل خليفة.

تجارب رينو البوعينين يسلم شهادة “سفيرة المجتمع” لالعبة زهراء علي 12 نوفمبر عمومية 
“اتحاد الكرة”
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ــاز ــت ــم ــم ال حـــمـــد  ــن  ــ ب ــر  ــاصـ نـ دوري  ــة  ــرعـ قـ ســـحـــب 

قمة مبكرة بين الرفاع والمحرق

عن  الــقــدم  لــكــرة  البحريني  ــحــاد  االت كــشــف 
الممتاز  ناصر بن حمد  هوية مباريات دوري 
 .2020-2021 الرياضي  للموسم  القدم  لكرة 
جاء ذلك خالل حفل مراسم سحب القرعة 
البحرين  للدوري في مقر قناة  التي أجريت 
مباشرة،  بــث  خــاص  برنامج  عبر  الرياضية 
قوية  مباراة  عن  القرعة  وأسفرت  األربعاء. 
وقمة مبكرة بين الرفاع والمحرق في الجولة 

األولى.

حضور رسمي

وشــهــد الــحــفــل حــضــور رســمــي يــتــقــدمــهــم عضو 
مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة القدم رئيس 
لجنة المسابقات عبدالرضا حقيقي واألمين العام 
لالتحاد إبراهيم البوعينين. وأجرى القرعة ضيفا 
السابقان  الدوليان  النجمان  وهما  الحلقة  شــرف 
عيد  مرجان  وهما  الوطني  منتخبنا  صفوف  في 

ومحمد صالح الدخيل.

تقرير مختصر

عرضت قناة البحرين الرياضية على هامش 
عن  مختصًرا  تقريًرا  القرعة،  حفل  برنامج 
الماضي الذي تمكن فيه نادي الحد  الموسم 
من تحقيق لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز، 

األندية  تطلعات  اســتــعــراض  إلــى  بــاإلضــافــة 
للموسم الجديد.

أولى الجوالت

األول  للقسمين  مفتوح  بنظام  القرعة  وأجــريــت 
ــاريــات الــجــولــة األولـــى  ــاءت مــب والـــثـــانـــي، إذ جــ
مع  الــرفــاع  الــشــرقــي،  الــرفــاع  مــع  كالتالي:البديع 
المنامة،  مع  البسيتين  النجمة،  مع  الحد  المحرق، 

المالكية مع األهلي.

شريدة يدير البرنامج

أدار اإلعـــالمـــي الــمــمــيــز الــزمــيــل عــيــســى شــريــدة 
ــــذي أقــيــم أمــس  الــبــرنــامــج الــخــاص بــالــقــرعــة، وال
عيسى  ويعتبر  الرياضية.  البحرين  قناة  مقر  في 
شريدة من اإلعالميين المميزين الشباب، والذين 

يتمتعون بالخبرة والكفاءة.

2 ديسمبر

لكرة  الممتاز  حمد  بن  ناصر  دوري  أن  إلــى  يشار 
القدم سيفتتح بأولى الجوالت التي ستنطلق يوم 

2 ديسمبر المقبل.

من مباراة الملحق

أحمد مهدي

أحمد مهدي

البوعينين يسلم الالعبة زهراء شهادة المشاركة

ــع الــحــيــدري ــي بــرنــامــج االتــحــاد اآلســيــوي يــولــيــو الــمــاضــي م ــت ف ــارك ش

أوروبا تحت المجهر
* الكالسيكو اإلسباني كشف كثيرا من نقاط ضعف مدرب برشلونة كومان؛ بسبب وقوعه في العديد 

من األخطاء الفنية التي تسببت بخسارة اللقاء بال عناء كبير لريال مدريد!!.
برشــلونة كان يعانــي مــن البــطء في التحضير وفي ســرعة التحــول من الدفاع للهجــوم.. كذلك فإن 
كومــان تأخــر كثيــرا فــي إجــراء التبديــالت.. وعندمــا أجراهــا لــم تكن صحيحــة على اإلطــالق؛ ألنها 
ر من أجل التغيير  ســهلت األمور على دفاع ريال مدريد.. فكان شــعور أي مشــاهد للقاء أن كومان غيَّ
فقط!!. كومان الزال في بدايته وال يمكن إطالق األحكام عليه منذ اآلن.. لكن بشــكل عام برشــلونة 

إلى حد اآلن لم يقنع بعد!!.
* للمبــاراة الثالثــة علــى التوالــي يتعثر يوفنتوس في الــدوري اإليطالي بإحرازه التعــادل الثالث أمام 
هيــالس فيرونــا، وهــذا لــم يحدث للســيدة العجوز منذ زمن طويل!!. الشــك ان بيرلو كمــا هو كومان 
ال يمكــن الحكــم عليــه فــي بداياته.. وبالطبع هو ســيكون بحاجة لوقت أكثر حتى يكشــف كل ما في 
جعبته، لكن عجز يوفنتوس عن تحقيق الفوز في ثالث مباريات متتالية سيجعل بيرلو يعيش تحت 
وطأة الضغوطات القاتلة، فاإلعالم اإليطالي ال يرحم وسبق أن كان له دور كبير في اإلطاحة بالكثير 

من المدربين، فعلى بيرلو تدارك الوضع سريعا والخروج من هذه الدوامة الشائكة!!.
* مبــاراة أخــرى يعانــي فيها تشيلســي ويفلت من خســارة مســتحقة أمام مانشســتر يونايتد في قمة 

مباريات الدوري اإلنجليزي.
المانيــو كان األفضــل فــي أغلــب فتــرات المبــاراة وكانت نواياه واضحــة في البحث عــن الفوز، ولكن 
التوفيق خانه، بينما تشيلسي ظهر بصورة باهتة ولم يقدم ما يشفع له للفوز في هذا اللقاء.. ويكفي 
أن تعرف معاناة تشيلسي في هذه المباراة أن الحارس ميندي كان هو نجم الفريق بفضل تصديداته 
المميــزة لبعــض الكــرات الخطــرة!!. المبــارد اصبــح فــي مــأزق كبير ويجــد صعوبات كبيرة فــي إدارة 

الفريق خصوصا في كيفية إدماج الوافدين الجدد بسرعة مع الفريق!!.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي



عالقتك بأحد األصدقاء تبدو مضطربة بعض الشيء.

تشعر أنك مضغوط وال تتحمل أي انتقادات.

قد يكون من األفضل أال تبدأ اليوم في مشروعك.

ال تتردد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك.

واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين. 

أصبحت أكثر وعيا وفهما لما يحدث حولك.

اقض وقت فراغك في قراءة كتاب أو مقالة.

كن حريصا وال تتصرف باندفاع أو تهور.

حاول أن تدلل نفسك اليوم بقدر اإلمكان.

توقع ردود فعل مفاجئة من اآلخرين اليوم. 

يقدرك الشركاء وسيتأثرون بالطريقة المهذبة لديك.

عليك أن تتعامل بتفاؤل وثق في إمكاناتك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

حصل فريق عمل مسلســل “نجيب زاهــي ذركش” على 
إجــازة لمدة يومين من التصوير؛ بســبب تغيير الديكور 
وبنــاء صنــاع العمــل ديكــور قصر فــي مدينــة اإلنتاج 
اإلعالمــي لتصويــر المشــاهد الداخليــة ضمــن أحداث 

المسلســل، حيث صــور الفخراني العديد من المشــاهد 
الخارجيــة في العديــد من األماكــن بالقاهرة، ومــن المقرر 

عرض المسلســل في موســم دراما رمضــان المقبل. ويجســد الفخراني دور 
محاٍم مخضرم و جامعي خالل أحداث مسلسله الجديد نجيب زاهي ذركش.

رشح المخرج بيتر ميمي الفنان محمد فراج للمشاركة 
علــى مسلســل “االختيــار 2” ووافــق األخيــر علــى 
المشاركة في المسلسل ليجسد دورا مهما ومحوريا 
خالل أحداث المسلســل، بجانب بطلــي العمل أحمد 

مكي وكريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه في موســم 
دراما رمضان المقبل. وانتهى مؤلف العمل هاني سرحان 

مــن كتابــة أول 15 حلقة من المسلســل، وقــام بتســليمها ويواصل كتابة 
النصف الثاني، كما أن هناك جلسات عمل تتم بينه وبين صناع المسلسل.

واصــل المخرج شــريف عرفــة في مونتــاج فيلم النجم 
محمد هنيدي “النمس واإلنــس”، والعمل في مراحل 
المونتاج والمكســاج األخيرة؛ استعداًدا للعرض، وحتى 
اآلن لم يســتقر صناع الفيلم علــى موعد نهائي لعرض 

الفيلــم، ولكنه مرشــح أن يعرض في الســينمات بداية 
2021. فيلــم “النمــس واإلنــس” بطولــة: محمــد هنيدي، 

منة شــلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شــريف 
دسوقي، جنيا ماهر، عارفة عبدالرسول وآخرون.

النمس واإلنساالختيار 2يومان إجازة
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“محمد بن فارس” تحيي أمسية ضمن “البحرين الدولي للموسيقى”
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  لفعاليـــات  اســـتمراًرا 
للموســـيقى في نسخته التاســـعة والعشرين، أحيت 
فرقـــة محمد بن فارس لفن الصـــوت الخليجي يوم 
الثالثاء الماضي أمسية فنون شعبية، وذلك بجانب 
متحف موقع قلعـــة البحرين، بحضور الجمهور عبر 

السيارات.
وقدمت الفرقـــة مجموعة من اإلبداعات البحرينية 
الغنائيـــة مثـــل أغنيـــة لـــو خيرونـــي وآه يـــا زمانـــي 
وعديـــل الـــروح ويطـــري علـــي األول وتبيـــن عيني 

وشويخ، إضافة إلى الفن السامري. 
وتســـعى هيئة الثقافة لتقديـــم تجربة مغايرة لرواد 
الحـــراك الثقافـــي فـــي البحريـــن مـــع وضـــع ســـالمة 
الجميـــع علـــى رأس األولويات، مع ضـــرورة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحد 
من انتشار فيروس كورونا. وسيتمكن الجمهور من 
مشاهدة األمسية مباشرة من السيارات فقط، على 
أن يتم االســـتماع مـــن مذياع الســـيارة على التردد 

اإلذاعـــي )FM 98.4(، وســـيكون علـــى الحاضريـــن 
قبـــل  مـــن  المحـــددة  الســـيارة  بمســـافة  االلتـــزام 
المنظمين، وعدم النزول من السيارة ألي سبب كان 
وارتـــداء الكمـــام داخل الســـيارة في حـــال الحاجة 
للتحـــدث مـــع أحـــد المنظميـــن، وأال يتجـــاوز عـــدد 

األشخاص داخل السيارة 4 أشخاص. وتدعو الهيئة 
الحضـــور إلى عدم التجمـــع بعد الفعاليـــة والتعاون 
مـــع المنظميـــن فـــي تســـيير حركة ســـير الســـيارات 
أثنـــاء دخـــول منطقـــة الحفـــل واتبـــاع التعليمـــات 
واإلرشـــادات أثنـــاء الخروج منها. كذلك ســـيتم بث 

األمســـية مباشرة على الموجتين اإلذاعيتين )98.4 
FM( و )FM 95( وعلـــى قنـــاة هيئة البحرين للثقافة 

.)CultureBah( واآلثار على موقع يوتيوب على
للموســـيقى  الدولـــي  البحريـــن  أن مهرجـــان  يذكـــر 
يســـتمر حتى 31 أكتوبـــر الجاري، مقدًمـــا عدًدا من 

األمســـيات والحفـــالت التـــي تلقـــي الضـــوء علـــى 
توليفـــة مـــن األنمـــاط الموســـيقية والغنائيـــة التـــي 
تتـــراوح ما بيـــن الفنون الشـــعبية، الغناء الشـــرقي، 
 28 فيـــوم  الجـــاز.  وموســـيقى  الالتينيـــة  األنغـــام 
أكتوبر ســـيتم االحتفاء بموســـيقى الجـــاز مع فرقة 
“ذا ساســـبيندرز” برفقة عازف الساكســـفون عبدهللا 
حاجي. ومن الجاز إلى البوب، يأتي المغني التركي 
الشـــهير بارباروس بويـــوكاكان ليقدم حفله يوم 30 
أكتوبر ويمتع الجمهور بأغاني تمزج ما بين مختلف 
اإلبداعـــات الموســـيقية العالميـــة وباللغـــات العربية 
واإلســـبانية والبرتغاليـــة والتركية. وأخيـــًرا يختتم 
مهرجان البحرين الدولي للموســـيقى برنامجه يوم 
31 أكتوبـــر مـــع حفـــل الفنانة رحاب مطـــاوع برفقة 
فرقة البحرين للموســـيقى، والذي يقام بالتعاون مع 
الســـفارة المصرية لـــدى البحرين. وســـتقدم الفنانة 
رحاب مطـــاوع مزيًجا من أجمـــل األغنيات العربية 

التي تعود بالذاكرة إلى الزمن الجميل. 

29 أكتوبر

األســـطول العثماني يقوم بشن 
غارة على ميناء نوفوروسيسك 
الروســـي، ممـــا أدى إلـــى إعالن 
الدولـــة  علـــى  الحـــرب  روســـيا 
العثمانيـــة بعد أيـــام، وذلك في 

أثناء الحرب العالمية األولى.

 1923
إعالن قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة.

 1936
انقالب عسكري في العراق قاده الفريق بكر صدقي يطيح بحكومة الهاشمي. 

 1954
جمال عبدالناصر يحل جماعة اإلخوان المسلمين إثر محاولة اغتياله.

 1985
الجنرال صمويل دو يفوز برئاسة ليبيريا في أول انتخابات تعددية.

 2018
تحطم طائرة ُركاب إندونيسية على متنها 189 شخًصا ُقبالة بحر جاوة.

أسامة الماجد

حافظ فيلم “Honest Thief” على 
صدارة شباك التذاكر األميركية 

لألسبوع الثاني توالًيا بعد أن حقق 
إيرادات بلغت مليوني و350 ألف دوالر، 

في عطلة نهاية األسبوع الماضي.
 ”The War with Grandpa“ وحل فيلم

ثانًيا بمليون و882 ألف دوالر، وفيلم 
“Tenet” ثالًثا بمليون و300 ألف دوالر.

tariq_albahhar

سلفيـا محمـد: آلـة الهـارب سحـرتني بشـكل كبيـر

أقـــدم مـــا تركتـــه نقـــوش الدولـــة المصرية 
األولـــى  باألســـرة  ابتـــدأت  التـــي  القديمـــة 
“الهـــارب”  آلـــة  الميـــالد  قبـــل   3400 العـــام 
وقـــد اســـتكملت مقوماتها كآلـــة وترية، بل 
وأصبحـــت تعتبـــر أحد العناصر األساســـية 
أقـــدم  تتألـــف منهـــا  كانـــت  التـــي  الثالثـــة 
الفـــرق المصرية في تلـــك العصور وهي 
المغنـــي، والنافـــخ في النـــاي والعازف 

بالهارب.
آلـــة “الهـــارب” تعتبـــر مـــن أقـــدم الوتريات 
فـــي العالـــم ويتطلـــب العزف عليهـــا مهارة 
فائقـــة؛ ألنها مطلقة األوتار، ومعنى األوتار 
لصـــوت  يخصـــص  منهـــا  كال  أن  المطلقـــة 
واحد، والبد لأللة من هذا النوع أن تشتمل 
علـــى عدد من األوتار بقـــدر عدد األصوات 

التي يراد استخراجها منها.
“البالد” التقت بعازفة الهارب سلفيا محمد 
ســـعد، أحـــد ابـــرز عازفـــات هـــذه اآللـــة في 

الوطن العربي. 
 بدايتك؟  «

فـــي  الســـابعة  ســـن  فـــي  كانـــت  بدايتـــي 
اختبـــار القدرات للمعهد العالي للموســـيقي 

“الكونســـير ڤتوار”، حيث  درســـت علي يد 
الدكتورة ناهـــد ذكري وهي أول من أدخل 

آلة الهارب إلى مصر مرة أخرى.
درســـت 10 أعـــوام مـــن التعليم االساســـي 
علـــى آلة الهارب، وكنـــت متميزة وحصلت 
علـــى دبلـــوم العـــزف بتقديـــر امتيـــاز ، ثـــم 
درست أربع سنوات مرحلة عليا  وتخرجت 
بتقديـــر امتياز مع مرتبة الشـــرف، وبعدها  
أكملت ســـنتين تمهيدي مرحلة الماجستير 
وحصلـــت على الدرجة فـــي الفنون بتقدير 
عام ممتاز تخصص هارب، واآلن في طور 

التحضير لرسالة الدكتوراه. 

 لماذا وقع اختيارك على آلة “ الهارب”  «
وهي كما نعرف آلة موسيقية صعبة؟

في البداية لم أعرف آلة الهارب، ولكن بعد 
اختبار القدرات، قررت اللجنة أن “أصابعي 
واليدين” يصلحان للعزف عليها، واقترحوا 
عليَّ مشاهدة وســـماع آلة الهارب وبالفعل 
شـــاهدتها وســـحرتني بشـــكل كبيـــر؛ ولهذا 

قررت دراستها.

 أصول هذه اآللة فرعونية.. هل لنا  «
بمعرفة المزيد؟

نعم.. أصولها فرعونية، وكانت تتكون من 

أربعـــة أوتـــار ثم  تطـــورت بعد ذلـــك عند “ 
االيـــرش..اي ايرلنـــدا”، وانتقلت منها لكثير 
مـــن الدول  فـــي أوروبـــا وأمريكا بأشـــكال 
مختلفة، منها ذو الـ 14 وترا، حيث تطورت 
إلى شـــكلها الحالي، وهـــو الهارب ذو حركة 
البـــداالت المزدوجة على يد عازف الهارب  
“سبيســـتيان ايـــرارد “وعـــدد أوتارها يصل 

إلى 40 و46 وترا. 
 أين تكمن الصعوبة في العزف على  «

آلة الهارب؟

للهـــارب،  الســـفلي  الجـــزء  فـــي  الصعوبـــة 
حيث يوجد فيها ســـبع بداالت ذات حركة 
“البيـــكار  مـــن  النغمـــات  لتغيـــر  مزدوجـــة 
للبيمـــول أو الدييـــز “وكذلـــك  التكنيك في  

العـــزف، حيث نقوم بالعـــزف باليدين وكل 
يـــد تعـــزف لحن مختلـــف وعادة مـــا تكون 
اليـــد اليميـــن لحـــن أساســـي واليد اليســـار 

مصاحبة موسيقية للحن. 
 حدثينا عن الجوائز؟ «

حصلـــت على العديد من شـــهادات التقدير 
والتفوق من أكاديمية الفنون، كما شاركت 
بالعـــزف المنفـــرد مـــع اوركســـترا القاهـــرة 
الســـيمفوني مـــن خـــالل مســـابقة تـــم فيها 
مشـــاركتي  ومؤخـــرا  للعـــزف،  اختيـــاري 
فـــي ماراثـــون يوم الهـــارب العالمـــي األول 
وتمثيـــل مملكة البحريـــن بمعزوفة تراثية 
على آلة الهارب “عنو علي البال”، وحصلت 
كذلـــك علـــى شـــهادة االســـتحقاق بجدارة 

TIM برومـــا  فـــي مســـابقة 
إيطاليا. 

- بما أنك مدرسة تربية  «

موسيقية، كيف تجدين 

تعاطي الطالب البحريني 

المهتم بالموسيقى مع 

هذه اآللة؟

لديهـــم اســـتعداد كبيـــر خصوصـــا 
أنهـــا آلـــة غيـــر معروفة بالنســـبة 
يكـــون  الطبيعـــي  ومـــن  لهـــم، 
لتعلمهـــا،  أكثـــر  شـــغف  هنـــاك 
وبالفعـــل قمـــت بتعليـــم عدد 

من الطالبات على هذه اآللة.

ــا صـــعـــب ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ فــــــرعــــــونــــــيــــــة األصـــــــــــــــل والــــــمــــــنــــــشــــــأ وتـ



عقـــدت مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن أول 
إدارتهـــا  لمجلـــس  افتراضـــي  اجتمـــاع 
للعـــام األكاديمـــي 2020 -  2021 وذلك 
في 14 أكتوبر من هذا العام. وترأســـت 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االجتمـــاع 
المؤسســـة ســـمو الشـــيخة حصـــة بنت 
خليفـــة آل خليفـــة. وتم فـــي االجتماع 
مناقشـــة األهداف والمبادرات المبتكرة 
األكاديمـــي  للعـــام  البحريـــن  إلنجـــاز 

المقبل.
تقديرهـــا  عـــن  المؤسســـة  وأعربـــت 
إدارتهـــا  مجلـــس  ألعضـــاء  وامتنانهـــا 
العشرين لدعمهم المستمر ومساهمتهم 
الكبيـــرة فـــي تعزيز ســـبل التعـــاون في 
الشـــباب  لتنميـــة  المجـــاالت  مختلـــف 
فـــي المملكـــة. وتم تســـليط الضوء في 
المبتكـــرة  الخطـــوات  علـــى  االجتمـــاع 
التي اتخذتها إنجاز البحرين؛ لمواصلة 
تقديـــم برامجهـــا التـــي تحولـــت علـــى 
إلـــى  الدراســـية  الفصـــول  مـــن  الفـــور 

البرامـــج الرقمية وذلك في فترة زمنية 
قصيـــرة، باإلضافة إلى تقديـــم وإعداد 
بالتعـــاون  الرقميـــة  اإلســـتراتيجيات 
مـــع شـــركائها من أجـــل مواصلـــة إلهام 
التعلـــم  الشـــباب وتزويدهـــم بخبـــرات 

الالزمة لسوق العمل.
وقد افتتحت سمو الشيخة حصة بنت 
خليفة االجتماع بتقديم جزيل الشـــكر 
علـــى  المجلـــس  ألعضـــاء  واالمتنـــان 
دعمهـــم القّيـــم وتعاونهـــم المســـتمر مع 

المؤسســـة، حيـــث علقت بالقـــول “نحن 
والجهـــود  المتميـــز  بالدعـــم  فخـــورون 
الحثيثـــة التي يقدمهـــا أعضاء مجلس 
إدارتنـــا إلعداد شـــباب البحرين لســـوق 
بخالـــص  أتقـــدم  ومتطلباتـــه.  العمـــل 
امتنانـــي لجميع شـــركائنا الذيـــن قاموا 
التدريـــب والتوظيـــف  فـــرص  بتوفيـــر 
للمتطوعيـــن فـــي مؤسســـتنا؛ لمواصلة 
التطور و النمو، إضافة إلى دعم برامج 
مؤسســـاتهم  داخـــل  البحريـــن  إنجـــاز 
وضمـــان مواصلة تقديم تجارب التعلم 
على الرغم من التحديات التي يفرضها 
ومازالـــت  كانـــت  لقـــد  كورونـــا.  وبـــاء 
مؤسســـة إنجـــاز البحريـــن رائـــدة فـــي 
قيادة مبادرات تنمية الشباب من خالل 
برامجهـــا المختلفة، وســـتواصل ابتكار 
وسائل جديدة لتوسيع مجال عروضها 
من خالل بناء شـــراكات جديدة، والتي 
ســـيكون لهـــا آثـــار إســـتراتيجية كبيرة 

على المستوى الوطني واإلقليمي”.

 ،e-Boks وقعـــت شـــركة بتلكـــو اتفاقية شـــراكة مـــع شـــركة
الشـــركة االســـكندنافية والمتخصصـــة فـــي توفيـــر خدمـــات 
تواصـــل رقمية، حيـــث توفر شـــركة e-Boks منصـــة رقمية 
ســـهلة االســـتخدام وصناديـــق بريـــد رقميـــة، تتيـــح خاصية 
تبادل المعلومات والمســـتندات بطريقة آمنـــة ورقمية تماًما 
عوًضا عن المستندات المطبوعة بالطريقة التقليدية. وتمت 
مراسم التوقيع خالل اجتماع افتراضي بين “بتلكو” وشركة 
e-Boks الـــذي أقيـــم مؤخـــًرا وحضـــره مســـؤولون مـــن كال 

الجانبين.
وأشـــار الشـــيخ محمـــد آل خليفـــة رئيـــس النمـــو الرقمي في 
شـــركة بتلكـــو أن التوقيـــع مـــع شـــركة e-Boks يتزامـــن مـــع 
االعتمـــاد المتزايـــد علـــى الحلـــول الرقمية في إثـــراء تجربة 
الزبائن واالرتقاء بأســـلوب الحياة اليومية.  يذكر بأن منصة 
e-Boks مبنيـــة علـــى منصـــة أمـــازون الســـحابية AWS مما 
يّمكنهـــا من االســـتفادة مـــن حلولها اآلمنة والقابلة للتوســـعة 

.AWS باإلضافة إلى المزايا األخرى المقدمة من
وأضـــاف الشـــيخ محمد آل خليفـــة  “لقد وقـــع االختيار على 
منتج شـــركة e-Boks لما يتمتع به مـــن توفير قيمة مضافة 
مـــن خالل القدرة علـــى توفير خدمة متكاملـــة وفعالة قابلة 
للتطبيـــق علـــى مســـتوى واســـع وعلى منصـــة رقمية ســـهلة 

االســـتخدام ومناسبة لالســـتخدام الرســـمي”. وأشاد الشيخ 
محمد بالشـــراكة، قائال “إنه جزء من إســـتراتيجيتنا للتوسع 
الرقمـــي في الشـــركة أن نتعاون مع شـــركاء يوفـــرون حلوال 
رقميـــة تمـــت تجربتهـــا فـــي أماكـــن أخـــرى وأثبتـــت نجاحها 
وفاعليتهـــا وقابلـــة للتطبيـــق المحلي. ومن مزايا اســـتخدام 
منصة e-Boks هو تخفيض التكاليف التشغيلية الناتجة عن 
العمليات النقدية، حيث يمكن أن يتم إنجاز األعمال بشـــكل 
أســـرع مع تكلفـــة أقل”. ومن جهتـــه، قال الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة e-Boks، أولريك فالكنر ثاغسن “نعتز جًدا بالتعاون 
مـــع بتلكو؛ كونها عالمـــة رائدة في مجال حلـــول االتصاالت 
بمنطقة الشـــرق األوسط، وتخدم شريحة واسعة من الزبائن 

من القطاعين العام والخاص”.

سمو الشيخة حصة بنت خليفة

أولريك ثاغسنالشيخ محمد آل خليفة 

“الرقمية” إلى  الدراسية  الفصول  من  تحولت  برامجها  رقميا ــدات  ــمــســتــن وال الــمــعــلــومــات  تــبــادل  تــتــيــح 
“إنجاز” تناقش المبادرات المبتكرة للعام األكاديمي “بتلكو” و “e-Boks” توقعان اتفاقية شراكة
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هـــواوي  مجموعـــة  حصلـــت 
ألعمـــال المســـتهلكين علـــى أربع 
جوائز للتصميم الجيد المرموقة 
Good Design Awards – وهو 
نظـــام التقييـــم الشـــامل الوحيد 
فـــي  الثنـــاء  للتصميـــم وجوائـــز 
اليابـــان. وأثنـــى حـــكام الجوائـــز 
HUA-  علـــى كل مـــن ســـماعات

WEI FreeBuds Pro وسلســـلة 
HUAWEI P40 Se-  هواتـــف

 HUAWEI وتليفزيـــون   ries
الواقـــع  ونظـــارات   Vision X65
 HUAWEI VR االفتراضـــي 

أكثـــر  مـــن  باعتبارهـــم   Glass
وحداثـــة  ابتـــكاًرا  المنتجـــات 

للتصميم في العالم.
 Good Design جائـــزة  تتلقـــى 
Awards مشاركات من الشركات 
الرائـــدة والمصمميـــن مـــن جميع 
أنحـــاء العالـــم. وُتمنـــح الجوائـــز 
للمنتجـــات التـــي تبتكر صناعتها 
أو تعـــزز جودة الحياة من خالل 
المنتجـــات  التصميـــم. وتعكـــس 
الفائزة عمليـــة التصميم المثالية 
والتـــي تجســـد التميـــز والتحمل 

والهوية العامة المميزة.

“هواوي” تحصد جوائز “التصميم الجيد”

“ديار المحرق” ُتعلن قرب تسليم فلل “جيوان”
األولـــــــــى ــة  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــمـ ــ الـ ــد  ــ ــي ــ ــي ــ ــش ــ ت ــن  ــ ــ مـ  %  99 وإنــــــــجــــــــاز  نــــوفــــمــــبــــر  ــي  ــ ــ فـ

أعلنــت شــركة “ديــار المحــرق”، إحــدى أكبــر شــركات التطوير العقــاري في 
البحريــن، عــن قــرب إنجــاز مشــروع “جيــوان” الســكني وبدء تســليم الفلل 

للمالكين انطالًقا من شهر نوفمبر 2020.

المحـــرق”  “ديـــار  شـــركة  وُتباشـــر 
اســـتكمال أعمـــال مشـــروع “جيوان” 
وفًقا للخطة الزمنية المعّدة. وقد تم 
حتـــى اآلن إنجـــاز 99 % مـــن أعمال 
تشـــييد فلـــل المرحلـــة األولـــى البالغ 
عددهـــا 173 فيال، إلـــى جانب إتمام 
95 % مـــن أعمـــال البنيـــة التحتيـــة 
بالمرحلة نفســـها، ومن المقرر انتهاء 
هـــذه األعمال فـــي منتصـــف نوفمبر 
2020 وسيتم تسليم الفلل تدريجًيا 
للّمـــالك ابتـــداًء مـــن نوفمبـــر وحتى 

وفيمـــا   .2020 ديســـمبر  منتصـــف 
يتعلـــق بفلل “جيـــوان” الكائنة ضمن 
المرحلـــة الثانية والتـــي يبلغ عددها 
119 فيـــال، فقـــد وصل معـــدل إنجاز 
البنـــاء بهـــا إلـــى 91 %، بينمـــا بلغت 
نسبة اإلنجاز ألعمال البنية التحتية 
التابعة لها 89 % والتي من المتوقع 
إتمامها في منتصف ديسمبر 2020. 
لتنفيـــذ  المحـــرق”  “ديـــار  وتســـتعد 
وتســـليمها  كلًيـــا  الثانيـــة  المرحلـــة 
بشـــكل تدريجـــي للمالكين بـــدًءا من 

منتصـــف  حتـــى  ديســـمبر  منتصـــف 
ينايـــر 2021. وبهـــذه المناســـبة، قال 

“ديـــار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
المحـــرق”: “اســـتمراًرا اللتزامنا بنهج 

الشفافية التامة مع الجمهور، يسرنا 
منجـــزات  آخـــر  عـــن  اإلعـــالن  جـــًدا 

“جيـــوان”  مشـــروع  ومســـتجدات 
الســـكني، الـــذي ُنشـــرف علـــى إنجاز 
قســـم كبيـــر منـــه ونســـتعد لتســـليم 
مجموعة واسعة من الفلل التابعة له 

لمالكيها في شهر نوفمبر 2020. 
مـــا يعكس معدل اإلنجـــاز المتصاعد 
بفلـــل “جيـــوان” وحرصنا في شـــركة 
“ديـــار المحـــرق” على متابعـــة تنفيذ 
وإتقـــان  بدقـــة  المدينـــة  مشـــاريع 
وبوتيـــرة انجـــاز ثابتـــة. ومـــن هـــذا 
المنطلـــق، نتطلع قدًما لتســـليم هذه 
المالكيـــن  انتقـــال  ولنشـــهد  الفلـــل 
األعزاء للسكن في منازلهم الجديدة 

قريًبا جًدا”.

دولـــيـــة ــات  ــجـ مـ ــي  ــ ف ــة  ــي ــث ــح ب ــة  ــ ــ ورق  35 ــرت  ــشـ نـ

بحضور تجاوز الـ 90 مشاركاً

العتوم يهنئ غفران بحصدها “جائزة الطبيب البحريني”

“أفق توستماسترز” يقيم فعالية “البيت المفتوح”

هنأ رئيس الكلية الملكية للجراحين في 
أيرلندا - جامعة البحرين الطبية ســـمير 
المشـــارك فـــي طـــب  العتـــوم، األســـتاذ 
األســـرة فـــي جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
غفـــران جاســـم، كونهـــا أحـــد الفائزين بـ 
“جائـــزة خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
للطبيب البحريني” في نســـخته األولى 
ضمـــن فئة “جائزة االبتكار واإلبداع في 
البحوث العالجية والسريرية والطبية”.

الرئيـــس  نائـــب  االجتمـــاع  وحضـــر 
كليـــة  ومديـــر  األكاديميـــة  للشـــؤون 
الطـــب فـــي جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 
ألفريـــد نيكولســـون، والرئيس التنفيذي 
للعمليـــات في)RCSI البحرين( ســـتيفن 

هاريسون ميرفيلد.
وقـــال معلقـــا “أهنـــئ غفـــران لكونها من 
أوائل الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان 

آل خليفة للطبيب البحريني”.

ونشـــرت غفران جاسم 35 ورقة بحثية 
فـــي مجـــالت دولية محكمـــة على مدى 
األعـــوام، وتعـــد هـــذه الجائـــزة شـــهادة 
على أهمية مساهمة غفران في البحث 
العلمـــي الطبـــي فـــي البحريـــن. وتلتزم 
الكلية الملكيـــة للجراحين في البحرين 
بتطويـــر الرعايـــة الصحيـــة مـــن خـــالل 
األبحاث المبتكرة، ونتطلع إلى مشاريع 
األبحاث المستقبلية لغفران وإسهاماتها 

القيمـــة فـــي تعزيـــز صحة اإلنســـان في 
البحرين وخارجها.

أن  للغايـــة  “يشـــرفني  غفـــران  وقالـــت 
أحصـــل علـــى هـــذه الجائـــزة المرموقـــة 
الســـمو  صاحـــب  اســـم  تحمـــل  والتـــي 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة وهـــي شـــهادة على مســـاهمتي 
فـــي المجال الطبي. يركز مجالي بحثي 
علـــى الموضوعات التـــي تتعلق بصحة 

المـــرأة مثـــل ســـرطان الثدي وســـرطان 
عنق الرحم وأهتم حاليا بفهم التركيب 
الجيني والطفرات الجينية في سرطان 
الثـــدي العائلـــي، الـــذي ســـيكون محـــور 
بحثي في الســـنوات القليلة المقبلة. أما 
اآلن، فأنـــا أعمل على أوراق بحثية قيد 
 COVID -19 النشـــر، والتـــي تركز علـــى

في ضوء الوباء وعواقبه”.
وشـــكر العتـــوم رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة هـــذه المبـــادرة الرائعـــة التي 
ســـتحفز جميـــع األطبـــاء علـــى المزيـــد 
مـــن اإلنتاج علـــى المســـتويين الوطني 
والدولـــي. كمـــا هنـــأ أيضـــا ديوان ســـمو 
رئيس مجلس الـــوزراء ووزيرة الصحة 
ورئيســـة لجنة اختيـــار الفائزيـــن فائقة 
الصالـــح علـــى التنظيم الناجـــح والعمل 

المتميز.

أقام نادي أفق توسماسترز يوم السبت 
17 أكتوبر 2020، تماشـــيا مع تعليمات 
اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة فايـــروس 
كورونـــا و برعايـــة كريمـــة مـــن النائـــب 
أحمـــد العامر وبرئاســـة التوستماســـتر 
المتميز نشـــوى محمـــود، فعالية البيت 
المفتوح بحضور تجاوز الـ 90 مشـــاركًا 
من مختلف الدول العربية والخليجية، 
ســـاعات  أربـــع  االجتمـــاع  دام  حيـــث 
متواصلـــة من الثامنة وحتى العاشـــرة 

 .ZOOM والنصف مساًءا عبر منصة
محـــاور  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
مصغـــر  اجتمـــاع  عمـــل  منهـــا  رئيســـة 
يتعـــرف  التوستماســـترز  الجتماعـــات 

فيها الحضور على كيفية االجتماعات 
وطريقـــة التعلم فيها كما يتلوها ورش 
تعليميـــة مختلفـــة تســـلط الضوء على 
بعـــض الجوانـــب التعليمية فـــي أندية 
التوستماســـترز، حيث تخللت الفعالية 
ثـــالث ورش تعليمية قدمهـــا نخبة من 

األعضاء المتميزين وهي:
- التوستماستر المتميز سالم الشهراني 

ورشة تعريفية عن التوستماسترز.
- التوستماستر المتميز فيصل مسامح 

الورشة بعنوان: كيف أجيب؟
- التوستماســـتر المتميز جابر الرويعي 
الورشـــة بعنـــوان: “إن لـــم تبـــدأ اآلن.. 

فمتى إذا؟”

مـــن  الكثيـــر  الفعاليـــة  تخللـــت  كمـــا 
 “ أفـــق  ســـفراء   “ كفقـــرة  المشـــاركات 
بإبداع التوستماســـتر ناصر الدوســـري 
والتوستماستر عليه العميري، وتوجت 
فيديـــو  باســـتعراض  الفعاليـــة  هـــذه 

يحمل أبـــرز اإلنجازات ألعضاء النادي، 
وتدشـــين كتيـــب النـــادي اإللكترونـــي 
الـــذي جمع في طياتـــه كلمات إيجابية 
محفزة من جميع األعضاء، والذي يعد 

أول كتيب للنادي يسطر إنجازاته.
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انطالق أول سیارة طائرة على مستوى العالم
أصبــح  اآلن  الســماء  فــي  بســیارتك  تحلــق  أن 
واقعــا علــى بعــد خطــوة واحــدة من تحققــه، فقد 
بــدأ الحلــم یتحــول لواقــع ملمــوس مــا إن قدمت 
الشــركة  فــإن   ،2012 العــام  فــي  لیبرتــي  مركبــة 
التــي قدمــت الفكرة ”بال-في“ اآلن أقرب بخطوة 
واحــدة مــن إطــاق ســیارة یمكنھــا التحلیــق فــي 
الجو في األســواق تحت اســم “بال-في لیبرتي”. 
وبعــد أن اجتــازت الســیارة االختبــارات الصارمــة 
بنجــاح،  الطــرق  علــى  المركبــات  ســیر  للوائــح 
فقــد بــدء إطــاق الســیارة التــي تحلــق فــي الجو 
بالشــوارع.  وتوجت “لیبرتــي بال-في” بالحصول 
علــى موافقة “اســتخدام الطریق” الرســمیة تباعا 
لتطبیــق مســارات اختبار مصممــة خصوصا لھذه 
السیارة. كما أصبحت سیارة بال-في اآلن جاھزة 
أن خضعــت  بعــد  الطریــق  علــى  لقیادتھــا  تمامــا 
البیضــاوي  المســارات  علــى  القیــادة  الختبــار 
الفرامــل  العالیــة، وتطبیــق اختبــارات  للســرعات 
الســیارة  خضــوع  إلــى  باإلضافــة  واالنبعاثــات، 
الختبــار التلوث الضوضائي. وشــرح رئیس قســم 
التكنولوجيا بالشــركة ”مایك ستیكلنبرج“: “أحمل 

ذكریات تجربة االختبار األولى من خال نســخة 
“بال-فــي وان” التــي ال تزال راســخة في ذاكرتي، 
وكنــت  مفھومنــا”،  لصحــة  إثباتنــا  مــع  باإلضافــة 
حینھا أتطلع الختبار نسخة بال-في لیبرتي، فقد 
عملنا معا كفریق جنبا إلى جنب مع الجھات ذات 
الصلــة لســنوات عدیــدة مــن أجــل الوصــول لھذه 
اللحظــة الفارقــة“. وأضاف ســتیكلنبرج أن العامة 
اآلن یمكنھــم رؤیة ســیارة بال-فــي على الطریق، 

كمــا أنھا ســتظل خاضعــة الختبارات القــدرة على 
التحمل على مدى األشھر المقبلة. ومن المؤكد أن 

ھذه السیارة ستخطف عقول من یرونھا. 
وقــال مھندس دینامیكا المركبات وســائق اختبار 
ســیارة بال-في ھانس جوري “لقد ارتعدت خوًفا 
عندما أقلعت بســیارة بال-في ألول مرة”؛ وتظھر 
ثمــار كل الجھــود التــي بذلناھــا فــي ھذه الســیارة 

في ھذه اللحظة الحاسمة.

ســينضم الممثــل ليونــاردو دي كابريــو وميريــل 
جينيفــر  إلــى  شــاالميه  وتيموثــي  ســتريب 
لورانــس، في فيلم كوميدي لمنصة “نتفليكس”، 
عنوانــه “ال تنظــر لألعلــى” أو “دونــت لــوك آب” 

وسيتولى إخراجه آدم مكاي.
وسيشــارك فــي بطولــة الفيلــم أيًضــا جونــا هيل 
وأريانــا غرانــدي وكيــت كادي وماثيو بيري. كما 

أعلن ســابًقا عن مشاركة كايت بانشيت وروب 
وســيتولى  الفيلــم  مــكاي  آدم  وكتــب  مورغــان 
بنفســه إخراجــه، ومــن المقــرر البــدء بتصويــره 
قبــل نهايــة العــام وإطاقه خــال العــام المقبل، 
وفــق مــا ذكــر موقــع ”فرايتــي”. والقصــة تــدور 
حــول عالمي فلــك يحاوالن تحذير الســكان من 

نيزك عماق سيرتطم بكوكب األرض ويدمره.

نخبة من نجوم هولیوود في “ال تنظر إلى األعلى”

صورة جميلة التقطها المصور المحترف “سوراج 
رامامورثي” في نيو جرسي األميركية، لصغير طائر 

“خطاف البحر” والذي تتبع فصيلة النورسية، إذ يبدو 
في الصورة الصغير متحمًسا للحياة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت منظمــة الســياحة العالميــة أن 
حركة وفود السياح الدوليين سّجلت 
تراجًعــا حاًدا بنســبة 70 % في العالم 
فــي األشــهر الثمانية األولــى من العام 
2020 مقارنة بالسنة الماضية، بسبب 

تفشي وباء كوفيد - 19.
وأوضحــت المنظمة، أن شــهري فصل 
الصيف اللذين يشــكان عادًة موســًما 
الكــرة  نصــف  فــي  ناشــًطا  ســياحًيا 

األرضية الشمالي، كانا كارثيين.
فقــد شــهدا تراجًعــا فــي عدد الســياح 
بنسبة 81 % في يوليو مقارنة بالعام 

الماضي، و79 % في أغسطس.
وتشــير المنظمــة فــي بيانهــا إلــى أن 
هــذا االنهيار يمثــل تراجعا قدره 700 
مليونا في عدد السياح وخسائر تصل 
قيمتهــا إلــى 730 مليــار دوالر للقطاع 
الســياحي “أي أكثــر مــن 8 مــرات مــن 
الخســائر المســجلة بعد األزمة المالية 

العالمية في 2009”.

نجحــت منصــة نتفليكــس الترفيهيــة 
األلعــاب  مطــورة  مــع  االتفــاق  فــي 
لتحويــل  “يوبيســوفت”  الفرنســية 
سلســلة األلعــاب الشــهيرة “أساســينز 
كريد” أو “عقيدة القتلة” إلى مسلسل.
األولــى  الثمــرة  المسلســل  وســيكون 
يتضمــن  قــد  الــذي  الطرفيــن  التفــاق 
بـــ  ترتبــط  أخــرى  مشــاريع  الحقــًا 
”أساســينز كريــد” فــي إطــار الرســوم 
المتحركــة. وقــال نائب رئيــس قطاع 
مسلســات نتفليكــس األصليــة بيتــر 
فرايدالنــدر في بيان “نتعهد باالعتناء 
بتقديــم تســلية ملحميــة ترتكــز علــى 
اللعبــة، ورحلــة أعمــق يتمتــع بهــا كل 
عشــاقها ومشــتركينا فــي كل أنحــاء 
العالــم”. يذكــر أن 2016 شــهد عــرض 
فيلم ســينمائي مســتوحى مــن اللعب 
مــن بطولــة مايــكل فاســبندر، وماريو 
كوتيار لكنه تعــرض النتقادات عنيفة 
من الصحافة ومحبي سلسلة األلعاب 

الشهيرة.

تراجع السیاحة في 
العالم بنسبة 70 %

تحويل لعبة “أساسینز 
كريد” الى مسلسل

أفادت وسائل إعام عالمية أن نجمة الغناء غوين ستيفاني والنجم بليك 
شيلتون أعلنا خطوبتهما بعد مدة 5 سنوات على مواعدة بعضهما.

قــد  البريطانييــن  أن  يفتــرض 
ســاعة  بتمضيــة  اســتمتعوا 
صبــاح  الفــراش  فــي  إضافيــة 
عــودة  بعــد  الماضــي  األحــد 
بريطانيــا الــى التوقيت الشــتوي 
)أو توقيــت غرينيتــش( بموجب 
قانــون صدر العام 1916 بتقديم 
فــي  واحــدة  ســاعة  التوقيــت 
الصيــف وإعادتــه إلــى التوقيــت 
المعتــاد فــي آخــر يــوم أحــد مــن 

شهر أكتوبر. 
ويقــول موقع “ميل اوناين”: إن 
الغايــة مــن تقديــم التوقيت هي 
منــح المزارعيــن والعمال ســاعة 
إضافيــة مــن ضــوء النهــار للعمل 

مــا يعنــي زيــادة اإلنتــاج. وصدر 
الحــرب  خضــم  فــي  القانــون 
العالميــة األولــى )1914 - 1918( 
الحربــي  المجهــود  مــن  كجــزء 
وبعد جدل طويل بين المؤيدين 

والمعارضين.
وكان مــن بيــن المؤيديــن رجــل 
يدعــى وليــام ويليــت نشــر العام 
“إضاعــة  بعنــوان  كتيبــا   1907
ضــوء النهار” حــول إهدار الناس 
لســاعات ثمينــة من ضــوء النهار 
خــال الصيــف. ولكــن لــم يكتب 
لــه ان يعيش ليرى تحقق أمنيته 
صــدور  مــن  عــام  قبــل  وتوفــي 

القانون.

ما سر التوقیت الشتوي البريطاني السنوي؟

التوســع  الترفيهــي  للفيديــو  تــوك  تيــك  تعتــزم منصــة 
والســماح  اإللكترونــي  التســوق  مجــال  فــي  أكثــر 

التســوق بصبغــة  بإجــراء عمليــات  للمســتخدمين 
اجتماعيــة أكثــر بعيًدا عن الطريقــة التقليدية عبر 
المتاجر اإللكترونية. وأعلنت تيك توك عن اتفاقية 
شــراكة مــع منصــة التجــارة اإللكترونيــة العريقــة 

شــوبيفاي ســتتيح من خالها ألكثر من مليون متجر 
على منصة شوبيفاي الوصول إلى جمهور شبكة الفيديو 

التابعــة لشــوبيفاي إنشــاء وتنفيــذ  المتاجــر  اليافــع. وســيمكن 
وإدارة حماتهم التسويقية على تيك توك من خال لوحة تحكم شوبيفاي نفسها 
عبــر تنصيــب تطبيــق قناة تيــك توك. وتتيــح األدوات اإلعانية الجديــدة للمتاجر 
إنشــاء محتــوى أصلــي قابل للمشــاركة يعــرض منتجاتهــم ضمن إعانــات الفيديو 
بتيــك تــوك. كمــا ســتوفر الشــبكة إمكانيــة اســتهداف المتاجــر للجمهــور وتصنيف 

الفيديوهات المفضلة وتتبع أداء حماتهم التسويقية.

“تیك توك” تدخل عالم التجارة الفجر:  
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