“الفورموال  ”1يضيء سماء الحلبة اليوم

“البركة” تعتزم التحول لشركة استثمار
علي الفردان

الصخير -حلبة البحرين الدولية

أصـــدرت

تنطلـــق اليـــوم علـــى مضمـــار حلبـــة البحريـــن

المصرفية ومقرها المنامة ،أمس،

الدولية “موطن رياضة الســـيارات في الشـــرق

انطالق
التجارب الحرة
األولى لسباق
الفورموال 1
عند الساعة 2
مساء

ً
توضيحا للمساهمين بشأن عملية

األوسط” أولى فعاليات سباق الـ ـFORMULA

تحويـــل الترخيص من بنك جملة

- 1جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران الخليـــج

إســـامي إلـــى شـــركة اســـتثمار

 2020والذي سيستمر حتى يوم األحد المقبل،

إســـامية من الفئة  ،1تشـــرح فيه

وستكون الحلبة محط أنظار العالم في  3أيام
لمتابعـــة انطـــاق الجائـــزة الكبـــرى فـــي مملكة
البحريـــن والســـباق الـــذي يمثل الذكـــرى الـ 16
لسباقات الفورموال  1في البحرين.
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المقبـــل مـــن أجـــل الموافقـــة على

أسباب هذا التحول ،إذ من المقرر

التحـــول فـــي أول خطـــوة ضمـــن

أن يتـــم عقـــد اجتمـــاع جمعيـــة

سلسلة خطوات قد تستغرق نحو

عموميـــة غيـــر عاديـــة االثنيـــن
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أﺑﻄﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺷــﺮف ورﻓـﻌـﺔ
البحرين تقرر فتح قنصلية عامة بمدينة العيون

 10سنوات لمديـر مختلـس

كشفته “الرقابة” فـي 2018

جاللة الملك يعرب عن دعم المملكة للمغرب في سيادتها على معبر الكركرات

المنامة  -بنا

أمـــام المـــرور اآلمـــن لحركـــة التنقـــل

أجـــرى عاهل البالد صاحـــب الجاللة

المدنية والتجارية.

بمـــا يحقـــق تطلعاتهمـــا ومصالحهمـــا

بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وعبـــر جاللـــة الملك عن دعـــم مملكة

إذ قضـــت بإدانتـــه ومعاقبتـــه

هـــذا وقد أعرب جاللـــة الملك محمد

الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها

المغربية ،وأن يتم التنســـيق بشـــأنها

دينـــار مـــن أموال جهـــة عمله،

التطور واإلزدهار.

التـــي تجمـــع البلديـــن والشـــعبين

قنصليـــة عامـــة لهـــا بمدينـــة العيـــون

حكوميـــة على مبلـــغ  476ألف

للشـــعب المغربي الشقيق المزيد من

العالقات األخوية الوثيقة والمتميزة

المغربـــي ،قرار مملكة البحرين بفتح

واقعـــة اســـتيالء مديـــر بجهة

وأمـــن أراضيها ومواطنيهـــا  ،وتمنى

وجـــرى خـــال االتصـــال اســـتعراض

المشتركة.

قد أصـــدرت حكمها امس في

المغربية الشقيقة للدفاع عن سالمة

محمد السادس.

بالســـجن لمـــدة  10ســـنوات،

السادس  ،عن شكره الجزيل وتقديره

وإلزامه برد المبلغ المســـتولى
ً
فضـــا عـــن غرامـــة
عليـــه،

للمغـــرب وشـــعبه والمجســـدة لعمـــق

إليه من اتهام.

البالـــغ ألخيـــه جاللـــة الملـــك علـــى

جاللة الملك

ملك المغرب

البحريـــن وتضامنهـــا مـــع المملكـــة

واشـــاد صاحـــب الجاللـــة بالقـــرارات

األمـــوال حســـن المهيـــزع أن

تمكـــن المتهـــم من االســـتيالء

الماليـــة

وغســـل

المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة

اإلجـــراءات التـــي تتخذهـــا المملكـــة

المغربيـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة

واإلداريـــة لســـنة - 2018

الجرائـــم

كمـــا عبـــر جاللته عـــن مســـاندته لكل

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،
أمس ،اتصاالً هاتفيا مع ملك المملكة

وأبلغ صاحب الجاللة ،جاللة العاهل

المنامة  -النيابة العامة

 ،2019وقـــد ثبت بالتحقيقات
علـــى أمـــوال جهـــة عملـــه من

خـــال التزوير في الســـجالت
اإللكترونيـــة ،وحـــذف بيانات
وســـيلة تقنيـــة المعلومـــات
بتلـــك الجهـــة وهروبـــه إلـــى

خارج البالد .وأصدرت النيابة

العامة آنذاك أمرً ا بالكشف عن
ســـرية الحســـابات المصرفيـــة

الخاصة بالمتهم ،كما أصدرت

مواقف البحرين المشـــرفة والداعمة

مســـاوية لـــه وذلك عما أســـند

المغربيـــة فـــي الدفـــاع عن ســـيادتها

التـــي أمر بها جاللـــة العاهل المغربي

وحقوقهـــا وســـامة وأمـــن أراضيهـــا

إلعـــادة الوضع إلى طبيعتـــه بمنطقة

روابط األخـــوة التاريخيـــة الوطيدة

ومواطنيهـــا فـــي منطقـــة معبـــر

الكركرات بالصحراء المغربية  ،وهنأ

الكركرات المغربية في إطار السيادة

جاللتـــه علـــى مـــا أســـفرت عنـــه مـــن

التـــي تربـــط البلديـــن الشـــقيقين ،
ً
متمنيا للمملكة وشـــعبها الكريم دوام

وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد

وإزاء مـــا قام ضـــد المتهم من

الرفعة والتقـــدم تحت قيادة جاللته

على ضوء ما ورد بشـــأنها في

إلى المحكمة الكبرى الجنائية

المغربية ووحدة التراب المغربي.

نتائـــج إيجابيـــة بإعادة فتـــح المعبر

الحكيمة.

وفاة الصادق
المهدي زعيم
“األمة السوداني”

ً
فريقــــا
مشـــاركـــة 33

بـ “أصيـــل فــي المدرســـة”

باشـــرت التحقيق في الواقعة
تقريـــر ديـــوان الرقابـــة المالية

أمـــر قبـــض دولـــي لمالحقتـــه

واألمـــوال المســـتولى عليهـــا.
أدلـــة أحالـــت النيابـــة القضية

التي أصدرت حكمها المتقدم.

محجر سترة مستمر في خدماته

“الصحة” :لم نصل إلى التصفير بعد واألعداد ما تزال متحركة

المنامة  -بنا

زار قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكيـــة
اللـــواء خالد بن علي آل خليفة محجر
ســـترة ووحـــدة العنايـــة القصـــوى
الميدانيـــة التابعـــة لـــه لتقديم الشـــكر
لمقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة العامليـــن
فـــي المحجـــر ،وعلـــى رأســـهم العقيد
طبيـــب نايف عبدالرحمن لوري رئيس
المحجـــر ،علـــى تفانيهـــم وعملهـــم

الصادق المهدي

الخرطوم  -وكاالت

ّ
توفـــي الصـــادق المهـــدي ،زعيـــم

حزب األمـــة الســـوداني ورئيس

وزراء آخر حكومة منتخبة قبل
انقالب عمر البشير في ،1989

فجـــر أمـــس عـــن  84عامً ـــا فـــي

اإلمـــارات ،التي نقل إليها للعالج
مـــن إصابتـــه بفيـــروس كورونـــا
المســـتجد ،بحســـب مـــا أعلـــن

حزبه.
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جانب من المشاركة في البرنامج

» »صرح رئيس نيابة محافظة
العاصمة محمد صالح أن المحكمة
الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت
حكمً ا حضوريًا امس بالسجن
المؤبد لمتهم بقتل صديقته،
وأمرت بإبعاده نهائيًا بعد تنفيذ
العقوبة ومصادرة المضبوطات.

صحة وســـامة الجميع ضمن الجهود
الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا

المنامة  -تمكين

العمـــل

نســـخة هـــذا العـــام مشـــاركة
ً
ً
ممثـــا مـــن جميع
فريقـــا
33

اختتـــم

صنـــدوق

فعاليـــات النســـخة الثالثـــة

المدارس الثانوية الحكومية

عشرة من برنامج “أصيل في

من الفنـــي والعام ومجموعة

المدرســـة” للعـــام األكاديمـــي

مـــن المـــدارس الخاصـــة في

 ،2020 - 2019إذ شـــملت

البحرين.

“تمكيـــن” األربعـــاء الماضـــي

()10

المؤبد لمقيم قتل صديقته

الـــدؤوب بروح الفريـــق الواحد لحفظ

()07

لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ونوه قائـــد الخدمات الطبيـــة الملكية
بأن محجر ســـترة مســـتمر في تقديم
خدماتـــه للمواطنيـــن والمقيميـــن،

مؤكـــ ًدا أهمية اســـتمرار التـــزام جميع
المواطنيـــن والمقيميـــن باإلجـــراءات

ارتفاع أسهم الخدمات والصناعة

07

» »ارتفع المؤشر العام لبورصة
البحرين في نهاية تداوالت أمس،
بنسبة  ،% 0.4بما يُعادل  5.9نقطة
في جلسة األربعاء .وصعد قطاع
الخدمات ،وارتفع قطاع الصناعة،
وزاد قطاع البنوك التُجارية ،بينما
هبط قطاع االستثمار.

مسلحا موال ًيا إليران شرق سوريا
مقتل 19
ً

10

مسلحا مواليًا إليران
ً
»»قتل 19
على األقل أمس في ضربات
جوية استهدفت مواقعهم
في شرق سوريا ،وفق ما أفاد
المرصد السوري لحقوق
اإلنسان.

قائد الخدمات الطبية الملكية يزور محجر سترة ووحدة العناية القصوى الميدانية التابعة له

الوقائيـــة

وتعليقـــات عن وصول الحـــاالت التي

االحترازيـــة

والتعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات

تتلقى العالج في المحاجر إلى “صفر”،

المعنية بعزم مـــن أجل البحرين حتى

إن ما نشـــر غير دقيـــق ولم يصدر من

يتم القضاء على الفيروس.

المصـــادر الرســـمية أو القنوات التابعة

وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي بيـــان لهـــا

للـــوزارة المعنية بتحديـــث المعلومات

تعقي ًبا على ما يتم تداوله في مختلف

والمســـتجدات عـــن فيـــروس كورونـــا
()٠٤
“كوفيد .”19

مواقـــع التواصل االجتماعي من صور

فن الطعام ...بالصدفة

15

والتدابيـــر

» »قالت فنانة الطعام كوثر جاسم
في حوار مع “مسافات البالد”
إنها تعرفت إلى فن الطعام
بالصدفة وهي تتصفّ ح اإلنترنت،
مضيفة “أحب الطبخ والرسم
وقعت في غرامه من النظرة
األولى”.

“أحمر السلة” يالقي العراق

16

» »تنطلق اليوم ،منافسات
النافذة الثانية من
تصفيات كأس آسيا لكرة
السلة  .2021ويستهل
منتخبنا الوطني مشواره
في الجولة الثانية للنافذة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة
لكأس آسيام بلقاء نظيره العراقي ،عند الساعة السابعة مساء.

مرسوم بإلغاء تبعية وتنظيم

البحرين تتلقى التعازي من إسرائيل

الحكومة اإللكترونية
المنامة  -بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

المنامة  -بنا

حــمــد ب ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة م ــرس ــوم رقــم

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

( )71لسنة  2020بإلغاء الفقرة (ســابــعً ــا) من

الــمــادة الثانية مــن المرسوم رقــم ( )57لسنة

آل خليفة برقية تعزية ومواســـاة من رئيس دولة اســـرائيل

 2016بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات

رؤوفيـــن ريفليـــن ،أعـــرب فيها عـــن خالص تعازيـــه وصادق

والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة ،ج ــاء فــيــه :الــمــادة
األولىُ :تلغى الفقرة (سابعً ا) من المادة الثانية

مواســـاته لجاللـــة الملـــك فـــي وفاة صاحـــب الســـمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة (رحمه هللا).

مــن الــمــرســوم رق ــم ( )57لسنة  2016بشأن

كمـــا تلقـــى جاللة الملك وولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب

تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة

اإللكترونية .المادة الثانية :على رئيس مجلس

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي

ال ــوزراء تنفيذ هــذا المرسوم ،ويُعمل به من

تعزيـــة ومواســـاة من رئيـــس وزراء دولة اســـرائيل بنيامين

تاريخ صدوره ،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نتنياهـــو ،أعـــرب فيها عـــن خالص تعازيه وصادق مواســـاته
لجاللـــة الملـــك وصاحب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس
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الـــوزراء فـــي وفاة صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن
سلمان آل خليفة (رحمه هللا).

جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

إنشاء اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعهد لرئيس الحكومة اإللكترونية رئاستها
المنامة  -بنا

أداء احترافي للمشاركين في “المانع البحري”
المنامة  -بنا

مـــن كفاءة ومقـــدرة وأداء احترافي

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

يتميـــز بـــروح معنويـــة عاليـــة والذي

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ

خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه
بالقيـــادة العامـــة صباح أمـــس ،قائد
ســـاح البحريـــة الملكـــي البحرينـــي

اللواء الركن بحري محمد العسم.

وأعـــرب القائـــد العـــام عـــن تقديـــره

للجهـــود الوطنيـــة الطيبـــة التـــي

بذلهـــا جميع المشـــاركين في مراحل
التمريـــن البحـــري المشـــترك “المانـــع
ً
منوها بمـــا يتمتع به رجال
البحـــري”،
ســـاح البحريـــة الملكـــي البحرينـــي

عكس بحـــق النتائج الطيبة للتمرين
وأظهـــر مـــدى التقدم والتطـــور الذي
وصلت له القوات البحرية المشاركة
في هذا التمرين من ســـاح البحرية
الملكـــي البحرينـــي وخفر الســـواحل
علـــى الســـواء .كما عبـــر القائد العام
عن “خالص فخـــره وتقديره وعميق
ً
مشيدا ببذلهم المثمر
شكره للجميع،
ً
دائما تحقيق التطور
الذي من شـــأنه

والتقـــدم القتالـــي واإلداري بقواتنـــا
البحرية”.

صــدر عــن ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة قــرار رقــم ( )21لســنة  2020بتعديل بعض

أحكام القرار رقم ( )15لســنة  2017بإنشــاء وتشــكيل اللجنة الوطنية

لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية ونظام عملها ،جاء فيه:
المادة ()1

يُ ســـتبدل بنـــص المـــادة األولـــى
مـــن القـــرار رقم ( )15لســـنة 2017

بإنشاء وتشـــكيل اللجنة الوطنية
لحوكمـــة المعلومـــات المكانيـــة
والجغرافيـــة ونظـــام عملها ،النص
اآلتي:

تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية
لحوكمـــة المعلومـــات المكانيـــة
والجغرافيـــة) ،ويشـــار إليهـــا فـــي
هـــذا القرار بكلمـــة (اللجنة) ،وتتبع

اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية

والبنية التحتية ،وتشـــكل برئاسة
الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات

والحكومة اإللكترونية ،وعضوية
كل من:

 - 1ممثـــل عـــن هيئـــة المعلومـــات

والحكومة اإللكترونية.

 - 2ممثـــل عـــن جهـــاز المســـاحة

والتسجيل العقاري.

 - 5ممثـــل عـــن هيئـــة الكهربـــاء

والماء.

 - 6ممثـــل عـــن هيئـــة التخطيـــط

والتطوير العمراني.

 - 7ممثـــل عـــن الهيئـــة الوطنيـــة

لعلوم الفضاء.

ويصـــدر بتســـمية أعضـــاء اللجنة

قـــرار من رئيـــس اللجنـــة الوزارية
للمشـــاريع

التنمويـــة

والبنيـــة

بنـــاء علـــى ترشـــيح كل
ً
التحتيـــة

جهـــة مـــن الجهـــات المشـــار إليها،

على أال يقل مســـتوى التمثيل عن
درجة وكيل وزارة مساعد.

 - 3ممثل عن وزارة اإلسكان.

 - 4ممثـــل عـــن وزارة األشـــغال
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط

العمراني.

وتختـــار اللجنة نائبـــا للرئيس من

بين أعضائها في أول اجتماع لها،
َ
وتوكل إليـــه اختصاصات الرئيس
في حال غيابه.

المادة ()2
ُتســـتب َ
دل عبـــارة “اللجنـــة الوزارية

للمشـــاريع

التنمويـــة

والبنيـــة

التحتية” بعبـــارة “اللجنة الوزارية
لإلعمـــار والبنيـــة التحتيـــة” أينمـــا

وردت فـــي القـــرار رقم ( )15لســـنة
 2017بإنشـــاء وتشـــكيل اللجنـــة

الوطنيـــة لحوكمـــة المعلومـــات
المكانيـــة
عملها.

والجغرافيـــة

ونظـــام

المادة ()3

علـــى الجهـــات المعنيـــة – كل فيما
يخصه  -تنفيـــذ أحكام هذا القرار،

ويُ عمـــل به من اليوم التالي لتاريخ
ْ
نش ِره في الجريدة الرسمية.

تحديث األسلحة وفق استراتيجيات عسكرية مدروسة

تعزيز األمن البحري وفرض السيادة على المياه اإلقليمية

المنامة  -بنا

المنامة  -وزارة الداخلية

قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير

زار وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ

أمس ،بزيـــارة تفقدية إلحدى وحدات قوة

قيـــادة خفـــر الســـواحل ،حيـــث كان فـــي

القائد العام يشيد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي قوة الدفاع

وزير الداخلية يطلع على مجريات “المانع البحري” ويشيد بانضباط خفر السواحل

راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،امـــس،

الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة

استقباله،رئيس األمن العام الفريق طارق

دفاع البحرين.

وأكـــد القائـــد العـــام أن أســـلحة ووحـــدات

الحســـن وقائد خفر السواحل اللواء ركن

برامـــج تطويـــر وخطـــط تحديـــث قائمـــة

وفـــي بدايـــة الزيـــارة ،اطلـــع الوزيـــر على

قـــوة دفـــاع البحريـــن كافـــة ،تســـير وفـــق

بحري عالء سيادي.

علـــى اســـتراتيجيات عســـكرية مدروســـة،
ً
موضحـــا أن قـــوة دفـــاع البحريـــن وللـــه

الحمـــد تســـير نحو مدارج التطـــور والرقي
علـــى مختلف المســـتويات بفضـــل الرعاية

الدائمـــة واالهتمام الكبير مـــن عاهل البالد
القائـــد األعلى صاحـــب الجاللة الملك حمد

بن عيســـى آل خليفة ،وبالجهـــود المبذولة
مـــن رجالهـــا البواســـل من ضبـــاط وضباط

صـــف وأفراد ،وكل ذلك لتحقيق الجهوزية

القائد العام في زيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة الدفاع

إيجاز حـــول مجريات ومراحـــل التمرين
البحري المشـــترك “المانـــع البحري” والذي
نفذتـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن ،بمشـــاركة

القتاليـــة واإلداريـــة المنشـــودتين لـــكل

والـــروح المعنويـــة العاليـــة والذي تشـــهده

األســـلحة والوحدات وتنميتهـــا وتطويرها

هـــذه األســـلحة والوحـــدات علـــى مختلف

وزارة الداخليـــة يومـــي  24و 25نوفمبـــر

وفق أعلى المستويات المتقدمة.

المستويات والمجاالت العسكرية ،كما ثمن

 2020فـــي إطار العمل علـــى تعزيز األمن

وأشـــاد بمـــا تقـــوم بـــه وتنفـــذه مختلـــف

الجهود الطيبة المبذولة في سبيل االرتقاء

البحـــري وفـــرض الســـيادة علـــى الميـــاه

أســـلحة ووحـــدات قـــوة الدفـــاع مـــن عمل

بمســـتوى اإلعـــداد والتدريـــب العســـكري

اإلقليميـــة واالقتصادية ،وبما يســـهم في

عســـكري إحترافـــي قائـــم علـــى الكفـــاءة

وخطط وبرامج التطوير اإلداري.

زيادة القدرات ورفع مســـتوي االستعداد
والجاهزية.

وزير العدل :تعزيز التعاون العدلي في مكافحة اإلرهاب

وزير الداخلية في زيارة لقيادة خفر السواحل

وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة عـــن شـــكره

والتفاني واإلخالص ،على مدار الســـاعة،

المشـــترك ،مشـــيدا بجهودهـــم وإخوانهم

الدؤوب لحفظ األمن والسالمة البحرية.

وتقديره للمشاركين في التمرين البحري
في قـــوة دفـــاع البحرين فـــي تعزيز نهج
العمـــل التعبـــوي المشـــترك فـــي مختلـــف

القطاعـــات ،مثنيا فـــي الوقـــت ذاته على

التـــزام وانضباط خفر الســـواحل ،ضباطا
وضباط صـــف وأفراد ،فـــي أداء الواجب

سعود.

وأكـــد الوزيران علـــى عمق العالقات

خليفة في اجتماع مجلس وزراء العدل

العربيـــة لمكافحـــة جرائـــم تقنيـــة

العرب بدورته السادسة والثالثين ،التي
انعقـــدت امـــس الخميـــس ،عبـــر تقنيـــة

االتصال المرئي.

المعلومـــات ،وبحث مســـألة تجريم دفع

الفديـــة لإلرهابييـــن ،وتعزيـــز التعـــاون
العربـــي والدولـــي فـــي مجـــال مكافحة

ونـــوه وزير العدل أثناء كلمة له بتضافر

اإلرهـــاب ،واالتفاقية العربيـــة لمكافحة

التعـــاون العدلـــي والقضائـــي العربـــي

العربية الخاصـــة بأوضاع الالجئين في

جهـــود الـــدول األعضـــاء فـــي تعزيـــز

والدولـــي فـــي مجال مكافحـــة اإلرهاب

والجريمـــة المنظمـــة ،منهـــا العمـــل على

توحيـــد التشـــريعات العربيـــة في ضوء
ما اعتمده مجلـــس وزراء العدل العرب

في دورته السابقة التي ترأستها مملكة
البحريـــن فـــي مجال مكافحـــة اإلرهاب

والجريمة المنظمة.

واســـتعرض االجتماع االتفاقية العربية
لمكافحـــة اإلرهـــاب وآليـــة تنفيذهـــا،

الفســـاد .وناقشـــت مشـــروع االتفاقيـــة

الـــدول العربية ،وإعداد مشـــروع قانون
عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية،

وإعداد مشـــروع بروتوكول عربي للحد
مـــن االنتشـــار غير المشـــروع لألســـلحة

فـــي المنطقة العربية المكمـــل لالتفاقية
العربيـــة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة

عبر الحدود الوطنية ،ومشـــروع قانون

عربي إطاري استرشـــادي لحماية ودعم
حقوق كبار السن.

المستمرة لحفظ أمن الوطن.

وصل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف

فيصـــل بـــن فرحـــان بن عبـــدهللا آل

واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل

األجهـــزة األمنيـــة فـــي إطـــار الجهـــود

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين مـــن
روابـــط وثيقة وأســـس راســـخة في
ظـــل الحـــرص المتبادل علـــى تعزيز
تلـــك العالقـــات واالرتقـــاء بهـــا إلـــى
مســـتويات أرحب بما يلبي الرغبات

المملكـــة العربيـــة الســـعودية األمير

شـــارك وزير العدل والشؤون اإلسالمية

والتدريبيـــة لخفـــر الســـواحل وكافـــة

المنامة  -وزارة الخارجية

كان فـــي اســـتقباله وزيـــر خارجيـــة

األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب ،واالتفاقية

تحديث وتطوير المنظومة التكنولوجية

اعتزازهـــم وتقديرهم لما يجمع بين

بالمملكـــة العربية الســـعودية ،حيث

واالتفاقيـــة العربيـــة لمكافحـــة غســـل

وأشـــار الوزيـــر إلـــى مواصلـــة العمل على

االرتقاء بالعالقات مع السعودية لمستويات أرحب
الزيانـــي ،أمس ،إلـــى مدينة الرياض

المنامة  -بنا

فـــي تنفيـــذ المهـــام الموكلة إليـــه ،والعمل

األخويـــة الراســـخة التـــي تربط بين

وزير الخارجية يصل إلى المملكة العربية السعودية

المشتركة.
كمـــا جـــرى فـــي اللقـــاء ،بحـــث عدد

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة العربية

علـــى دعائـــم صلبـــة مـــن التعـــاون

مـــن الموضوعـــات والقضايـــا ذات

الســـعودية الشـــقيقة والتـــي ترتكـــز

والتنســـيق المشـــترك ،معربيـــن عـــن

االهتمام المشترك.

تقويـة المصـالـح البحرينيــة اإلماراتيــة
والتاريخية الراسخة بين دولة اإلمارات

المنامة  -وزارة الخارجية

العربية المتحدة ومملكة البحرين ،معربًا

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف

عـــن تطلـــع البلديـــن بدعـــم ورعايـــة مـــن

الزيانـــي ،أمـــس ،فـــي أبوظبي ،مـــع وزير

قيادتيهمـــا إلى تعزيز التعاون المشـــترك

الخارجيـــة والتعـــاون الدولـــي بدولـــة

في المجاالت كافة بما يخدم مصالحهما

اإلمارات العربية المتحدة ســـمو الشـــيخ

المشـــتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدهللا بن زايد آل نهيان.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن اعتـــزازه

وتقديـــره لما تشـــهده العالقـــات األخوية

الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة
مـــن متانـــة وتطـــور ونمـــو فـــي مختلـــف

خالل االجتماع

المجـــاالت ،مؤكـــ ًدا حـــرص المملكة على

آفاق أرحب تلبي التطلعات المشتركة.

تعزيـــز عالقـــات التعـــاون والتنســـيق

وأكـــد ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن زايـــد

المشـــترك بما يدفـــع بتلـــك العالقات إلى

آل نهيـــان عمـــق العالقـــات األخويـــة

وجرى فـــي االجتماع بحث ســـبل تعزيز
التعـــاون والتنســـيق الثنائـــي ،باإلضافـــة
إلـــى عـــدد مـــن القضايـــا والموضوعـــات

ذات االهتمام المشـــترك على الســـاحتين

اإلقليمية والدولية.
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كان قلبه على شعب البحرين حتى في رحالت العالج
الشعلة ضيفا على “روتاري السيف” للحديث عن فقيد الوطن

وأشــار الشعلة إلــى أن “فقيدنا الغالي

محرر الشؤون المحلية

استضاف نادي روتاري سيف البحرين في لقائه االعتيادي عبدالنبي الشعلة ليتحدث
عــن فقيــد البحريــن واألمتيــن العربيــة واإلســامية وكان عنــوان اللقــاء “وقفــات مــع
مسيرة صاحب السمو الملكي األمير خليفه بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه”.

لطالما أح ــب أه ــل الــبــحــريــن وربطته

وكــان على معرفة بهم وســؤالــه عنهم

حتى وهو خارج البالد أو في رحالت

سموه العالجية”.

بعد ذلــك ش ــارك الــعــديــد مــن الحضور

وقال منظمو اللقاء “كان حديث الشعلة

لخدمة البحرين وأهلها والــذي لم يأل

عن الراحل الكبير مؤثرا؛ ألنه ينبع من

جهدا في سبيل الحفاظ على الوطن

شخص أحــب الفقيد الــراحــل ورافقه

ومكتسباته وتطوره إلى ما نراه عليه

وذكر مناقبه وصفاته والترحم عليه.

ف ــي مــســيــرتــه الــطــويــلــة الــتــي كرسها

اآلن في جميع المجاالت”.

الحديث ،بتقديم الوعود بأنه “ال يمكن

“

ذكرياتهم الشخصيه مع األمير الراحل
واخــتــلــطــت الــكــلــمــات بــالــمــشــاعــر في

نسيان خليفة بــن سلمان مهما طال

وشــكــر رئــيــس ال ــن ــادي أس ــام ــة معين

الزمن وأن نسير على نهجه في حبنا

ال ــح ــض ــور مـ ــن ال ــب ــح ــري ــن والــمــنــطــقــه

للوطن وخدمة أهله”.

الروتارية والمهمتمين على مشاركتهم.

” تحاور مستشار األمير الراحـل للشـؤون االقتصاديـة
محرر الشؤون المحلية

تحدث عن آخر
لقاء بالفقيد..
وأبرز إنجازات
سموه وبصماته
اإلنسانية

حاورت صحيفة البالد عبدهللا بن حسن سيف مستشار الشؤون االقتصادية
لصاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة (طيب هللا ثراه).

وبثــت الصحيفــة الحــوار عبــر موقعهــا اإللكترونــي تحــت عنــوان “حــوار مــع

مستشــار األمير الراحل” .وتولى ســيف حقيبة وزارة المالية للفترة من مايو
 1999وحتــى ينايــر  2005ثــم عيــن مستشــار لســمو رئيــس الــوزراء للشــؤون
االقتصاديــة .وأجــرى الحــوار رئيــس قســم الشــؤون المحليــة والمحتــوى

اإللكتروني الزميل راشد الغائب .ومن أبرز ما تضمنه الحوار ما يأتي:

»»

متى كان آخر لقاء جمعك بسمو
األمير الراحل (طيب هللا ثراه)؟

عملك مع سمو األمير الراحل،

 حرصت على زيارة سمو األمير الراحلأثــنــاء فترة عالجه بــالــخــارج ،وبــادرنــي

ســمــوه كــعــادتــه بــالــســؤال عــن البحرين

وأهــلــهــا والــمــوظــفــيــن ب ــدي ــوان ســمــوه
وعــائــلــتــي وأبــنــائــي ،وهـ ــذا الــشــيء لن

أنساه .وستبقى ذكرى سموه خالدة في
نفوس جميع البحرينيين .إنــه شخص
فــريــد مــن نــوعــه ،ورحــمــه هللا وأسكنه

فسيح جناته.

وحققت االنجازات باسم البحرين
وبخاصة عند حملك حقيبة وزارة
المالية فما هي أبرز هذه
اإلنجازات؟

هي أبرز هذه البصمات العالقة
بذهنك؟
 لــدى الــراحــل بصمات كثيرة ال تعدوال تــحــصــى عــلــى الــصــعــيــد الــمــحــلــي

للمواطنين والمقيمين.

ومن بين هذه البصمات ما أذكره عندما
توفي المدير التنفيذي األجنبي لمعهد

البحرين للدراسات المالية والمصرفية

»»

توجد محطات خالدة بمسيرة

احتكاكك الشخصي بالفقيد فما

إلبــرام اتفاقيات تجارية واقتصادية
وضــريــبــيــة مــع ع ــدد كــبــيــر مــن ال ــدول
ويتميز بالفراسة.

التجارة الحرة بين البحرين وأميركا

كــان يــحــرص ســمــوه على إعــطــاء كل

في وقت قياسي ،وبتوجيهات الفقيد

معين يــحــرص على أن يــكــون العمل

باالتفاقية ،وصــدق جاللة الملك على

موضوع حقه ،وإذا بدأ العمل بمشروع

 -مــســيــرة الــراحــل غنية بــاإلنــجــازات

متقنا .ومــن أبــرز المحطات الخالدة:

وكان دائما رائدا في تحقيق مزيد من

التعرفة الجمركية بين دول مجلس

كــان صاحب فكر ومــنــارة ومتواضعا

وتوجيهات سموه أثمرت بتوقيع اتفاق

االقتصادية واالجتماعية والسياسية،

اق ــام ــة االت ــح ــاد الــجــمــركــي وتــوحــيــد

اإلنــجــازات للبحرين وأهــلــهــا ،وسموه

ال ــت ــع ــاون لـ ـ ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،

تــم التوصل التــفــاق تــام مــع واشنطن

قانون االتفاقية في  20يوليو .2005

ومن بين المحطات أيضا إنشاء ميناء

خليفة بن سلمان لتهيئة البنية التحتية
النسياب التجارة بكل مرونة.

وأشـــيـــر الــــى أن الــبــحــريــن تــوجــهــت

تطويع عمل المراكز البحثية في مواجهة التهديدات

وب ــال ــذات بــالــشــرق األق ــص ــى والـ ــدول
العربية.
وق ــد تــشــرفــت بــرئــاســة لجنة التنمية
بالبنك الدولي وهي لجنة مهمة ألنها
تــمــول الــمــشــروعــات االنــمــائــيــة بــدول
العالم الثالث وبالذات بمنطقة الشرق
األوسط.

»»

لسمو األمير الراحل بصمات
انسانية ال تنسى ،ومن خالل

بسبب حادثة بالبحر ،وعندما أبلغت

سمو األمير الراحل بذلك ،أمــر سموه
بأنه اذا أرادت عائلة المدير األجنبي

أن تبقى بالمنامة فإن حكومة البحرين
ستتكفل بدفع جميع مصروفات إقامة
الــعــائــلــة ويــشــمــل ذل ــك نــفــقــات دراس ــة

أبناء المرحوم.

هــذه من البصمات اإلنسانية الكريمة
ل ــأم ــي ــر ال ـ ــراح ـ ــل .وتـ ــوجـ ــد بــصــمــات

إنسانية عديدة لسموه شملت شعب
الــبــحــريــن تتعلق بــالــدراســة والــســكــن

والعالج ،وهي بصمات كثيرة.

“الزبارة” تعود إلى الوطن

مــنــتــدى “دراســــــات” يختتم أعــمــالــه بــمــجــمــوعــة مــن الــتــوصــيــات

الرفاع  -مركز دراسات

أبــدى المشاركون في منتدى “دراســات”

مثيلتها الشعبية وهو ما أظهرته الجهود

ال ــث ــال ــث الـ ـ ــذي نــظــمــه م ــرك ــز الــبــحــريــن

الــتــطــوعــيــة الــنــوعــيــة فــي دول الخليج
العربي ،ويُ مكن استثمارها مُ ستقبالً في

والــطــاقــة “دراسـ ـ ـ ــات” ،وافــتــتــح أعــمــالــه

تنميةِ
بالعمل المُ شتركِ  ،وحماية
الوعي
ِ
ِ
العُ
للدول ،وهو ما يُ مكن أن
ليا
المصالح
ِ
لمشروعات بحثيةٍ مُ شتركة”.
يؤسس
ٍ
َ
وأكــــد الــمــنــتــدى ضـ ـ ــرورة تــطــوي ـ ِر عمل

ل ــل ــدراس ــات االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة
رئــيــس مجلس أمــنــاء مــركــز “دراســــات”
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة  ،تحت
عــنــوان “دور الــمــراكـ ِز الفكريةِ فــي دعـ ِـم
الجهو ِد الوطنية :مُ حاربة جائحة كورونا
وتداعياتها” ،خــال الفترةِ من 26 – 24
نوفمبر 2020م ،اعــتــزازهــم وإعجابهم
بتمي ِز تجربةِ مملكةِ البحرين في إدارة
أزمة جائحة فيروس كورونا المُ ستجد،
ِ
عاهل
التوجيهات الحكيمةِ لجاللة
بفضل
ِ
ِ
البالد والدور الكبير والفاعل الذي يضطلع
بــه الــفــريــق الــوطــنــي للتصدي للجائحة،
بقيادةِ سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وتــا المُ دير التنفيذي لمركز “دراس ــات”

حــمــد ع ــب ــدهللا ال ــب ــي ــان الــخــتــامــي ال ــذي
َ
أشار من خالله إلى أن مُ
التضامن
بادرة
ِ
ـري بين مراك ِز
ـاون
والــتــعـ ِ
ِ
البحثي والــفــكـ ِ
ـات وال ــب ــح ـ ِ
ال ـ ــدراس ـ ـ ِ
ـوث عــلــى مُ ــســتــوى

العالم تحت شعار “مُ جتمعٌ
ِ
فكري
دول
ٌ
ِ
ـي واحـــــد” ،الــتــي أطــلــقــهــا مــركــز
وإن ــس ــان ـ ٌ
ً
ً
وواسعا
إيجابيا
صدى
“دراسات” وجدت
ً
مــن الــمُ ــشــاركــيــن فــي الــمــنــتــدى مــن أجــل
التعاون ً
ِ
لتداعيات الجائحة،
معا للتصدي
ِ
دعم عمليةِ صناعةِ القرا ِر
خالل
سواءً من
ِ

أم نش ِر الوعي بالمُ
ِ
ستجدات الجارية.
ِ

ِ
المؤسسات
وأوض ــح “مــع أهميةِ جــهــو ِد
الــرســمــيــة فــي الــتــصــدي للمخاطر التي
ت ــواج ـ ُـه األمـ ــن الــوطــنــي ل ــل ــدول عــمــومـ ًـا

نحو
وخـــال األزم ـ ــات وال ــك ــوارث عــلــى
ٍ
ـات
ـال مــؤســسـ ٍ
خ ـ ــاص ،ســــــواءً م ــن خ ـ ـ ِ

تــم تأسيسها لــهــذا ال ــغ ــرض ،أو مــا يتم
ـات نــوعــيــةٍ
اســتــحــداثــه لــمــواجــهــةِ أزمـ ـ ـ ٍ

على غـــرا ِر جــائــحــةِ كــورونــا ،فــإنــه تبقى
لتنسيق الــجــهــو ِد الــرســمــيــةِ مع
الــحــاجـ ُـة
ِ

الــمــراكــز الفكرية والبحثية بما يتالءم
ـن
وطبيعة التهديدات التي تــواجـ ُـه األمـ َ
ـت الـ ــراهـ ــن ،بــحــيـ ُ
الــوطــنــي ف ــي ال ــوق ـ ِ
ـث

الــقــرار ،ومنها استطالعات ال ــرأي ،فضالً
عــن ال ــدورات التدريبيةِ للتوعيةِ
بشأن
ِ
المخاط َر األمنِية.

يمكنهم فيه أخــي ـرًا تحقيق تطلعاتهم،

( )AIAبــدعــوة مــن ال ــل ــورد بــيــو بــعــنــوان

مملكة البحرين ودولة إسرائيل.

خليفة ،في الندوة التي أقامتها مؤسسة

وأكد السفير أنه وفي صميم هذا التعاون

اإلقليمي) ،بمشاركة سفير دولة اإلمارات

بــيــن الـ ـ ــدول ال ــث ــاث يــجــب أن يــكــون

العربية المتحدة منصور بالهول وسفيرة

حــل الــنــزاع الفلسطيني  -اإلســرائــيــلــي،

دول ــة إســرائــيــل ل ــدى المملكة المتحدة

عبر ســام دائــم وشــامــل قائم على حل

تزيبي هوتوفيلي ،وذلــك عبر االتصال

الــدولــتــيــن ال ــذي يضمن حــقــوق الشعب

ال ــم ــرئ ــي ،بــمــشــاركــة عـ ــدد م ــن ال ــن ــواب

الفلسطيني ،الــذي كــان دائــمً ــا ،وال يــزال
االتفاق وغيره من مذكرات تفاهم ثنائية

والثقافات األخرى.

البحرين من خاللها إلــى إحــداث تحول

التي تواجهها الدول الثالث في عدد من
الــمــجــاالت ،مــؤك ـ ًدا أن الــســام الحقيقي

وت ــط ــرق ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى

مــشــتــركــة بــيــن الــبــلــديــن تــســعــى مملكة

التوقيع على هــذا االتفاق يأتي كتطور

جذري في ديناميكيات الشرق األوسط،

والمتنوع بمختلف الثقافات ،وبــأن هذا

أوضــح فيها أن انضمام سفينة مملكة البحرين (الــزبــارة) هو ترجمة لما
آل خليفة من رعاية كريمة لسالح البحرية الملكي البحريني ومتابعة

من القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد

آل خليفة بما يمكن السالح بالقيام بمهامه وواجباته الوطنية المقدسة
وحماية مكتسبات الــوطــن ،وسواحله ومياهه اإلقليمية واالقتصادية

وتعزيز التكامل العملياتي والتنموي مع باقي أسلحة ووحدات قوة دفاع
البحرين ،واألجهزة األمنية األخرى في حماية مكتسبات النهضة المباركة

ودعــم المشاريع الوطنية في العهد الزاهر لصاحب الجاللة عاهل البالد
القائد األعلى.

ورفع قائد سالح البحرية الملكي البحريني في كلمته الشكر إلى القائد

العام لقوة دفاع البحرين على اهتمامه المباشر لتطوير سالح البحرية الذي

وضباط صف وأفراد سفينة مملكة البحرين (الزبارة) بتميزهم في التدريب

والمهمة التي كلفوا بها في رحلة الوصول إلى مملكة البحرين.

التفاهم الموقعة في الفترة األخيرة بين

(مبادئ اتفاق إبراهيم للسالم والتعاون

والــذي يعززه المجتمع البحريني الغني

سلمان البحرية التابعة لسالح البحرية الملكي البحريني ،حيث ألقى قائد

ِ
الوقت ذاته انتهاج
االستراتيجية ،وفي
ُ
آليات جديدة من شأنها أن تفيد ُصانع

الــمــتــحــدة ،الــشــيــخ فـ ــواز بــن مــحــمــد آل

االنفتاح على اآلخر والتسامح والسالم

إلى أرض الوطن .وقد أقيم حفل استقبال رسمي لوصول السفينة بقاعدة

أصبح درع الوطن في البحار ،كما شكر قائد المهمة وقائد السفينة وضباط

شارك سفير مملكة البحرين لدى المملكة

طبيعي لنهج مملكة البحرين الطويل في

المضائق المائية في طريقها إلى مملكة البحرين وصلت امس الخميس

يوليه عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

جليا عبر عدد مذكرات
حيث نرى ذلك
ً

الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة ف ــي كــلــمــتــه إل ــى أن

البحريني من ميناء (فالموث) في المملكة المتحدة عابرة البحار وأهم

سالح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد العسم كلمة

المنامة  -وزارة الخارجية

المملكة المتحدة.

بعد إبحار سفينة مملكة البحرين (الزبارة) التابعة لسالح البحرية الملكي

تجمعُ
العمل التقليدي المُ
تمثل في
بين
َ
ِ
ِ
إعــداد التقارير والــدراســات والتحليالت

فواز بن محمد :السالم الحقيقي مع إسرائيل أكبر من مجرد تعاون أمني

والسياسيين والباحثين المهتمين في

المنامة  -بنا

وبــنــاء مستقبل أفــضــل يــســوده السالم

واألمن واالزدهار لجميع شعوبه.
ً
قيادة
كما أشــار إلى أن مملكة البحرين
وشــع ـ ًبــا مــنــفــتــحــان دائ ــمً ــا عــلــى األديـ ــان

وأشــار السفير إلى التحديات المشتركة

بين الدول الثالث أكبر من مجرد تعاون
أمــنــي ،فمملكة البحرين مقتنعة تمامً ا
ً
طريقا إلى مستقبل
بأن االتفاق يمنحنا

أفضل لجميع شعوب المنطقة ،ومستقبل

مــوقــف مملكة البحرين لعملية السالم
في الشرق األوس ــط ،ونعتقد أن أفضل
طــريــقــة لتحقيق ه ــذا الــهــدف هــي من

القبض على  3حاولوا سرقة األموال باالحتيال
المنامة  -وزارة الداخلية

صــرح مــديــر عــام اإلدارة الــعــامــة لمكافحة الــفــســاد واألمـــن االقــتــصــادي

واإللكتروني بأن شرطة إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية القت القبض
على  3اشخاص  ،إثر محاولتهم االستيالء على مبالغ مالية بطرق احتيالية

وذلــك بتلقيهم بيانات لبطاقات ائتمانية مــن أشــخــاص خــارج المملكة

واستخدامها من خــال خاصية  offlineفي أجهزة نقاط البيع التابعة

لمحالت تجارية في المملكة .وأوضح أنه فور تلقي إدارة مكافحة الجرائم

االقتصادية بالغا بهذا الشأن  ،قامت اإلدارة بــإجــراء التحريات وجمع

خالل الحوار البناء والتعاون المشترك،

المعلومات واألدلة التي أدت إلى تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم .

واالســتــقــرار فــي المنطقة ،لتعمل دول

إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجــراءات القانونية الالزمة ،واحالة القضية إلى

مــن خ ــال تــعــزيــز قــيــم الــســام واألم ــن

وأكد مدير اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني

المنطقة جميعا وشعوبها معً ا لمستقبل

النيابة العامة.

وازدهار مشترك.
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محجر سترة مستمر في تقديم خدماته

قائـــد الخدمـــات الطبيـــة :لنســـتمر فـــي القضـــاء علـــى الفيـــروس

المنامة  -بنا

زار قائـــد الخدمـــات الطبيـــة الملكية اللـــواء خالد
بـــن علي آل خليفة محجر ســـترة ووحدة العناية

القصـــوى الميدانيـــة التابعـــة لـــه لتقديـــم الشـــكر
لمقدمـــي الرعاية الصحيـــة العاملين في المحجر،

وعلـــى رأســـهم العقيد طبيـــب نايـــف عبدالرحمن
لـــوري رئيـــس المحجـــر ،علـــى تفانيهـــم وعملهـــم

استعراض مهمات قوة الواجب المشتركة

الـــدؤوب بـــروح الفريـــق الواحـــد لحفـــظ صحـــة

المنامة  -بنا

لفيـــروس كورونـــا لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي

استقبل رئيس هيئة األركان الفريق

األركان بمســـاعد قائـــد القـــوات

العامـــة ،مســـاعد قائـــد القـــوات

واســـتعرض معه مهام قوة الواجب

الركـــن ذيـــاب النعيمـــي بالقيـــادة

البحرية المشـــتركة لشؤون اإلقليم
العقيـــد الركـــن بحري الشـــيخ مبارك
علي الصباح.

وخـــال اللقـــاء رحب رئيـــس هيئة

البحرية المشـــتركة لشؤون اإلقليم،

المشـــتركة ،حيث أشـــاد بأهمية دور
هـــذه القـــوة البحرية المشـــتركة في

تأميـــن الســـامة وحركـــة المالحـــة

البحرية في منطقة المسؤولية.

تمارين بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني

وســـامة الجميع ضمن الجهود الوطنية للتصدي
العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشـــاد بالجهود المبذولة من قبـــل القائمين على
المحجـــر من خالل الحرص علـــى ضمان ديمومة

ســـترة مســـتمر فـــي تقديـــم خدماتـــه للمواطنين
والمقيميـــن ،مؤكـــ ًدا علـــى أهمية اســـتمرار التزام

الصحـــي االحتـــرازي ومراكـــز العـــزل والعـــاج

المعتمـــدة من قبـــل منظمـــة الصحـــة العالمية ،ما

االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة والتعليمـــات

تـــم تشـــييدها وتجهيزها بأفضـــل األجهزة ووفق

المنشـــود مـــن تشـــييده مـــن أجـــل حفـــظ وتعزيز

البحريـــن حتـــى يتـــم القضـــاء علـــى الفيـــروس.

ونوه قائـــد الخدمات الطبيـــة الملكية بأن محجر

قد تـــم افتتاحها في أواخر شـــهر أبريل الماضي،

جاهزيتـــه وفـــق أفضـــل المواصفـــات والمعاييـــر

الطبيـــة ،وإدارتـــه حســـب اإلرشـــادات والمعاييـــر

كان لـــه الـــدور البارز في تحقيـــق المحجر الهدف
صحة وسالمة الجميع.

جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن باإلجـــراءات

الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة بعـــزم مـــن أجـــل
يذكـــر أن وحـــدة العنايـــة المركزة بمحجر ســـترة

ضمـــن سلســـلة متكاملـــة مـــن مراكـــز الحجـــر

الموزعـــة فـــي مختلـــف مناطـــق البحريـــن والتي
أعلى المســـتويات ضمن االســـتعدادات والخطط

االســـتباقية للفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي
لفيـــروس كورونا لضمان توفر الخدمات الصحية

متى ما استدعت الحاجة.

“الصحة” ترد :لم نصل لتصفير الحاالت بعد واألعداد ما تزال متحركة
» »قالت وزارة الصحة في بيان لها تعقيبًا على ما يتم
تداوله في مختلف مواقع التواصل االجتماعي من
صور وتعليقات حول وصول الحاالت التي تتلقى
العالج في المحاجر إلى “صفر” ،بأن ما نشر غير دقيق
ولم يصدر من المصادر الرسمية أو القنوات التابعة
للوزارة المعنية بتحديث المعلومات والمستجدات
حول فيروس كورونا “كوفيد  .”19وأكدت الوزارة

استمرار عمل مراكز الفحص والحجر والعزل والعالج
بجميع مرافقها التي خصصت لهذا الشأن ،موضحة
أن عدد الحاالت مازال متحركًا ولم يسجل الثبات حتى
اآلن والعمل مستمر مع الجهات ذات العالقة في
تنفيذ الخطط التي وضعت للحد من انتشار الفيروس
وفق منهجية محكمة تراعي كافة مستجدات الجائحة.
وكشفت الوزارة عن استمرار الجهود الكفيلة بالحفاظ

على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين،
داعية الجميع بضرورة مواصلة االلتزام باإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة
من الجهات المعنية حسب توصيات الفريق الوطني
الطبي للتصدي لفيروس كورونا .ونوهت الوزارة
بضرورة توخي الحذر من نشر معلومات ال تستند
لمصادر رسمية.

الصخير -الحرس الوطني

اســـتقبل مديـــر أركان الحـــرس الوطني اللـــواء الركن الشـــيخ عبدالعزيز بن
ســـعود آل خليفة ،وف ًدا من الجيش الباكستاني ،لبحث سبل تعزيز التعاون

والتدريـــب المشـــترك ،وذلك صبـــاح امس الخميس بديوان رئاســـة الحرس

الداخلية :نقل عدد من الموقوفات المصابات لمحجر الحد
» »صرح مساعد رئيس األمن العام للعمليات والتدريب رئيس لجنة

القائمة للعالج  ،ووضع البقية احترازيا في موقع الحجر الصحي

التحقيق التي شكلها وزير الداخلية للبحث في مالبسات رصد حاالت

بالحد ،واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من تعقيم وتطهير وتعزيز

الوطنـــي الفريق أول ركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى آل خليفة ،لوفد

لشئون الجنسية والجوازات واإلقامة ،العميد الشيخ حمد بن محمد

الصحية.وأشار مساعد رئيس األمن العام للعمليات والتدريب

الجانبين .وأكد مدير األركان مستويات التعاون المتقدمة التي وصل إليها

في مراكز العزل والعالج ،وفقً ا للبروتوكوالت الطبية المعتمدة ،وال

المطارات في ظل جائحة كورونا  ،وامتناع عدد من دول العالم

الوطني .وفي بداية اللقاء ،نقل الشـــيخ عبدالعزيز تحيات رئيس الحرس

قائمة لفيروس كورونا بين عدد من المودعات بمركز اإلبعاد التابع

الجيش الباكســـتاني ،وتوجيهات ســـموه بتعزيز أطر التعاون المشترك بين

آل خليفة ،بأن حالتهن الصحية مستقرة ويتلقين الرعاية الالزمة

الحـــرس الوطني مع الجيش الباكســـتاني ،وما تحقـــق من خاللها من تبادل

للخبرات عبر تنفيذ الدورات والتمارين المشتركة بين الجانبين.

كمـــا شـــهد اللقـــاء بحـــث عدد مـــن المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك بين

توجد أية حاالت منهن ضمن الحاالت الحرجة.

» »وأضاف أن اللجنة ،قامت باالنتقال الفوري إلى المركز ،للتأكد من

تطبيق اإلجراءات الصحية واالحترازية الالزمة ،حيث تم نقل الحاالت

التدابير الوقائية والعمل على إعادة تهيئة الموقع من الناحية

إلى أن أحد أسباب تأخر ترحيل المودعات  ،يعود إلى إغالق بعض

عن استقبال رعاياها  ،منوها إلى أنه تم تخصيص مبنيين جديدين

وتأهيلهما بالشكل المطلوب لتجنب االكتظاظ وتقليل فرص

انتشار الفيروس بين المودعات.

الحرس الوطني والجيش الباكستاني.

تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية

المنامة  -بنا

أعلنـــت المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع

وتحكيمها ،كما أعربت عن تمنياتها لكل من

الزراعي أمس عن أســـماء الفائزين بالدورة

تقدم للمشاركة في هذه الجائزة بحظ أوفر

الثالثـــة مـــن جائـــزة الملـــك حمـــد للتنميـــة

في الدورات القادمة.

الزراعيـــة ،والتـــي تضمنـــت ثـــاث محـــاور

يذكر أن جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية

رئيسة وتبلغ قيمتها اإلجمالية  40ألف دينار

جاءت برؤية إستراتيجية لتحقيق أهداف

بحرينـــي ،حيـــث أطلقـــت الجائـــزة بمبادرة

ملموســـة تســـهم فـــي التنميـــة الزراعيـــة

كريمـــة من صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة

واســـتدامتها بما يشـــمل جوانـــب عدة ،منها
زيـــادة الناتـــج الزراعـــي والمســـاهمة فـــي

ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك
مملكة البحرين رئيسة المجلس االستشاري

وكرمـــت األميـــن العـــام للمبـــادرة الوطنيـــة

لمـــا لعمل المركز مـــن أهمية بالغة في تعزيز

عبدالوهـــاب عـــن بحـــث بعنـــوان “تأثيـــر

وأعربت الشـــيخة مرام عـــن خالص التهاني

الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي ،وتحقيـــق أمـــن

للمبـــادرة الوطنيـــة لتنمية القطـــاع الزراعي

لتنمية القطاع الزراعي الشـــيخة مرام بنت

اإلنتـــاج المحلـــي عبـــر اســـتخدام تقنيـــات

الحمض األميني لينولينيك على اســـتخدام

للفائزيـــن ،مشـــيدة بما قدمـــوه من منجزات

غذائـــي نســـبي مع مراعـــاة األمـــان الغذائي

حفظهـــا هللا ورعاهـــا؛ بهـــدف خلـــق بيئـــة

عيســـى آل خليفـــة الفائزين بمقـــر المبادرة،

حديثة مبســـطة في بنـــاء محميات زراعية

أشـــجار نخيـــل يافعـــة لميـــاه ري مختلفـــة

رائـــدة في مجـــال البحث العلمـــي والجهود

فـــي المنتج ،وتوظيـــف التقنيـــات الزراعية

تنافســـية إيجابيـــة بين أصحاب المشـــاريع

حيـــث فـــازت شـــركة “دار النبع لالســـتزراع”

تتميز بعدم حاجتهـــا للطاقة الكهربائية في

الملوحـــة” لمـــا له مـــن تطبيقـــات مفيدة في

الكبيـــرة التـــي قـــام بهـــا أصحاب الشـــركات

الحديثـــة ،وتشـــجيع االســـتثمارات فـــي

الزراعيـــة والمزارعيـــن وكذلـــك الباحثيـــن

بالجائـــزة عـــن فئـــة أفضـــل مشـــروع إنتـــاج

عملية اإلنتاج الزراعي.

تطوير العمليات الزراعية الخاصة بالنخيل،

الزراعيـــة والمزارعـــون البحرينيـــون فـــي

قطـــاع الزراعـــة باعتبـــاره قطاعـــا حيويـــا،

فـــي المجال الزراعي لالرتقـــاء بهذا القطاع

زراعـــي لمـــا احتواه المشـــروع من أســـاليب

كمـــا فـــاز كل مـــن حســـين جعفـــر ،ومحمـــد

وعبدالرحيم اإلســـماعيلي من سلطنة عمان

تطوير وتنمية القطاع الزراعي واستدامته،

وريـــادة األعمـــال واالســـتثمار الزراعـــي في

الحيوي نحو األفضـــل ،حيث يعتبر القطاع

إنتـــاج وتشـــغيل حديثـــة وصديقـــة للبيئـــة

محسن بجائزة أفضل مزارع بحريني نظير

فـــاز عن بحث بعنوان “االســـتخدام المطول

كما أشـــادت بالدور الكبير والمميز الذي قام

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والبحث

الزراعي أحد أهم القطاعات الثالث المكونة

وكذلـــك االعتمـــاد علـــى العنصـــر البحرينـــي

معرفتهم التراكميـــة وكفاءتهم المهنية في

للميـــاه الرماديـــة لـــري الحدائـــق المنزليـــة

بـــه أعضـــاء لجـــان التحكيـــم التـــي تضمنت

العلمـــي في المجال الزراعي بما يســـهم في

ألي اقتصـــاد عالمـــي (الزراعـــة والصناعـــة

فـــي إدارة وتشـــغيل المشـــروع ،وفـــاز مركز

خدمـــة النخيـــل وجـــودة اإلنتـــاج واالبتكار

فـــي البيئـــات القاحلـــة” لما له مـــن تطبيقات

نخبـــة من الكفـــاءات مـــن ذوي االختصاص

تطويـــر القطـــاع واســـتدامته وخلـــق بيئـــة

والخدمات) ،وهو القطاع األساسي لتحقيق

“بروكلي لتنســـيق الحدائـــق” عن فئة أفضل

في الممارســـات الزراعيـــة ،وفي فئة أفضل

مفيدة في حســـن اســـتغالل الموارد المائية

في مجـــال تحكيـــم الجوائـــز ،والتي عملت

تنافســـية تســـتقطب العمالـــة البحرينيـــة

التنمية المستدامة والتوازن االقتصادي.

مشـــروع زراعـــي مســـاند لإلنتـــاج الزراعـــي

الدراســـات والبحـــوث فـــاز عبدالهـــادي

واستدامة الزراعة.

علـــى إعـــداد المـــواد الالزمـــة للجائـــزة

المؤهلة.

التوعية بمتطلبات السالمة مع قرب موسم االمطار دعوة لمساندة الدول الجزرية للحد من التحديات البيئية
بتوجيــه مــن ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي

بن دينة :ترتيب األولويات واستعراض ومراجعة التقدم في الخطط

المنامة  -وزارة الداخلية

المنامة  -بنا

بتوجيـــه مـــن محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي

شـــارك الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس

بـــن خليفـــة آل خليفة ،نظمـــت المحافظة بالتعاون والتنســـيق

األعلـــى للبيئـــة محمـــد بـــن دينـــة ،فـــي

مـــع اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي ،حملة توعويـــة بمتطلبات

االجتماع الوزاري الثالث لمنتدى الدول

وإجراءات الســـامة تزامنا مع قرب موســـم االمطار وذلك في

األرخبيليـــة والجزريـــة الـــذي عقـــد عـــن

عدد من المناطق بالمحافظة.

بعد أمس ،بمشـــاركة  22دولة ،وبحضور

ويأتـــي تنظيـــم الحملـــة فـــي اطـــار المبـــادرات التوعويـــة

عـــدد من الوزراء والمســـؤولين وممثلي

واالجتماعيـــة التي تحـــرص المحافظة علـــى تنفيذها لألهالي

المنظمات الدولية ذات العالقة بالشـــأن

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة مشاركً ا في االجتماع

الـــرؤى بيـــن الـــدول المشـــاركة تعزيـــزا

الـــدول الجزريـــة والصغيـــرة وتقديـــم

للتعـــاون المشـــترك مـــن أجـــل االرتقـــاء

كل الدعـــم لهـــا للحـــد مـــن التحديـــات

بالعمـــل البيئي فـــي مختلـــف المجاالت،

البيئيـــة التي تواجههـــا لتواصل خططها

وبمـــا يحقق أهداف التنمية المســـتدامة

التنمويـــة في تحقيق الرخـــاء اجتماعيا

ويخـــدم جميـــع الـــدول ،متمنيـــا ســـموه

واقتصاديـــا ،إضافـــة إلـــى ترتيـــب

للجميـــع التوفيـــق والســـداد .وأشـــاد بن

األولويات واستعراض ومراجعة التقدم
الـــذي تحقق حتـــى اآلن وتنفيذ الخطط
والبرامج لتعزيز التعاون بين الدول في

والمقيميـــن ،مـــن خـــال تقديم النصائـــح واإلرشـــادات بأهمية

المواطنين والمقيمين  ،من خالل اتخاذ كافة التدابير الوقائية

تنفيذ ارشـــادات االمن والســـامة في المنازل بمختلف مناطق

داخل المساكن لضمان سالمة القاطنين .

ونقل بن دينة تحيات الممثل الشخصي

المحافظة الجنوبية .ومن ضمنها اهمال التمديدات الكهربائية.

وفـــي الســـياق ذاتـــه ،أوضـــح ضابـــط االرتبـــاط األمنـــي فـــي

لجاللـــة الملـــك رئيـــس المجلـــس األعلى

وبهذه المناسبة ،اشار مدير إدارة البرامج االجتماعية وشؤون

المحافظـــة الجنوبيـــة النقيـــب محمـــد بوشـــليبي ان مواصلـــة

للبيئـــة ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمد

المجتمـــع بالمحافظـــة الجنوبيـــة محمـــد الفاو الـــى أن الحملة

الحمـــات التوعويـــة للمســـاكن تأتـــي ضمـــن تعزيـــز متطلبـــات

آل خليفـــة ،للمشـــاركين فـــي االجتمـــاع،

تأتـــي بتوجيـــه ومتابعة من ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن

الســـامة وذلك من خالل التعاون المشـــترك مع اإلدارة العامة

وتأكيد ســـموه حـــرص مملكـــة البحرين

دينة بجهود الدول األرخبيلية والجزرية

خليفـــة آل خليفة ،في تحقيق الجهود الرامية وإبراز الشـــراكة
ً
حفاظـــا علـــى ســـامة
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“س ــيف الع ــرب” يختت ــم فعاليات ــه المتناغم ــة بقف ــزة األش ــقاء المش ــتركة

“النواب” لقطر :ال تنازل عن

المنامة  -بنا

شـــاركت إحـــدى وحـــدات قـــوة دفـــاع

المشـــاركة في التمرين وفرصة الختبار

المشـــترك (ســـيف العـــرب  )2020والذي

وصلت إليه من إمكانات وحســـن األداء

البحريـــن فـــي ختـــام فعاليـــات التمرين

والعســـكري والتنســـيق الدائـــم إداريـــا

وتميـــزت بدقة كبيرة وكفاءة عالية في
مراحل التمرين.

وخـــال التمرين نفذت عناصر المظالت
قفزة األشـــقاء المشـــتركة بأعـــام كافة

من خالل العمل المشـــترك العسكري مع

قواتنـــا الخبـــرة العســـكرية والقياديـــة

التناغم بين عناصر القوات الخاصة في

التمرين.

في ميادين وساحات القتال.

وقد ظهرت مشاركة قواتنا في المرحلة

دفـــاع البحريـــن في هـــذا التمرين ضمن

األهداف والقـــدرة العالية على المناورة

أثـــرت فـــي فعاليـــات التمرين وأكســـبت

الختاميـــة مـــدى دقتهـــا فـــي إصابـــة

القوات العربية الشـــقيقة المشـــاركة في

المقترنـــة بكيفية فن التعامل العســـكري

وتعتبـــر مشـــاركة إحـــدى وحـــدات قوة

ويعتبـــر تمريـــن (ســـيف العـــرب ) مـــن

المشـــاركات الخارجيـــة المهمـــة ،والتـــي

أساســـي إلـــى زيـــادة القـــدرة القتاليـــة

التمارين المشـــتركة التي تهدف بشـــكل
وتوحيـــد المفاهيم بيـــن القوات العربية

تابعيـــن لخفـــر الســـواحل مـــن قبل

تشريع آخر ومازال قائمً ا.

دوريـــات تابعـــة ألمـــن الســـواحل

ولوجستيا.

تنفيـــذ الواجبـــات والمهام فـــي مختلف

عبـــر مجلـــس النـــواب عـــن رفضـــه

أحكام هذا القانون مازالت ســـارية

التـــام لحادثـــة اعتـــراض زورقيـــن

ورفـــع مســـتوى االســـتعداد القتالـــي

األشـــقاء متناغمـــة في العمل العســـكري

تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية.

القضيبية  -مجلس النواب

لهذه القوات وتبادل الخبرات المشتركة

مشـــاركة قواتنا فـــي التمرين إلى جانب

الـــدول المشـــاركة والتـــي أظهـــرت مدى

سيادة المياه اإلقليمية

قـــدرات القـــوات المســـلحة ومعرفـــة ما

عُ قد بجمهورية مصـــر العربية ،وجاءت

والحـــدود القطريـــة ،يـــوم أمـــس

يذكـــر بـــأن هـــذا التمريـــن اشـــتمل علـــى

األربعـــاء ،علـــى إثـــر المشـــاركة في

الشـــقيقة التابعـــة للمملكـــة العربيـــة

الديبـــل ،مجددا اســـتنكار المجلس

المتحـــدة والمملكـــة األردنية الهاشـــمية

تهديـــد األمـــن والســـلم فـــي منطقة

التمرين لمدة أســـبوعين ،بقاعدة محمد

النواب أن الحادثة وقعت في مياه

القتالـــي بنطـــاق المنطقـــة الشـــمالية

أحكام القانون رقم ( )8لسنة 1993

مشـــاركة عدد من قوات الـــدول العربية

تمرين المانع البحري شمال ضحال

الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة

للتصرفات القطرية التي من شأنها

وجمهوريـــة الســـودان ،والـــذي اســـتمر

الخليـــج العربـــي .كمـــا أكـــد مجلس

نجيـــب العســـكرية ،ومياديـــن التدريب

مملكة البحريـــن اإلقليمية بموجب

العسكرية بجمهورية مصر العربية.

بشـــأن البحـــر اإلقليمـــي لمملكـــة

البحرين والمنطقـــة المتاخمة ،وأن

نواجه تحديا في ضمان استدامة الصناديق التقاعدية

عبـــر مجلـــس الشـــورى عـــن رفضه

المنامة  -بنا

أكـــدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة العامة
المرباطـــي اســـتمرار العمل وفـــق الرؤية

وعن أبـــرز التحديات التي تواجه قطاع

الصلـــة فـــي القطاعيـــن العـــام والخاص،

من أبرز هذه التحديات “ضمان استدامة

الهيئـــة لتحقيقهـــا مـــن خـــال مختلـــف

للتأميـــن االجتماعـــي الســـيدة ايمـــان

وأهداف الهيئة ،الفتة إلى حرص الهيئة

على متابعة شـــؤون العاملين سواء في
القطاع الحكومي والقطاع الخاص على

حـــد ســـواء .وأشـــارت خالل مشـــاركتها
فـــي برنامـــج ترابـــط الذي ينظمـــه معهد

البحرين للتنمية السياســـية عبر المنصة

االفتراضية إلى أن الهيئة قامت بتحويل
الكثير من الخدمات عبر الشبكة الرقمية

إيمانا منهـــا بضرورة اســـتمرار التواصل
مـــع كافـــة المشـــتركين والمســـتفيدين
والمعنييـــن بقطـــاع التأمينـــات ،منوهـــة

إلى أن التحول الرقمي للخدمات اســـهم

االجتماعي بكفاءة عالية.

من الوســـائل ،منوهة بـــأن الرؤية العامة

المؤبد لمقيم قتل صديقته طع ًنا
المنامة  -النيابة العامة

إيمان المرباطي

الخدمـــات المقدمـــة مـــن قبـــل الهيئـــة

للهيئة تتميز بضمان استدامة الصناديق

والمزايا وانظمة الحمايـــة التأمينية ،مع

تأمينية عالية الجودة.

والخدمـــات ومبـــادرات التواصـــل مـــع

التأمينيـــة وااللتـــزام بتقديـــم خدمـــات

وتطرقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

مختلـــف شـــرائح المســـتفيدين مـــن

للتأميـــن االجتماعـــي فـــي حديثهـــا إلـــى

المحكمـــة الكبرى الجنائيـــة الرابعة

نظمـــت جامعة البحرين ظهيـــرة يوم أمس

ﻗﺎﻡ بطعنهـــا ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ

عـــن مزايـــا برنامـــج مراقبـــة االمتحانـــات

وعنـــد وصـــول اإلســـعاف تبيـــن أن

ما أثاره الطلبة في األيام األخيرة.

وتعـــود تفاصيل الواقعـــة إلى تلقي

وتـــم إحالـــة المتهـــم المحبـــوس

تدابير استثنائية

الحورة مفاده وقوع مشـــاجرة بين

العمـــد ،وتداولـــت القضيـــة أمـــام

مكتب ضمـــان الجـــودة في كليـــة البحرين

البيان.

جهـــود جامعة البحرين ،منذ بداية انتشـــار

العاصمـــة

محمـــد

قد أصـــدرت حكمً ـــا حضوريًا امس

بالســـجن المؤبد لمتهم عن ما اسند
إليـــه مـــن اتهـــام ،وأمـــرت بإبعـــاده

نهائيا بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة
ً

المضبوطات.

النيابة العامة بالغا من مركز شرطة
المتهـــم والمجنـــي عليهـــا صديقتـــه
فـــي مقـــر ســـكنهم ،ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ حدة

كلتـــي يديهـــا بتلـــك اآللـــة ،ومن ثم

بإبالغ الشرطة.

المجنـــي عليهـــا قد فارقـــت الحياة،

المحكمة إلى أن صدر الحكم سالف

للمعلميـــن ميرفـــت البوفالســـة نبـــذة عـــن

جائحـــة كورونـــا ،وآليـــة التعامـــل مـــع هذه

صـــرح رئيـــس النيابـــة بنيابـــة

الجرائـــم المالية وغســـل األموال
محمـــد ســـلطان أن النيابة العامة
أنجـــزت تحقيقاتهـــا فـــي واقعـــة

شراء عدد من المتهمين آسيويين
الجنســـية ســـبائك ذهبيـــة ،بمبالغ

الجمارك ،كما تـــم ضبط أصحاب

محليـــن للمجوهـــرات باعـــوا تلك
الســـبائك واســـتلموا قيمتها نق ًدا
بمـــا يجـــاوز الحـــد المســـموح به،
وعليـــه باشـــرت النيابـــة العامـــة

تحقيقاتها واستجوبت المتهمين

تفـــوق الحـــد األقصى المســـموح
به للدفع نق ًدا حســـب قـــرار وزير

احتياطيا
اتهام وأمرت بحبسهم
ً

لمزاولـــي أنشـــطة المجوهـــرات،

وأكـــد علـــى أن النيابـــة العامة لن

الصناعـــة والتجـــارة بالنســـبة
ومحاولة نقلها لخارج البالد دون
اإلفصـــاح عنهـــا كمـــا يســـتوجب

الذي اعترفوا بما نسب إليهم من
على ذمة التحقيق.

تتوانـــى عـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات

القانونيـــة كافـــة حيـــال أيـــة

ذلك قـــرار وزيـــر الماليـــة ،ما يعد
ً
مخالفـــا لقانـــون حظـــر ومكافحة

قانـــون غســـل األمـــوال وتمويـــل

المتهميـــن

بنـــاء عليـــه ومالحقـــة
ً
الصـــادرة

غســـل األموال وتمويل اإلرهاب،
وأمـــرت

محبوســـين

الجنائية.

بإحالـــة

إلـــى

المحاكمـــة

ممارســـات تقع بالمخالفة ألحكام
اإلرهـــاب والقـــرارات التنفيذيـــة

مرتكبيها ،الســـيما تلـــك التي تقع
جـــراء القصـــور واإلخـــال ممـــن

وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلـــى

توجب عليهـــم مهنتهم وأعمالهم

إدارة التحريـــات الماليـــة مفـــاده

القانـــون والقـــرارات ،كمـــا دعـــا

تلقـــي النيابـــة العامـــة بـــاغ مـــن

ضبـــط  8متهمين إبان محاولتهم

مغادرة البـــاد عبر المنفذ الجوي
وبحـــوزة كل منهـــم ســـبيكتين

ذهبيتين تم إخفائها في أمتعتهم
دون اإلفصـــاح عنهـــا لشـــؤون

تنفيـــذ االلتزامات التـــي يفرضها

المؤسســـات واألفـــراد المعنييـــن
لاللتـــزام باألحـــكام القانونيـــة
ً
تفعيـــا للشـــراكة المجتمعيـــة
ودرءا
ً
فـــي مكافحـــة الجريمـــة

لمخاطرها على المجتمع.

تهديـــد األمـــن والســـلم فـــي منطقة

الخليـــج العربـــي .وأكـــد المجلـــس

الشورى أن الحادثة وقعت في مياه
مملكة البحريـــن اإلقليمية بموجب
أحكام القانون رقم ( )8لسنة 1993
بشـــأن البحـــر اإلقليمـــي لمملكـــة

البحرين والمنطقـــة المتاخمة ،وأن

وعـــدم جواز التنازل أو التخلي عن

شـــيء من إقليمها بموجب المبادئ

الـــواردة في ميثـــاق العمل الوطني

وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجـــدد مجلـــس النـــواب دعوتـــه

لحكومـــة قطـــر الحتـــرام القوانيـــن

القائمـــة واألعـــراف الدوليـــة ذات
الصلـــة ،واالتفاقـــات واألنظمـــة
والقـــرارات الصـــادرة مـــن مجلـــس

التعاون لدول الخليج العربية.

أحكام هذا القانون ال زالت ســـارية
ولـــم تلـــغ أو تعـــدل بموجـــب أي

تشريع آخر وال زال قائما .وأيد في
الوقـــت ذاته حـــق مملكـــة البحرين

في االستمرار في ممارسة سيادتها
على مياهها اإلقليمية ،وعدم جواز
التنـــازل أو التخلـــي عن شـــيء من

إقليمهـــا بموجـــب المبـــادئ الواردة

في ميثاق العمـــل الوطني وأحكام
دســـتور مملكـــة البحريـــن .وجـــدد
مجلـــس الشـــورى دعوتـــه لحكومة
قطـــر الحتـــرام القوانيـــن القائمـــة

واألعـــراف الدوليـــة ذات الصلـــة،

واالتفاقـــات واألنظمـــة والقـــرارات

الصـــادرة من مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.

خدمات الهيئة.

وتحقيق الهدف الرابـــع من أهداف التنمية
المســـتدامة والـــذي يتحـــدث عـــن جـــودة

التعليـــم ،ويتطلـــب وجـــود نوع مـــن أنواع

وتأثيره على ضمان الجودة والرد على أهم

للمحاكمـــة الجنائية عن تهمة القتل

المنامة  -النيابة العامة

للتصرفات القطرية التي من شأنها

ندوة موسعة في مبنى التعليم اإللكتروني

واســـتعرضت فـــي بدايـــة المؤتمـــر مديـــر

ضبط آسيويين بحوزتهم 16
سبيكة لنقلها خارج البالد

ســـيادتها علـــى مياههـــا اإلقليميـــة،

جامعـــة البحريـــن تنهـــي الجـــدل الواســـع وتضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف

باالعتداء علـــى المجني عليها على

صـــاح

البحرين في االستمرار في ممارسة

باق  ...وكبرى المؤسسات العالمية تعتمده
“لوك داون” ِ

صـــرح رئيـــس نيابـــة محافظـــة
أن

الديبـــل ،مجددا اســـتنكار المجلس

وتســـليط الضـــوء على أنـــواع الخدمات

تســـليط الضوء على تسهيل اإلجراءات

ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻗﺎﻡ المتهـــم بأخـــذ آلـــة
ﺣﺎﺩﺓ كانـــت بداخـــل ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ

تمرين المانع البحري شمال ضحال

تحدثـــت عـــن الفئـــات المســـتفيدة مـــن

التقاعدية”.

تثقيفيـــة مدروســـة عـــن طريـــق العديـــد

األربعـــاء ،علـــى إثـــر المشـــاركة في

بذلـــك والتحديـــات إن وجدت.كمـــا

إلى ضمان المحافظة على صرف المزايا

وتقوم بذلك مـــن خالل برامج وحمالت

والحدود القطرية ،يوم أمس األول

الخدمـــات التي تقدمها والســـبل الكفيلة

بين اإليـــرادات والمصروفـــات باإلضافة

الثقافـــة التأمينية لجميع المســـتفيدين،

دوريـــات تابعـــة ألمـــن الســـواحل

وإيضـــاح الرؤية والرســـالة التي تســـعى

الصناديـــق التقاعدية ،وتيســـير التوازن

ولفتـــت إلـــى أن الهيئـــة العامـــة للتأمين
ً
ً
كبيرا لنشـــر
اهتمامـــا
االجتماعـــي تولـــي

تابعيـــن لخفـــر الســـواحل مـــن قبل

ومراحـــل تطورها قبـــل ،والقوانين ذات

التأميـــن االجتماعي ،قالت المرباطي إن

وأيـــد فـــي الوقت ذاته حـــق مملكة

القضيبية  -مجلس الشورى

التـــام لحادثـــة اعتـــراض زورقيـــن

فـــي تســـهيل تقديـــم خدمـــات التأميـــن

ولـــم تلـــغ أو تعـــدل بموجـــب أي

“الشورى” :السلوك القطري
يهدد األمن الخليجي

رئيـــس “التأمينـــات” :الحفـــاظ علـــى صـــرف مزايـــا التقاعـــد تحـــد ثـــان
تقديـــم نبذة عـــن الهيئـــة واختصاصاتها
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األزمة العالمية ،وتأثيرها على ســـير عملية

التعليم والتعلم والتقييم.

وقالـــت البوفالســـة إنـــه “تنفيـــذا لمرئيـــات

وتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفـــة ،قامـــت جامعـــة البحريـــن

ممثلـــة باإلدارة العليا ومركز ضمان الجودة

واالعتمادية ومركز زين للتعلم اإللكتروني
بجهـــود عديـــدة ومتكاتفـــه وتدابيـــر

اســـتثنائية؛ لضمـــان توفيـــر بيئـــة تعليميـــة
لطالبهـــا بفتـــرة زمنيـــة قصيـــرة ،والحفـــاظ

علـــى معايير الجـــودة ،ومخرجـــات العملية

التعليمية”.

وأضافـــت “تـــم توفيـــر الدعـــم الـــازم مـــن

خالل عقد العديد من ورش العمل ،للكوادر
األكاديميـــة وطالب جامعة البحرين؛ للدفع
وبقـــوة نحـــو عمليـــة التحـــول االلكترونـــي

بسالســـة وفاعليـــة ،باإلضافـــة إلـــى توفيـــر
العديـــد من الخدمـــات والدعـــم الفني على

مختلف المنصات االلكترونية”.

المراقبـــة وحفظ حقـــوق الطالـــب ،وجودة

التعليـــم” .وتابعت “هناك مؤسســـات كثيرة
تســـتخدم البرنامـــج ،منها خليجيـــا جامعة
الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن ،وجامعـــة

الملك سعود في المملكة العربية السعودية،
جامعة الكويت ،جامعات االمارات جميعها
وبتوجيـــه مـــن وزارة التربيـــة والتعليم ،بل

الخريجين ،وبناء على ذلك ،قامت الجامعة

به ليس على مســـتوى الجامعات فحســـب،

فإن البرنامج ليس غريب محليا أو عالميا،

منصة (رســـيبوندس)؛ لمراقبة االمتحانات،

جائحة كورونا فـــي العديد من االنتخابات

أكســـفورد تســـتخدم نفـــس البرنامـــج الذي

بتوفيـــر متصفـــح (لـــوك داون) الـــذي توفـــر

والحفاظ على ســـمعة مخرجات خريجيها،
أســـوة بالعديـــد مـــن الجامعـــات اإلقليميـــة

والدولية”.

وأوضحت “البرنامج اســـتخدمته وتشـــجع

على استخدامه أمانة دول مجلس التعاون

سير عملية االمتحان”.

تحقيق النزاهة

ضرورة ملحة

بالســـياق ،قالـــت رئيســـة قســـم هندســـة

الخليجي ويأتي جنبا إلى جنب مع معايير
ً
عالميا ،وإن قرار الجامعة
الجودة المعتمـــد

إن “جامعـــة البحريـــن تعمـــل ضمـــن فريـــق

“طلبنـــا مـــن طالبنـــا ممـــن يواجـــه مشـــكلة

قلبـــا وقالبـــا في مصلحـــة طـــاب الجامعة

محليـــة وإقليميـــة وعالميـــة ،نتعـــاون يـــدا

بمراقبـــة عمليـــة ســـير االمتحانـــات يصـــب

الشـــيخة فـــي بنـــت عبـــدهللا آل خليفـــة
البحريـــن ،ومررنـــا معـــا بظـــروف صعبـــة

وخريجيها”.

بيـــد لتخطـــي هـــذه األزمة ،وأحـــد الصعاب

نظام نزيه

في ظل جائحـــة كورونا ،وجامعة البحرين

التـــي واجهتنا اســـتمرار العمليـــة التعليمية

وقال أســـتاذ كلية تقنية المعلومات وعضو

تحظـــى دعم القيادة والحكومـــة .البرنامج

العريـــض إنـــه “تمـــت مناقشـــة العديـــد مـــن

الفترة إلضافات على البرنامج تساعد على

لجنـــة التعلـــم واالبتـــكار الرقمـــي حســـين

المزايـــا لهـــذا النظـــام والتـــي تضمـــن نزاهة

عملية االمتحانات ،من أهم هذه اإلضافات
عمليـــة “الريســـبوندس” الـــذي تـــم اختياره

عناصـــر ومرتكـــزات العمليـــة التعليميـــة،

(الريســـبوندس) المميـــزات المطلوبـــة مـــن

مهمـــة؛ لتعزيـــز الثقة فـــي جـــودة مؤهالت

التـــي تجرى عـــن بُعـــد ،مما يضمن ســـامة

سخرته جامعة البحرين لطلبتها بالمجان”.

وقالـــت مديـــرة مركـــز التعلـــم اإللكترونـــي

وأردفـــت “يعـــد الحفـــاظ علـــى نزاهـــة

وتعتبـــر مراقبة النزاهة األكاديمية وســـيلة

وإنمـــا الشـــركات المهنيـــة ،ويســـتخدم قبل

فكبـــرى الجامعـــات العالميـــة مثـــل جامعـــة

الحاســـوب فـــي كليـــة تقنيـــة المعلومـــات

فـــي مراقبـــة االمتحانـــات ،وضمـــان نزاهة

ومصداقيـــة عمليـــة التقييـــم ،أحـــد أهـــم

يســـتخدمونها أيضـــا في المـــدارس ،وعليه

عمليـــة التقييـــم ،حيـــث يتضمـــن برنامـــج

الجامعـــة ،ويضمن حقـــوق الطالب في هذا
المجـــال ،والبرنامـــج مســـتخدم ومعتـــرف

ليـــس بالجديـــد ،ولكـــن احتجنـــا فـــي هـــذه

العمليـــة التعليمية في هـــذه الظروف التي
نمـــر بهـــا ،ومن هـــذه اإلضافات هـــو برنامج

مراقبة االمتحان”.

وخبيـــر األمن الســـيبراني عائشـــة بوشـــقر:
تقنيـــة ،أثنـــاء تنزيـــل البرنامـــج ،أن يرفـــع

الملفـــات علـــى الحوســـبة اإللكترونية التي
توفرهـــا الجامعـــة  ،لكـــي تكون هناك ســـعة

داخل الجهاز .بعـــض البرامج مثل البرامج
المضـــادة للفيروســـات ،أو الجـــدار النـــاري،
تمنـــع نـــزول هذا البرنامج أو تعطي إشـــارة

إلـــى أن هنـــاك برنامـــج يجـــب أن يأخـــذ
تصريحـــا للدخـــول فـــي الجهـــاز ،وهـــو أمر

طبيعي عن تنزيل أي برنامج جديد”.

وعـــن أن البرنامـــج يســـبب اختراقـــات

لألجهـــزة ،أو يحمـــل برامـــج خبيثـــة معـــه،

وزادت “مـــن المهـــم لجامعـــة البحريـــن أن

ردت“ :هـــو بواقـــع األمر مســـتخدم منذ 20

الدقـــة لســـبب أننـــا مرتبطـــون ببرنامـــج

خبيثـــة أو تجسســـية تذكر ،وإنما يســـتأذن

توفـــر متطلبـــات التعلـــم اإللكترونـــي بهذه

عمـــل الحكومـــة ،وتوجيهـــات الحكومـــة
الرشـــيدة فـــي توظيـــف الـــذكاء الصناعي،

عاما تقريبا ،لكنه بالواقع ال يحمل أي برامج
بأخذ التصريح فقط للعمل بالجهاز ،وعليه
فإن على الطلبة االطمئنان هنا”.

في بنت عبداهلل لـ “^” % 16 :نسبة المشتكين من إجمالي أعداد الطلبة
» »قالت مديرة مركز التعلم اإللكتروني الشيخة في بنت
عبدالله آل خليفة لـ “البالد” إن عدد الشكاوى الذي
وصل إلى الجامعة بخصوص األجهزة المتعطلة بسبب
البرنامج بأنها أقل من خمسمئة شكوى ،وبنسبة % 1.6
من مجموع عدد الطلبة والذين يقدرون بواحد وثالثين

ألف طالب .وأضافت في ردودها على أسئلة مندوب
الصحيفة بخصوص عدد الطلبة الذين لم يقوموا بتنزيل
البرنامج أثناء االختبار ،بأنه ضروري لتقديم االمتحان
وفق طلب مُ درس المادة ،مضيفة لدينا “ 4000قسم
بالجامعة ،منها أقسام تتطلب تنزيل البرنامج أثناء تقديم

االمتحان” .وعن الوعود التي أعلنت عنها المؤسسة
الخيرية الملكية أخيرا بتزويد طلبة جامعة البحرين بعدد
 2500جهاز حاسوب ،علقت بالقول بأن الجواب تختص
به إدارة الشؤون الطالبية ،وبأن ليس لديها علم بهذا
الخصوص.

“برلمان الشباب” تجربة واقعية تعرف بآليات عمل “التشريعية”

زينــل :دعــم تمكينهــم تنفيــذا للتوجيهــات الملكية الســامية

 50شا ًّبا وشابة
^نــظــمــت األم ــان ــة الــعــامــة

لمجلس النواب (جلسة محاكاة

سيدعلي المحافظة | تصوير :خليل إبراهيم

بــرلــمــانــيــة) لــفــئــة الــشــبــاب عبر

أكد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس

االتــــصــــال الـــمـــرئـــي،وأقــيــمــت

األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن برنامج

الــجــلــســة الــبــرلــمــانــيــة بــالــتــعــاون
مــــع وزارة شـــــــؤون ال ــش ــب ــاب

المحاكاة لبرلمان الشباب يعد تجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف

والــريــاضــة ،وبحضور عــدد من

تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل البرلمان.

الــــــوزراء وبــمــشــاركــة  50شــابــا
وشابة من الجمعيات والمراكز

وجـــدد ســـموه مباركتـــه للشـــباب بما

وفـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

من أنـــه “منطلـــق إيماننا بـــأن أبناءنا

مـــن جهتهـــا ،قالـــت رئيســـة مجلـــس

جـــاء فـــي خطـــاب جاللتـــه الســـامي

الــشــبــابــيــة وطــلــبــة الــجــامــعــات

والمدارس الثانوية.

وبناتنا من الشباب البحريني المنجز
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والطمـــوح مصـــدر ثرائنـــا ورهاننـــا
المضمـــون للمســـتقبل الواعـــد ،فقـــد

جعلنا مســـألة تمكين الشباب أولوية
وطنيـــة لتحفيـــز مشـــاركتهم الفعالة
كقـــوة عمـــل وبنـــاء تســـاهم فـــي

التطوير اإليجابـــي لنهضتنا الوطنية

بمسؤولية وتكافؤ حقيقي”.

النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينل
إن جلســـة المحـــاكاة تأتـــي فـــي

ســـياق الرؤية والتوجيهـــات الملكية
السامية لجاللة الملك المفدى ،لدعم

وتمكين الشباب ،وتعزيز دورهم في
المشـــاركة الفاعلة في كافة مجاالت
العمل.

سمو الشيخ ناصر بن حمد متحدثا للمشاركين ببرلمان الشباب

وأشـــارت

إلـــى

أن

ً
تمهيدا إلحالتها
وسيتبناها المجلس،

مخرجـــات

وتوصيـــات هـــذه الجلســـة ســـيتم

للحكومة ،مؤكدة اســـتمرار عقد هذه

تدارســـها فـــي اللجـــان المختصـــة،

الجلسة بشكل سنوي.

“التربية” تبتعث مواهب بغض النظر عن مجموعها الدراسي

النعيمــي :خطــة اســتراتيجية لتطويــر المناهــج الرياضيــة تبــدأ فــي 2021

^قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم
ماجـــد النعيمـــي إن الـــوزارة تهتـــم

بالتعاون مع المجلس األعلى للشـــباب
ً
شـــوطا
والرياضـــة ،كمـــا أنهـــا قطعـــت
ً
كبيـــرا فـــي تطويـــر مناهـــج التربيـــة

الرياضية.

جاء ذلك في مداخلته بجلسة محاكاة
برلمان الشـــباب بشـــأن مقترح تطوير

األنشـــطة الرياضية ومناهـــج التربية
الرياضيـــة فـــي المـــدارس الحكوميـــة

والخاصة فـــي مملكة البحرين ،وعدم

اقتصارها على األنشطة التقليدية.

وبيـــن أن التربيـــة الرياضية أصبحت
حصـــة إلزامية وتدخـــل في المجموع
الكلـــي لدرجـــات الطالـــب للمرحلتيـــن

اإلعداديـــة والثانويـــة ،كمـــا أنـــه يتـــم

تخصيص  3حصص رياضية للمرحلة

االبتدائية.
رئيسة مجلس النواب فوزية زينل برفقة عضوة ببرلمان الشباب من ذوي العزيمة

وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة لديهـــا أكثـــر
مـــن  30مركزا تدريبيـــا هدفها التقاط

تغيير آلية توزيع إعانات المراكز الشبابية

البـــدر :لصـــرف مكافـــآت تشـــجيعية للمتطوعيـــن

^قال وزير شـــؤون الشباب
والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد إنـــه
وبفضـــل برنامـــج “اســـتجابة”

فيما يتعلق بتوزيع اإلعانات على
المراكـــز ،مشـــيرا إلـــى أن الوزارة
ً
مؤخـــرا إلـــى تغييـــر آلية
عمـــدت

حققـــت المراكـــز الشـــبابية نقلـــة
ً
جذريا في
نوعية ،أنتجت تغييرا

أمـــا بشـــأن عـــدم كفايـــة أعـــداد

وأشار في رده على سؤال لعضو

فقـــال المؤيد بأن الـــوزارة تنبهت

عن عدد المراكز واألنشـــطة التي

مع القطاع الخاص في اســـتثمار

عملها.

البرلمان الشبابي مرام مكي البدر
تقـــوم بهـــا ،إلـــى أن المراكز كانت

في السابق مقر وملجأ الستيعاب
الشـــباب ،إال أنهـــا تحولـــت اليوم

إلى مراكز لتمكين الشباب.

وعبر عـــن تأييـــده لموقـــف البدر

توزيع هذه اإلعانات.

المراكـــز الشـــبابية النموذجيـــة،
لذلك وتحركت لتفعيل الشـــراكة
أصـــول الـــوزارة إلنشـــاء مراكـــز

نموذجية.

ودعـــت إلـــى تخصيـــص مكافآت

تشـــجيعية للمتطوعين العاملين
في المراكز.

ماجد النعيمي

المواهـــب الصغيـــرة والعمـــل علـــى

وأكـــد وجـــود خطـــة اســـتراتيجية

ولفـــت إلـــى أن الـــوزارة كذلـــك بـــدأت
فعـــاً فـــي منـــح بعثـــات للمتميزيـــن

الرياضية تبدأ من العام  2021وحتى
ً
ومشـــيرا إلـــى أهميـــة الرياضة
،2025

أن الـــوزارة عمـــدت أيضـــا إلـــى ضـــم

دون أن يكون لذلك عالقة بالمجموع

إلـــى إدخـــال عـــدة مناهج فـــي الذكاء

الرياضة ،من أجل دعم الحصول على

إلحاقها باألندية الرياضية.

الذيـــن يمتلكـــون مواهـــب رياضيـــة

االلكترونيـــة حيـــث عمـــدت الـــوزارة

الدراسي.

االصطناعي.

التعيين في القطاع الخاص.
وقبـــل التصويـــت ،قـــال وزيـــر العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان أن الـــوزارة تمكنـــت
مـــن توظيـــف  900مـــن ذوي اإلعاقـــة فيمـــا يبلـــغ
عـــدد الباحثين عن عمل من هذه الفئة المســـجلين
ً
مواطنـــا فقـــط ،وهـــم يتمتعون
فـــي قوائمهـــا 156
باالمتيـــازات واالســـتحقاقات التـــي توفرهـــا لهـــم
الدولة.
مـــن جهتهـــا ،قالـــت عضو البرلمان الشـــبابي بشـــاير
الـــذوادي إن العمـــل حـــق كفلـــه الدســـتور وكافـــة
التشـــريعات للجميع دون تمييـــز ،وعليه فليس من
اإلنصـــاف تفضيـــل غيـــر المعاق علـــى ذوي اإلعاقة

المؤهل والقادر على شـــغر الوظيفـــة ،وأداء مهامه
بكل كفـــاءة واقتـــدار .ورأت العضو أمـــل المطيري
أن دمـــج ذوي اإلعاقة بســـوق العمل سيســـاهم في

الرياضيـــة ومناهـــج التربيـــة الرياضيـــة

ودعـــا العضـــو محمد هـــال إلـــى ضرورة

أساســـية للرياضـــات اإللكترونيـــة ،حيث

المجتمع ،فالحكومـــة ال يمكنها أن تواجه

التقليدية.

وقبـــل التصويـــت ،قـــال رئيـــس اللجنـــة

إنشـــاء تخصصـــات جامعيـــة للرياضـــات

الشـــيخ إن تطبيق هذا المقترح سيساهم

تخصص وظيفي جديد في هذا المجال،

النوعيـــة للشـــباب والرياضـــة عبدالرحمن
فـــي تطويـــر وتنميـــة قـــدرات الشـــباب،

اإللكترونيـــة ،فضـــا عـــن والدة 20

مما يساهم ذلك في إنعاش االقتصاد.

المهـــارات والمعرفـــة التـــي يتمتع بها الشـــخص من
ذوي اإلعاقة ،كما سيعزز من ثقة هذه الفئة بنفسها.

الهاجري :مواجهة الظاهرة يتطلب تظافر جهود المجتمع

مواجهـــة ظاهـــرة التدخيـــن بين الشـــباب

اتجهـــت بعـــض الـــدول األجنبيـــة إلـــى

دعـــم العمليـــة اإلنتاجيـــة من خالل االســـتفادة من

التدخين تحت مجهر مناقشات البرلمان الشبابي

^وافـــق البرلمـــان الشـــبابي علـــى

البحرين ،وعدم اقتصارها على األنشـــطة

أفضل العناصر والكفاءات.

يمنـــح الشـــباب مـــن ذوي اإلعاقـــة األولويـــة فـــي

واســـتثمار مواهبهـــم فـــي المشـــاركة في

فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصة في

المعلميـــن المدربين إلى جانب معلمي

^وافق برلمان الشـــباب على تعديل تشريعي

^أكـــدت الوكيـــل المســـاعد للصحـــة

اســـتثمار المـــدارس لتكويـــن قاعـــدة

والتعليـــم لطيفـــة البونوظـــة إلـــى

 156مواطنــا عاطــا مــن ذوي اإلعاقــة ..وتوظيف  900ســابقا

هالل :الستثمار المدارس كقاعدة أساسية للرياضة اإللكترونية

مقتـــرح برغبـــة بشـــأن تطويـــر األنشـــطة

للتعليـــم العام والفني بـــوزارة التربية

تشريع يعطي أولوية لتوظيف ذوي اإلعاقة في “الخاص”

تطوير مناهج الرياضة و“الخروج بها عن المألوف”
المحافل.

لـــدى الـــوزارة لتطوير مناهـــج التربية

مـــن جهته ،أشـــارت الوكيل المســـاعد

العامـــة بوزارة الصحـــة مريم الهاجري أن
تتطلـــب تظافـــر الجهـــود من كل شـــرائح

هذه الظاهرة دون مساهمة المجتمع.

جـــاء ذلـــك فـــي المناقشـــة العامـــة التـــي

عقدهـــا برلمـــان الشـــباب الســـتيضاح

سياسة الحكومة للحد من انتشار ظاهرة
التدخين بين الشباب.

تكريم  30شخصية تكنولوجية بجوائز “”CIO 200

أسهم الخدمات
والصناعة ترتفع
ببورصة البحرين

الفعاليــة أقيمــت تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الشــورى

المنامة  -بورصة البحرين

ارتــفــع المؤشر الــعــام لبورصة البحرين

في نهاية تداوالت أمس ،بنسبة ،% 0.4

ُ
أختتـــم يوم أمـــس األول حفـــل توزيع

بما يُعادل  5.9نقطة ،ليصل إلى مستوى
 1467.81نقطة ،مُ قابل  1461.91نقطة

في جلسة يوم األربعاء.

جوائز ( )CIO 200في البحرين ،والتي
ُ
أقيمـــت تحـــت رعايـــة رئيـــس مجلس

كانـــو ،كريديمكـــس ،معهـــد البحريـــن

فـــي أكثـــر مـــن  24دولـــة مـــن قِ بل جي

بحريـــن بوليتكنـــك ،جامعـــة الخليـــج،

لقادة التكنولوجيا في الشرق األوسط

شـــركة هواوي ،وبتنظيم من مؤسســـة

“بيتـــك” ،الوطنية للتأميـــن ،إلى جانب

وشهدت البورصة تــداول  3.73مليون

الشـــورى علـــي الصالح ،وبالشـــراكة مع

وصعد قطاع الخدمات ،وارتفع قطاع
الصناعة ،وزاد قطاع البنوك ال ُتجارية،

جي اي سي باالمارات.

سهم ،بقيمة  761.48ألف دينار.

بينما هبط قطاع االستثمار.
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العديـــد مـــن الشـــخصيات الرياديـــة

وتم توزيع جوائز وشـــهادات تقديرية
فـــي المملكـــة ومـــن مؤسســـات عـــدة

وأشـــار رئيـــس المؤتمر جاســـم حاجي

ضمنهـــا :جرامكـــو ،وزارة الخارجيـــة،

business@albiladpress.com

وزارة المالية ،بتلكو ،البتروكيماويات،

فـــي مجـــال التقنيـــات المختصين في

إلى اكثر من  30شـــخصية تكنولوجية
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للدراســـات المصرفية والمالية ،جامعة

“الفنتك” ،المحاماة ،الصيرفة وغيرها.

أن حفـــل توزيـــع الجوائـــز ،الـــذي أقيم

إي ســـي  -اإلمـــارات ،هـــو أكبـــر تقديـــر
وإفريقيـــا ،الـــذي يقـــام للعـــام الرابـــع

علـــى التوالي في البحرين .كما ســـيتم
اختيـــار قائمـــة مختصـــرة مـــن ضمـــن

الفائزين فـــي جائزة البحريـــن ليكونوا

ضمن أفضـــل  200مســـؤول معلومات
في الحفل الذي ســـيقام في دبي بشهر

ديسمبر.

جاسم حاجي

“البركة” :التحول لشركة استثمار يبسط العمليات ويعزز الكفاءات
اجتماع لـ “العمومية” للحصول على موافقة المساهمين االثنين المقبل
بمـــا في ذلك التعامل فـــي األدوات المالية

علي الفردان

ً
توضيحــا للمســاهمين
أصــدرت مجموعــة البركــة المصرفيــة ومقرهــا المنامــة ،أمــس،

بشــأن عملية تحويل الترخيص من بنك جملة إســامي إلى شــركة اســتثمار إســامية
من الفئة  ،1تشرح فيه أسباب هذا التحول ،إذ من المقرر أن يتم عقد اجتماع جمعية
عموميــة غيــر عاديــة االثنيــن المقبل من أجــل الموافقة على التحول فــي أول خطوة

ضمن سلسلة خطوات قد تستغرق نحو عام.

كأصـــول ،ولـــدى القيـــام بهـــذه األنشـــطة

يكونـــون قادريـــن على االحتفـــاظ بأصول

العميـــل .ومع ذلك ،فإن االختالف الرئيس
بيـــن ترخيـــص بنـــك الجملـــة اإلســـامي

وترخيص شركة االستثمار اإلسالمية من
الفئـــة  1هو أنـــه بصفتها حامـــا لترخيص

ال تأثيرات كبيرة على األنشطة التجارية
وأكـــدت المجموعة أنه لـــن يكون لتحويل
الترخيـــص أي تأثيـــر كبيـــر على األنشـــطة

التجارية التي تتم على مســـتوى الشـــركة

األم ومساهميها .ولن يكون لهذا التحويل
تأثيـــر علـــى سياســـة توزيـــع األربـــاح ،إذ

سيســـتمر إدراج المجموعـــة فـــي بورصـــة

شـــركة االستثمار اإلسالمية من الفئة  ،1ال

البحريـــن وناســـداك دبـــي ،كمـــا لـــن يتأثـــر

ولكن ســـيتم تعديله بمرور الزمن من أجل

وجاء في المذكرة التوضيحية ،بخصوص

الفرق بين الترخيصين

المجموعة تهدف إلى االستفادة من نظام

وبخصوص الفرق بيـــن الترخيص الحالي

إيداعـــات مالية إضافة إلـــى ذلك ،ال يجوز

التحول له بعد موافقة المســـاهمين ،إذ إن

(باســـتثناء الحاالت التي يكـــون فيها ذلك

شـــركة االســـتثمار اإلســـامية مـــن الفئـــة

ألداة ماليـــة أو بيعهـــا أو االكتتـــاب فيهـــا).

البحريـــن المركـــزي ،فـــإن حاملـــي رخصـــة

حســـابات استثمار شـــرعية (ســـواء كانت

* تتماشـــى رخصـــة شـــركة االســـتثمار

كتـــاب القواعـــد رقـــم  2لمصـــرف البحرين

فـــي األربـــاح ،حيـــث ال يجوز إجـــراء هذه

عمل الشـــركة األم للمجموعة :حيث يمكن

شـــركة االستثمار اإلسالمية ألحكام كتاب

لها.

بموجـــب ترخيـــص شـــركة االســـتثمار

المركزي .كمـــا ســـتظل المجموعة تخضع،

البحريـــن المركزي ،يخضـــع حامل رخصة

* ســـتتمكن الشـــركة األم مـــن االلتـــزام

رقم  6من مصرف البحرين المركزي.

شـــركة االســـتثمار اإلســـامية لنفـــس

على المستوى الفردي.

باســـتثناء بعض النســـب التحوطية ،مثل

إمكانيـــة اســـتبدال الصكـــوك فئـــة الشـــق

الهـــدف مـــن تحويـــل الترخيـــص ،أن

ترخيص الشركات االستثمارية اإلسالمية
مـــن الفئـــة ( )1لـــدى المصـــرف البحريـــن

المركزي ،الذي يوفر إطارا يتماشى بشكل
أفضـــل مـــع نمـــوذج أعمـــال الشـــركة األم

وأنشـــطتها واســـتراتيجيتها للمســـتقبل.
إن اســـتراتيجية المجموعـــة كانـــت دومـــا

تتركز وال تزال مدفوعة بأنشـــطة وخطط
الوحـــدات المصرفيـــة التابعـــة لهـــا ،والتي

تمتلـــك بالفعل تراخيص مصرفية تجارية

إسالمية في البلدان الخاصة بكل منها.

وأشـــارت إلـــى أن التحويل إلـــى ترخيص

شـــركة اســـتثمارية إســـامية مـــن الفئة 1

ســـيمكن المجموعة من تبســـيط العمليات
وتعزيـــز الكفـــاءات واالســـتفادة بشـــكل
أفضـــل مـــن مواردهـــا لصالـــح الوحـــدات

المصرفيـــة التابعة لها وأصحاب المصلحة
اآلخرين.

يجوز لشركة االستثمار قبول أي ودائع أو

الهيكل التنظيمي للشـــركة األم على الفور،

والترخيـــص الـــذي تعتـــزم المجموعـــة

لشركة االســـتثمار هذه إبرام عقود تمويل

تحقيق كفاءة أفضل.

ترخيص بنك الجملة اإلسالمي وترخيص

جـــزءا عرضيـــا مـــن عمليـــة شـــراء العميل

فوائد التحول

 1يخضعـــان إلشـــراف وتنظيـــم مصـــرف

أخيـــرا ،ال يجوز لشـــركة االســـتثمار تقديم

فوائد عملية التحول وهي كاالتي:

بنـــك الجملة اإلســـامي يخضعون ألحكام

مقيـــدة أو مطلقـــة) مبنيـــة علـــى التشـــارك

اإلســـامية مـــن الفئـــة  1أكثـــر مـــع نموذج

المركـــزي ،بينمـــا يخضع حاملـــو تراخيص

المعامـــات إال مـــن قبـــل البنـــوك المرخص

إجـــراء معظم األنشـــطة التجارية الحالية

القواعـــد رقـــم  4مـــن مصـــرف البحريـــن

وفيمـــا يتعلـــق بالرقابـــة من قبـــل مصرف

اإلسالمية من الفئة .1

كشـــركة مدرجـــة ،ألحـــكام كتـــاب القواعد

بنـــك الجملة اإلســـامي وحامـــل ترخيص

بالمتطلبـــات النظامية لكفايـــة رأس المال

ويســـتطيع المرخـــص لهـــم کشـــركات

معايير الحوكمـــة وقواعد االمتثال تقريبا

* يوفـــر الهيـــكل الجديـــد فـــي المســـتقبل

بجميع أنواع خدمات االســـتثمار المنظمة،

كفاية رأس المال ونسب السيولة.

األول من رأس المال  AT1بترتيب تمويل

االســـتثمار اإلســـامية مـــن الفئـــة  1القيام

وذكـــرت المجموعـــة عـــدد مـــن النقاط في

إســـامي من فئة الشـــق الثانـــي أو الثالث
مـــن رأس المـــال  T2 / T3بعـــد موافقـــة
مصرف البحرين المركزي.
* متطلبـــات ســـيولة أقل صرامة لشـــركات
االســـتثمار اإلســـامية من الفئـــة  1مقارنة
بمتطلبـــات بـــازل  3للبنـــوك التـــي تقبـــل
الودائع
* متطلبـــات أكثـــر مرونـــة مـــن حيـــث
وظائف التحكـــم المتوافقة مـــع متطلبات
الترخيص.

 تقديـــم طلب كامل إلى مصرف البحرينالمركـــزي ،مرفقـــة بجميـــع المســـتندات

المطلوبة.

 -تقريـــر االستشـــاريين لمصـــرف البحرين

المركـــزي حول تأكيد وقف جميع أنشـــطة

الترخيص المصرفي.

 -الموافقـــة النهائيـــة لمصـــرف البحريـــن

المركزي على تغيير الترخيص.

 توثيق التغيير في النظام األساســـي ،بمافي ذلك تغيير االسم ،والوثائق التنظيمية
األخـــرى لـــدى وزارة العـــدل والشـــؤون

خطوات التحول الرئيسة

اإلسالمية.

وحـــددت المجموعـــة  6خطوات أساســـية

طـــوال عمليـــة التحويـــل وفقا إلرشـــادات

إسالمية من الفئة  1وهي كاالتي:

النشر.

 -إشـــعارات التواصـــل وإخطـــار األســـواق

إلتمام عملية التحول إلى شـــركة استثمار

مصـــرف البحريـــن المركـــزي لمتطلبـــات

 -الحصـــول على موافقـــة الجمعية العامة

وتوقعـــت المجموعـــة أن يتـــم االنتهـــاء

االســـم (شـــريطة الحصـــول علـــى موافقة

إلـــى  12شـــهرا ،مـــع مراعـــاة الموافقـــات

غيـــر العاديـــة لتحويل الترخيـــص وتغيير

مـــن عمليـــة التحويل في غضون  6أشـــهر

مصرف البحرين المركزي).

التنظيمية.

ً
فريقا بـ “أصيل في المدرسة” 2020 - 2019
“تمكين” :مشاركة 33
الطلبـــة عرضـــوا أفكارهـــم اإلبداعيـــة عبـــر منصـــة افتراضيـــة

المنامة  -تمكين

على المركز الثالث.

في إطـــار مبـــادرات الشـــراكة الفاعلة بين

اختتم صندوق العمل “تمكين” يوم األربعاء فعاليات النسخة الثالثة عشرة من برنامج

وشـــملت فرق المدارس الفائزة في شركة

وزارة التربيـــة والتعليـــم و”تمكيـــن” فيمـــا

أصيـــل للتوظيـــف مدرســـة النـــور العالمية

يخـــدم فئـــة الشـــباب ،والتي اســـتفاد منها

الحائزة على المركز األول ،ومدرسة العهد

إلـــى اليوم أكثر مـــن  5آالف طالب وطالبة

الزاهر الثانوية للبنات الحائزة على المركز

مـــن المرحلـــة الثانويـــة في اكتســـاب أهم

الثانـــي ،ومدرســـة النـــور الثانويـــة للبنـــات

المهـــارات المطلوبـــة لالنخراط في ســـوق

“أصيــل فــي المدرســة” للعام األكاديمــي  ،2020 - 2019وذلك ضمــن احتفالية ختامية

عقــدت علــى منصــة إلكترونيــة بشــكل افتراضي تحــت رعاية وزيــر التربيــة والتعليم

ماجد النعيمي ،وبمشاركة طلبة وطالبات برنامج أصيل من المرحلة الثانوية .وشملت
ً
ً
ممثل من جميع المدارس الثانوية الحكومية من
فريقا
نســخة هذا العام مشــاركة 33
الفني والعام ومجموعة من المدارس الخاصة في البحرين.
وقـــام فريـــق “تمكيـــن” خـــال الحفـــل

ومدرســـة النعيـــم الثانويـــة للبنيـــن الحائز

بالمراكز الثالثة ضمن  3فئات رئيسة هي:

الثانويـــة للبنـــات الحائـــزة علـــى المركـــز

االفتراضـــي باإلعالن عـــن الطلبة الفائزين

“شـــركة أصيـــل للتصويـــر الفيديوغرافي”
و “شـــركة أصيـــل لتنظيـــم الفعاليـــات” و

“شـــركة أصيـــل للتوظيـــف”.

وشـــملت

فـــرق المـــدارس الفائزة في شـــركة أصيل
للتصويـــر الفيديوغرافـــي مدرســـة خولـــة

الثانوية للبنات الحائزة على المركز األول،

علـــى المركـــز الثانـــي ومدرســـة التضامـــن

الثالـــث .وشـــملت فـــرق المـــدارس الفائزة

في شركة أصيل لتنظيم الفعاليات كل من
مدرسة جدحفص الثانوية للبنات الحائزة
علـــى المركـــز األول ،ومدرســـة الشـــروق

الثانوية للبنات الحائزة على المركز الثاني
ومـــدارس اإليمـــان قســـم البنـــات الحائزة

الحائزة على المركز الثالث.

العمل بيسر وكفاءة.
بـــدوره ،أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لصندوق

ويأتـــي برنامـــج “أصيـــل فـــي المدرســـة”
بوصفـــه أحـــد أبـــرز المشـــاريع التـــي ٌتعنى

العمـــل “تمكيـــن” إبراهيـــم جناحـــي حرص

بتمكيـــن فئـــة الشـــباب وتعزيـــز دخولهـــم

برنامج “أصيل في المدرسة” على مواصلة

والطالبـــات بعـــرض أفكارهـــم اإلبداعيـــة

بشـــكل محوري علـــى تطوير الســـلوكيات

لســـوق العمـــل مـــن خـــال تنميـــة حســـهم

دعم أهداف “تمكين” في نشر السلوكيات

اإلبداعي وغرس السلوكيات واألخالقيات

المهنية بين فئة الناشـــئة ،وإتاحة الفرصة

عبـــر منصـــة افتراضيـــة ،ســـمحت لهـــم

مـــن طلبـــة وطالبـــات المـــدارس الثانويـــة

المهنيـــة لديهـــم ،لتســـهيل انخراطهـــم في

أمامهم للتعرف عن قرب على واقع بيئات

مختلف قطاعات سوق العمل.

العمل ومتطلباتها.

مع معطيـــات الســـوق ومتطلباته في ظل

ونـــوه وزيـــر التربيـــة والتعليـــم بأهميـــة

وأشـــار إلـــى أن أبـــرز ما يميز نســـخة العام

برنامج “أصيل في المدرســـة” والذي يأتي

األكاديمـــي  2020 - 2019هو قيام الطلبة

جراء تحديات انتشار كورونا.

فـــي إطـــار البرنامج فـــي العـــام األكاديمي
بمواصلـــة أهـــداف هذا البرنامـــج والتأقلم
الظـــروف الراهنـــة التـــي يشـــهدها العالـــم

ويركـــز برنامـــج “أصيـــل فـــي المدرســـة”

واألخالقيـــات المهنيـــة لـــدى الناشـــئة

فـــي المـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة ،إذ
يقـــوم البرنامـــج علـــى تعزيـــز وغـــرس 7

أخالقيات أساســـية للعمـــل والمتمثلة في:
الســـلوك والمواظبـــة والمظهـــر والطمـــوح

والمصداقية وااللتزام واالمتنان.

 827ألف دينار لخدمات معالجة المواد والمحفزات في “بابكو”

“طـــــيـــــران الـــخـــلـــيـــج” 524 :ألـــــف ديــــنــــار لـــتـــقـــديـــم الـــتـــمـــويـــن بـــمـــطـــاريـــن بــالــهــنــد
ألف يورو (ما يعادل  157.9ألف دينار).

أمل الحامد

ألف دينار) لشركة( )�Taj Sats Air Cater

فـــي محطـــات (الهملـــة للضـــخ األرضـــي،

ومناقصـــة إلدارة التخطيط والدراســـات

مريحة للدرجة السياحية تنافست عليها

الشـــرقية ،الســـنابس والرفـــاع الغربـــي

األعمال المدنيـــة الخاصة ببناء محطات

وطرحـــت شـــركة طيـــران الخليـــج فـــي

 ،)ing Limitedواألخيـــرة لتوريد حقائب

أمس مناقصتين لتوقيع اتفاقيتين لتوفير خدمات الصيانة لقسم معالجة الكبريت

خدمـــات التمويـــن في مطار شـــاتراباتي

 10شركات بعطاءات فنية.

لمفاعالت ذات الصحن المفرد ،بنحو  827.2ألف دينار.

عليهـــا شـــركتان ،وكان أقلهما بنحو 36.8

طرحــت شــركة نفــط البحريــن (بابكو) في جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات

الجلســـة  3مناقصـــات ،أولهـــا لتقديـــم

فــي منشــأة مناولــة الكبريــت ،وخدمــات معالجــة المــواد واســتبدال المحفــزات

الدولـــي فـــي مومبـــاي بالهنـــد ،تنافســـت

وكانـــت المناقصة األولى لتوقيع اتفاقية

للصيانة وأعمال الغوص ،وأكبرها بقرابة

مليـــون روبيـــه هندية (ما يعـــادل 187.3

خدمـــات معالجـــة المـــواد واســـتبدال

لتوقيع اتفاقية مدتها  5ســـنوات لتوفير

طويلـــة األمـــد لمـــدة  5ســـنوات لتوفيـــر
المحفـــزات لمفاعـــات ذات الصحـــن

المفـــرد تنافســـت عليهـــا  9شـــركات ،تـــم

تعليق أحد العطـــاءات ،وكان أقل عطاء
بنحـــو  669.4ألف دينار لشـــركة البحرين

 1.7مليـــون دينـــار .والمناقصـــة الثانيـــة

خدمات الصيانة لقسم معالجة الكبريت
فـــي منشـــأة مناولـــة الكبريـــت تقدمـــت

إليها شـــركة وحيدة هي (آي بي ســـي أو
جيرمنـــي جي ام بـــي اتش) بنحو 352.7

ألف دينار) لشركة( )�Taj Sats Air Cater

وإجماال ،فتح المجلس  13مناقصة تابعة
في حين تم تعليق  6عطاءات تابعة لـ 3

تنافســـت عليهـــا  33شـــركة ،تـــم تعليـــق

لــــ  4جهات حكوميـــة بإجمالي  98عطاء،

مناقصات .وبلـــغ مجموع أقل العطاءات

 ،)ing Limitedوالثانيـــة لتقديم خدمات
نيودلهي الدولي لمدة  4سنوات ،تنافست

الكهربـــاء والمـــاء ،كالتالـــي 4 :مناقصات

عليهـــا شـــركتان ،وكان أقلهما بنحو 66.1
مليـــون روبيـــه هندية (ما يعـــادل 336.5

لخلـــط الميـــاه ،الماحـــوز لخلـــط الميـــاه،

مدينـــة حمد لخلـــط الميـــاه ،مدينة حمد،

المقدمة نحو  2.5مليون دينار.

التمويـــن الجوي في إنديرا غاندي بمطار

ســـترة لخلـــط الميـــاه ،مدينـــة عيســـى

وفتـــح المجلـــس  7مناقصـــات لهيئـــة

إلجـــراء الصيانـــة الداخليـــة والخارجيـــة

للخزانـــات األرضيـــة والخزانـــات العلوية

الحورة للخلط ،ســـترة للضـــخ ،والرفاع)،
عطاء  3شـــركات منهـــا ،وكان أقل عطاء
بنحـــو مليـــون دينـــار .ومناقصـــة لتوريد
قطـــع الغيـــار الالزمـــة الخاصـــة بمنافـــذ
وحـــدات التحكـــم الخاصـــة بمحطـــات

نقل الكهرباء ،تنافســـت عليها شـــركتان،
وكان أقـــل عطاء بنحـــو  66.9ألف دينار،

إلبـــرام عقـــد للتأهيـــل المســـبق لمقاولـــي
نقـــل الكهربـــاء جهـــد  132كيلـــو فولـــت،

تنافســـت عليهـــا  24شـــركة بعطـــاءات

فنية ،واألخيرة إلدارة المخازن المركزية
بالهيئـــة لشـــراء موصـــات كهربائيـــة

تقدمت إليها شـــركة وحيـــدة بنحو 69.5

ألف دينار.

وفتـــح مجلس النـــواب مناقصـــة لتوفير

خدمة النظافـــة والضيافة للمجلس لمدة
 23شـــهرًا ،تنافســـت عليهـــا  14شـــركة،

وكان أقل عطاء بنحو  5.8ألف دينار.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

القيد - ٦٤٩٩-٤ :التاريخ٢٠٢٠-١١-٢٤ :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تنازل – عن المحل التجاري

تقدم السيدة  :خديجة مرهون محمد حسين تحويل المحل التجاري التالي  :إلى السيدة:
أميرة عيسى صالح هالل

إعالن رقم  ٠٠٠لسنة ٢٠٢٠
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة بيرل اوشن شيبنج سيرفسز ذ.م.م

اعالن رقم CR2020 - 163452
تنازل عن المحل التجاري قيد ٤٩٠٩-٣

بشأن تحويل فرع من مؤ سسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقدم اليها الســيادة

تقدم الينا ورثة المرحوم عبدالرحمن عيســى الشــيراوي بطلب تحويل المحالت التجارية

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدمت إليها السيدة /

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

طالبيــن تغييــر االســم التجــاري مــن بيــرل اوشــن شــيبنج سيرفســز ذ.م.م الى شــركة ايمو
للشحن البحرين ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من

إدارة التسجيل
إعالن رقم ( )161469-CR2020

رقم القيد
53396-2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

االسم التجاري

اصحاب شــركة بيرل اوشــن شــيبنج سيرفســز ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم ٦٤٩٩-٤

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه الــى االدارة المذكورة خالل مدة خمســة
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

مطعم أرض النخيل

إدارة التسجيل
تاريخ الطلب٢٠٢٠-١١-٢٤ :

فاطمة حسين حبيب المالكة لـ منازل عالي للمقاوالت (مؤ سسة فردية) والمسجلة بموجب
القيــد رقــم  40115-2طالبة تحويل المؤ سســةالفرديةإلى شــركة ذات مســئ ولية محدودة
وذلــك بعــد تنازلهــا عــن الفرع المذكور للســيد  /علي ناصــر محمد ابراهيم برأســمال وقدره

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه
االسم التجاري :المحارة لتأجير السيارات

 10,000دينار بحريني.

القيد٤٩٠٩-٣ :

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة بوتي للمقاوالت ذ.م.م
سجل تجاري رقم 103734

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل
اعالن رقم  ١٤٥٨٩٩لسنة ٢٠٢٠

ادارة السجل التجاري

اعالن رقم  ١١٢٤٨٧لسنة ٢٠٢٠

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

تسجيل اسم تجاري

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة بوتي للمقاوالت ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم -
 ، 103734بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن /عقيل احمد عبدالحســين ســلمان مصفياللشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة  325مــن قانــون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) (21لعام  ،2001و عمال بنص
المادة  335من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائ ني الشركة إلى تقديم مطالباتهم
إليــه ،مدعومــة بالمســتندات الالزمــة ،خــالل  15يــوم مــن تاريخ نشــر هذا اإلعــالن ،و ذلك
على العنوان التالي:
عنوان المصفي :عقيل احمد عبدالحسين سلمان
39447700
ALOOOY12@HOTMAIL.COM

شركة فيش ترانسبورتر ذ.م.م

تقدم إلينا الســيد المعلن أ دناه بطلب اســم تجاري  ،فعلى كل من لديه أ ي
اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تعلــن إدارة التســجیل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســیاحة بأنــھ قــد تقــدم إلیھا الســید
 /محمــد كاظــم محســن مكي حســن باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة فیش ترانســبورتر
ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات مســؤ ولیة محدودة بموجب القید رقم  ،86836طالبا إشھار

االسم التجاري الحالي  :يونيفرسال لصناعة األثاث

االســـــم التجـــاري الجديد :يونفرسال للتخزين

إعالن رقم ( )157370-CR2020لسنة 2020

التالية إلى السيد  /السيدة علي عبدالرحمن عيسى الشيراوي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســـــــم التاجـــــــــــر  :فواز محمد عبدهللا المناعي

القيد2-40115 :

التاريخ 19 :نوفمبر 2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إدارة التسجيل

إنتھاء أعمال تصفیة الشركة تصفیة اختیاریة و شطبھا من السجل التجاري ،و ذلك وفقا
ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

قيد رقم ٢٠-١٢ :

38344464

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

r

١٧٧٨٥٤٥٤

r

marketing@alhaddad-mer

w

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻘﺎرات

ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺠﺎرات
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺸﺎﻏﺮ
ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻘﺎر ورﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت راﻗﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ
إدارة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف أﻣﻬﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

ﻧﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺎل ,,
ﺑﺈدارة ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ ﻟﻌﻘﺎراﺗﻚ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

www.grnata.com

39696598

Call.

ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﻞ

17555593
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

grnata

FOLLOW:

Broker's license No. 3
Property Manager's license No. 23
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Vacancies Available

ABDULLA ABDULRAHMAN ALRAYES AND SONS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RIGGER(OIL & GAS WELLS DRILLING)
suitably qualified applicants can contact
17252144 or HR@ALRAYESDECOR.COM

Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE

AbdulAziz Rashed Contracting and Documents Clearance Est
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33690985 or AZIZ123RASHED@HOTMAIL.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

AL ZAMIL GROUP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500000 or BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH

MAHDI SALMAN ABEDALI ALI
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33854141 or I.SHAMI70S7@GMAIL.COM

ALDANA ALUMINUM FACTORY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SHEET METAL WORKERS (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17700911 or bahrain91992@gmail.com

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

United International Agencies )Unitag(
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17224678 or fatima@unitag.net

MAN TECH CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39144776 or SAMI1952LMRA@GMAIL.COM

Safety corner for parking & polishing cars
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17691630 or BALAWY1995@GMAIL.COM

Ansar Gallery W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
suitably qualified applicants can contact
17140000 or PR@AG-BH.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

MOHAMMED ABDULAZIZ COLD STORES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17590875 or AZIZ2228948@GMAIL.COM

TANWA LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39039069 or ALDARDOCUMENT@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

United International Agencies )Unitag(
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17224678 or fatima@unitag.net

KARTEC SERVICES SPC
has a vacancy for the occupation of
DRAFTSMAN
suitably qualified applicants can contact
66399355 or KHALIDAR@KAR-GROUP.COM

BELAD AL SHAM SHAWARMA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33302067 or ALMAZYONA.82@GMAIL.COM

Jannaty Bahrain Food Industries Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
66716677 or jamil.h@jannaty.co

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786828 or YASMEEN@ALTAWFEEK.NET

WAHAT ALQASSIM PREMIUM DATES
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact
33773663 or pdcbahrain@gmail.com

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

United International Agencies )Unitag(
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17224678 or fatima@unitag.net

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SHIP RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17674316 or duratkhaleej@hotmail.com

ABU SHAHZALAN ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39919980 or MOHSIN.SAKRAN@GMAIL.COM

USMAN GHANI SECOND HAND GOODS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36428158 or RMINHAS560@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

SEVENTIES KARAK
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17578287 or AMNAHALMEADI@GMAIL.COM

KHALIL AHMED BUILDING CONTRACTING EST.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39755570 or khalil.a.a.a@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17404866 or DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH

FLASH 1 CAR SERVICES CO WLL
has a vacancy for the occupation of
CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP)
suitably qualified applicants can contact
17672115 or mahdii@msn.com

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33330229 or BEENANAIR52@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TRAINER
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

AL THAMAN CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36446633 or ALAUZDAYI@HOTMAIL.COM

BUHUSSAIN GARAGE
has a vacancy for the occupation of
GARAGE MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
39459897 or abdulaaziz.buhusain@gmail.com

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

AECOM Middle East Limited Foreign Branches Company
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17588796 or CLARKE.MORTON-SHEPHERD@AECOM.COM

THE FIRST SUCCESS CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33944879 or MOM36331213@HOTMAIL.COM

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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR (SITE)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

AL RAZZAQ ELECTACAL & PHONE
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17274309 or AL.ALHAIKI@HOTMAIL.COM

MISHMISH COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN (COLDSTORE)
suitably qualified applicants can contact
39647414 or ALAJMI143@YAHOO.COM

NASS SCAFFORM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

MC6 INDUSTRIAL SERVICES
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17402050 or hrassistant@mcsix.me

White Box Services
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36721996 or ahmedyousif2219@gmail.com

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

UNITED CEMENT COMPANY B.S.C.C
has a vacancy for the occupation of
TUG-BOAT MASTER
suitably qualified applicants can contact
17728596 or f.shehab@ucc.bh

AL BADA’A TRADING CO.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17595990 or AL.BADAA.TRADING.CO@HOTMAIL.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of
PLUMBER
suitably qualified applicants can contact
77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

AMAZING TOWER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33000206 or ATCBAHRAIN830@GMAIL.COM

GRAND RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
36767962 or MAIMOONA95.MARZOOQ@GMAIL.COM

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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

ALTALIAH AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17642274 or mohd.derazi@gmail.com

BU SALEEM PERFUMES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39641116 or ALRAYAN_AD@YAHOO.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

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
36491411 or MURTAZAWALI100@GMAIL.COM

Wadi Al Salaam Mobile
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39696047 or ABOROQAYA357@GMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

AL AHMED MARKETS
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17008636 or JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM

ALFURQAN CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34390244 or MISS-JA76@HOTMAIL.COM

LAHORE ELECTRIC WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39404069 or D.LOURI@AOU.ORG.BH

SMART CIRCLE CARGO
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
35948612 or SMARTCIRCLE.CONTRACTING@GMAIL.COM

AL HOORA FOR MAKING FURNATURE WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36845456 or ALHOORAFACTORY@HOTMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

RITE WELDING SMITHERY & FABRIATION
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17241049 or JAMES@GCCBAH.COM

DEPAJ SWORD AND DAGGER
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
17342474 or SHAKER@DEPAJ.COM

ITOOLS ADVERTISING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17896666 or ALI@INTELLEX-IT.COM

BLUE ISLAND MEDIA CO. S.P.C OWNED BY HAFZAL ABOOBACKER ABDULKADER
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17275795 or BLUEISLAND.BH@GMAIL.COM

ARAA Contracting W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
33877388 or fars_x@hotmail.com

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

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

SUPER LAUNDRY AND DRY CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17274427 or MAJED@FAWAZALZAYANI.COM

MADINA AHMED ALI MOHAMMED ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39453406 or NNNN@GMAIL.COM

Arizona International Cargo S.P.C. Owned by JANET QUEEN MOSES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38894820 or FRUKEVO16@GMAIL.COM

MURTAZA LINE ELECTRICAL WORKS BAHRAINI PARTNERSHIP CO
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33034013 or CHMURTAZA713@GMAIL.COM

Seven Energy W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
suitably qualified applicants can contact
17500791 or hr@seven-energy.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

AL AKRAWI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17730481 or BO5AMIS@LIVE.COM

VICTORIA TOUCH CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
77089192 or VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM

BUROOJ ALUMINUM
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39655383 or ALIHASAN.KHALIL@EWA.COM

GOLDEN MARSA RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICER
suitably qualified applicants can contact
17541459 or jinna1234@gmail.com

Premium Air Conditioning and Refrigeration Services W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(HEATING & REFRIGERATION ENGINEERING)
suitably qualified applicants can contact
36966964 or PREMIUM@BATELCO.COM.BH

Elixir Consultants Co. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
17443347 or ASHFAQACMA@GMAIL.COM

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

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ACCOUNTANT(FINANCIAL)
suitably qualified applicants can contact
17784342 or alanwar@batelco.com.bh

KHALAF CARGO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY VEHICLE)
suitably qualified applicants can contact
34002222 or AMEENA.KHALAF@KHALAFCARGO.COM

Al ameed for car rent and sales
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39966665 or ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Advance Cool Air Conditioning WLL
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
33781976 or VAHABSB@GMAIL.COM

MOHAMED AYYAD REAL ESTATE CO. OWNED BY MOHAMED EID IBRAHIM AYYAD
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
39416620 or MOHAMEDAYYAD1983@GMAIL.COM

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

ALANDALUS RAY CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17736666 or ALANDALUS_SW@HOTMAIL.COM

AL MENHAL GENTS HEAR SALOON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
17777777 or OM_SADIQ72@OUTLOOK.COM

Tik tok for sweets and toys
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33054122 or JAMALALTHAWADIZALLAQ@GMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

SILVER FILS INTERNATIONAL CO.W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact
33975147 or RAFEEK_MHMMD@YAHOO.COM

Seed2cup Coffee Services W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALES WORKER
suitably qualified applicants can contact
36555316 or SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WELDER
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

AL FUTOOH GENTS BARBER SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
32236411 or AHMED1964ALAMAR@GMAIL.COM

LUCKY CARGO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17333664 or ALMUHARRAQ.PICKLE@GMAIL.COM

OLIVE HOTEL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39655474 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

EASR ALABDAE CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
66972997 or Saed_Tamimi@hotmail.com

SHAMS ALMANAR BLACKSMITH AND WELDING AND FAB
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
39013198 or SZAK9@ICLOUD.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
17708888 or bahrain91992@gmail.com

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17272975 or TISC@BATELCO.COM.BH

Sky phone
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39898019 or IPROPERTYBH@GMAIL.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

White Beauty Salon
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33303197 or MUGHALN565@GMAIL.COM

ABU DUAA MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN(MAINTENANCE)
suitably qualified applicants can contact
36051372 or THREEWAYS.INTL@GMAIL.COM

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

In & Out Express Markets
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17530005 or KHALID@KBHGROUP.COM

AL GHAYEB CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
suitably qualified applicants can contact
39213322 or A.ALI14@HOTMAIL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Seamen Contracting WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17000297 or hussainch435@gmail.com

PURE WHITE LOGISTICS CO. S.P.C Owned by ALTAF GULSHAN
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33286723 or ALTAF.GULSHAN11@YAHOO.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

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Almahara carpentry
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
33345110 or FAROOOHA75@HOTMAIL.COM

Nass Foods B.S.C.
has a vacancy for the occupation of
HEAD OF COOK
suitably qualified applicants can contact
17725522 or yousif@aanass.net

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FITTER
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Cook Door W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17331777 or MORSY4@YAHOO.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

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

MOHAMMED AHMED JASSIM ALHASSABI EST
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
33385995 or ALHASABI91@GMAIL.COM

BUSINESS COMMUNICATIONS & MANAGEMENT SERVICES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PROGRAMMER(COMPUTER)
suitably qualified applicants can contact
17214250 or INFO@E-BRANDINGTOOLS.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

NOMI SERVICES S.P.C
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or NANO.BH.PK@GMAIL.COM

Huawei technologies Bahrain s.p.c.
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (PROJECT)
suitably qualified applicants can contact
17568708 or MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM

ALDOY CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
33990991 or ALDOY1953@GMAIL.COM

VENUS REST CAR HIRING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36983300 or HUSAINALASFOOR39@GMAIL.COM

JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(MOBILE-CRANE)
suitably qualified applicants can contact
39555002 or JOUBAR.BH@GMAIL.COM

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

AKMAAZ WOOD WORKSHOP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
35571830 or AKMAAZWOOD@GMAIL.COM

International Security Services Co. S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17007771 or HR@issbh.com

ISMCO COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17820974 or ISMCOBH@GMAIL.COM

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SAFETY SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact
17537743 or Recruitment.bh@heston.net

ARCAL W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17701900 or hrd@arcal.biz

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.COM

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

TOSH TOSHIN KITCHEN s.p.c
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36080800 or JALWARDI62@GMAIL.COM

Manguard Security S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or HRD1@MACBH.COM

GULF INDUSTRIAL & INSTRUMENTATION SUPPLIES W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17727559 or MOHD@ALKHAJAGROUP.COM

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
STOREKEEPER
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com

BOKHOWA CONTRACTING & TRADING GROUP W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17255980 or ADEEBALI@BOKHOWAGROUP.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

ISA ALSHEALA MANAGEMENT CONSULTANCY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33656333 or SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM

Manguard Security S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
17404949 or SECURITY@MANGUARD.COM.BH

Juffair Gate Hotel
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH

Abu Sara Alsamahiji Trading
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17263331 or F.ALSAMHIJI@GMAIL.COM

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
ASSISTANT TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17813535 or hrd@shaheengroup.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

Rocky speed car accessories
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
38702270 or ROCKSPEEDRS@HOTMAIL.COM

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR
suitably qualified applicants can contact
17312220 or AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

URBASER BAHRAIN CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17131018 or AHMEDALKHAN@GMAIL.COM

AL BAHAA LIGHTING
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN(BUILDINGS)
suitably qualified applicants can contact
17641786 or albhaa.lighting@gmail.com

AL NAJAF BAKERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
suitably qualified applicants can contact
17274067 or MAUCTION@BATELCO.COM.BH

ALSABT TAILORING & BOUTIQUE
has a vacancy for the occupation of
TAILOR
suitably qualified applicants can contact
17661121 or riffaeea@hotmail.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

TAKE WAY MARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39312875 or TAKEWAYMARTKET@GMAIL.COM

MUHAMMAD WAQAS CONTRACTING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33891507 or YYABREHMAN290@GMAIL.COM

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

PARADISE KEY MAKER
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
36776376 or JANAHI31@HOTMAIL.COM

LORDS FOOD STUFF
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39224640 or MAGE73@LIVE.COM

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

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17786828 or YASMEEN@ALTAWFEEK.NET

TAKE WAY MARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE)
suitably qualified applicants can contact
39312875 or TAKEWAYMARTKET@GMAIL.COM

Bu Shakir RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
suitably qualified applicants can contact
33195741 or SHAKIRNOOR@HOTMAIL.COM

JASMI’S CORPORATION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17588787 or lmra@jasmis.com

YAHYI YOUSIF SAEED ALYASI
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39666625 or ABO.MO3ATH.20@GMAIL.COM

Hara House Baker
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36799905 or DALALALROWAIE@GMAIL.COM

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

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

ROBIN ALUMINIUM W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17785645 or ABDULAZIZBADER40@GMAIL.COM

R I M MARKETING S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33701470 or RIMSPC5@GMAIL.COM

Almearaaj cafeteria and juice
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33285166 or ebrahimalamana@gmail.com

MILLION LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
LAUNDERER/PRESSER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
33454110 or fahad_alyahya_1@hotmail.com

AAROM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34477650 or HASAN.ALJAD@HOTMAIL.COM

ALDOY CONTRACTINGS & EXCAVATIONS
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
33990991 or MDASALDOY@GMAIL.COM

ABLE BUILDING METERIAL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33830138 or MANSOORAFAF@GMAI.COM

MAQ ENGINEERING
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
38284128 or ABDULLAALQAISI17@GMAIL.COM

HUSAIN RADHI ABDULLA ALI (ABU RADI/12459 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
17730818 or HUSSAIN78R@HOTMAIL.COM

ARKHABEEL WELDING SMITHERY & FABRIICATION
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
39433551 or FADWAN89@BATELCO.COM.BH

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

Jobs for ever Operation of websites
has a vacancy for the occupation of
MANAGER
suitably qualified applicants can contact
36468995 or BADER.ALBAHRAIN.TRADING@GMAIL.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of
BLACKSMITH
suitably qualified applicants can contact
77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.COM

ORYX ALUUMINIUN INDUSTRY
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17466002 or wael@oryxindustry.com

M SAWAR MOTORCYCLE REPAIRING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
34339370 or ADILLINE00@GMAIL.COM

ALHAJ HASSAN GROUP B.S.C CLOSED
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
suitably qualified applicants can contact
17551111 or VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM

ALHAIKI SCAFFOLDING
has a vacancy for the occupation of
SCAFFOLDER
suitably qualified applicants can contact
17270095 or ALHAYKISCAFFOLDING@YAHOO.COM

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L
has a vacancy for the occupation of
ROAD-ROLLER OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17466776 or ABDULLA@KINGDOM.BH

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
39991177 or FC@FUTURERMC.COM

Saleh Al Abdullah Al Muhanna & Partners Trading & Contracting Co
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
77090866 or INFO@SMCOCONTRACTING.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

A J AND A Z W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36240595 or AJANDAZBH@GMAIL.COM

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A.
has a vacancy for the occupation of
SALES MANAGER
suitably qualified applicants can contact
13103333 or jahmed14@slb.com

AL TANNAK TE CHNICAL SERVI
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17783416 or alitanak@batelco.com.bh

Mechanical Contracting & Services Company W.L.L
has a vacancy for the occupation of
FLAME-CUTTER(HAND)
suitably qualified applicants can contact
36937988 or I_ABUHAMAD@MCSCWLL.COM

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS
has a vacancy for the occupation of
PUMP OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
39991177 or FC@FUTURERMC.COM

HANI HUSSAIN M.ALI IDHRABOOH( BUMARJOOSH - 733 )
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
33222661 or H33221661@GMAIL.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

AHMED ABDULLA MAHDI CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
35079800 or AHMADBH811@GMAIL.COM

SYDNY TOURIST SERVICES RESTU
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17229570 or sc7.group@gmail.com

SAR CITY TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39457686 or ABDULHUSSAIN2018@HOTMAIL.COM

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
17786500 or enily@kcbahrain.com

FUTURE FACTORY FOR READYMIX PRECAST CONCRETE AND BLOCKS
has a vacancy for the occupation of
CLERK(INFORMATION)
suitably qualified applicants can contact
39991177 or FC@FUTURERMC.COM

City Style Gents Salon
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
33907845 or BUNEBRAS12@HOTMAIL.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

ISA HASAN EBRAHIM / NOOR ALBADRI 6952
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
36676199 or ESSAHASSAN0P@GMAIL.COM

ESMAELY LENZOHM ELECTRICAL CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17830909 or info@esmaelylenzohm.com

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact
17737000 or h.s.m1111@gmail.com

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASON ASST
suitably qualified applicants can contact
17786500 or enily@kcbahrain.com

FAKHRI ELECTRONICS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33528786 or FAKHRIELECTRONICS786@GMAIL.COM

RUBEENA CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39609881 or RMNY.NASIR@GMAIL.COM

QUICK ZEBRA SERVICES
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or AHMED@DREAMGROUP.BH

ABDULHADI JAFFAR ALI ABEDALI / ALTAIR ALMUHAJER
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
39833841 or ABDULHADIJAFFARALI@GMAIL.COM

SYSCON TRADING & MECHANICAL SERVICES CO.
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR, FOREMAN (METAL PROCESSING)
suitably qualified applicants can contact
17224214 or SYSCON@BATELCO.COM.BH

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C.
has a vacancy for the occupation of
CABLE JOINTER
suitably qualified applicants can contact
17737000 or h.s.m1111@gmail.com

Alomran General Services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17792777 or ALOMRAN99@GMAIL.COM

Alnamal auto car services
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
36667126 or Alnamalgroup@gmail.com

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

NINO
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17711772 or TY@KHARAFIGLOBAL.COM

ALI ABDULRAZZAQ ALI KADHEM ( BNRAZAQ 2 / 11607 )
has a vacancy for the occupation of
FISHERMAN
suitably qualified applicants can contact
33560932 or BU.HUSSAIN22@GMAIL.COM

TIKKA AND KABAB AMEEN (Simple Commandite Company)
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
16167058 or NASSER.ISMAEEL@HOTMAIL.COM

ALANDALUS RAY CONSTRUCTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECRETARY
suitably qualified applicants can contact
17736666 or ALANDALUS_SW@HOTMAIL.COM

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact
39000700 or palacemajestic0@gmail.com

TAMCON CONTRACTING CO S.P.C
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact
36636624 or AALABBASI@TAMCON.BH

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)
suitably qualified applicants can contact
17717730 or ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM

Sahari international group w.l.l
has a vacancy for the occupation of
HEAVY DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17777175 or Sahari-57646@hotmail.com

JASIM NASER AHMED ALKHAIRANI / ALMUKALA / 1813
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
suitably qualified applicants can contact
33511889 or BU.NASSER888@GMAIL.COM

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED)
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17727676 or BASMAHO@BATELCO.COM.BH

ADEL ALMANSOORI CARGO
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17786006 or MANSURI@BATELCO.COM.BH

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17564981 or ashokrma@gmail.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

Helios Consultants Co. WLL
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact
36671737 or DESERTSCAN@GMAIL.COM

PARK & SHOP MARKET W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17774645 or SHAMIN@DAYNIGHT.CO

AMERICAN MISSION HOSPITAL
has a vacancy for the occupation of
SPECIALISED DOCTOR
suitably qualified applicants can contact
17177711 or CATHERINE@AMH.ORG.BH

ALJAR TRADING
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39613731 or MOHDJAR@HOTMAIL.COM

ABUMOOSA AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
17422206 or DARALSALAMMANPOWER@GMAIL.COM

MAGIC SHINE CLEANING CO. SPC
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17345051 or MAGICSHINE775@YAHOO.COM

SKY COMPUTERS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33551766 or Skybhcomputer@gmail.com

DISCOVERY CARGO COMPANY - PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17275771 or DISCOVERYCARGO@HOTMAIL.COM

Zamzam Baker
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33483415 or ZAHEER1966@HOTMAIL.COM

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
suitably qualified applicants can contact
17785961 or PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM

EBTISAM MOHAMMED ALSABBAGH ATTORNEYS
has a vacancy for the occupation of
DATA ENTRY OPERATOR
suitably qualified applicants can contact
17514156 or alsabagh89@gmail.com

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
39881145 or bujassim398@yahoo.com

Konooz Nursery
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
33413413 or d.aljalahma@gmail.com

ALEA WORLD CONTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39669225 or SAATI-2002@HOTMAIL.COM

HEATED LAND RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
36669292 or oldmaaaan@hotmail.com

Just cup cake
has a vacancy for the occupation of
CAKE MAKER
suitably qualified applicants can contact
35135500 or AHMED.LAWRY@GMAIL.COM
MAZYON PHONE
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
39639797 or maraseel.off@gmail.com
WADI ALSALAM GENTS SALON
has a vacancy for the occupation of
BARBER
suitably qualified applicants can contact
39439498 or ABO.SAJJAD@HOTMAIL.COM
DARNA VEGETABLES & FRUITS
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33322775
ASHBEE METAL CLADDING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact
77037999 or amcbh@ash-bee.com
ASHBEE METAL CLADDING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
77037999 or amcbh@ash-bee.com
ABDULLA ALI ABDULLA FAREA WORKSHOP
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17676468 or ABDU2000@BATELCO.COM.BH
Zamil Trade and Services
has a vacancy for the occupation of
HEAD OF PLANNING & DESIGN
suitably qualified applicants can contact
39628320 or BIJU@ZAMILGROUP.COM.BH
AL ASHBALL FLOORING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
33600065 or info.cozydecor@gmail.com
ATLANTIC SWIMMING POOL
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17731388 or A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM
ATLANTIC SWIMMING POOL
has a vacancy for the occupation of
ELECTRICIAN
suitably qualified applicants can contact
17731388 or A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM
ATLANTIC SWIMMING POOL
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
17731388 or A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM
AL QALLAF PEST CONTROL AND CLEANING SERVICES
has a vacancy for the occupation of
PEST CONTROL WORKER
suitably qualified applicants can contact
17643606 or AL_QALLAF_PEST_CONTROL@HOTMAIL.COM
LOTUS HOTEL
has a vacancy for the occupation of
CHEF
suitably qualified applicants can contact
17251444 or NAMALCO@BATELCO.COM.BH
CENTRAL CAFE AND RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
suitably qualified applicants can contact
17263271 or CENTRALCAFE.CO.WLL@GMAIL.COM
MILLENIUM CONTRACTING AND CLEANING
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17536881 or redha@arceit.org
YOUSIF NIMA MOHAMMED
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39115611 or ZAINABALIMOHAMEDAHMED@GMAIL.COM
JOUBAR MACHINERY HIRING AND CARGO
has a vacancy for the occupation of
OPERATOR(EXCAVATION MACHINE)
suitably qualified applicants can contact
39555002 or JOUBAR.BH@GMAIL.COM
Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com
Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
17556665 or shameerkt@bh.lulumea.com
BROSTED LAND RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WAITER
suitably qualified applicants can contact
17760290 or ALZIYADI_2009@HOTMAIL.COM
VISSION CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39300177 or TAHAHAJ@GMAIL.COM
Shabab albusaiteen market
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39867872 or HASH2H2@HOTMAIL.COM
ALZAHRAA CARGO W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17141162 or HR@ALZAHRACARGO.COM
HAYYAN TOWER CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39269269 or hayyan_zuhaib@hotmail.com
ATHENS SUPER MARKET W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17261222 or CHARLESALUKKA@GMAIL.COM
ALAAREDAH TRADING & LEATHERS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39909939 or TAHRANCARPET@GMAIL.COM
SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17273133 or SIAM7373@BATELCO.COM.BH
Farsana Construction S P C
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
39829689 or FARSANABAHRAIN@GMAIL.COM
AL JAREEDHA CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
MASON
suitably qualified applicants can contact
36789277 or MUNAALKHAJA1@GMAIL.COM
Enova Energy and Facilities Management Services S.P.C Owned by Enova Facilities Management Services L.L.C
has a vacancy for the occupation of
TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact
17564855 or FRAMALHEIRA@DALKIA.AE
TEA JUNCTION CAFETERIA
has a vacancy for the occupation of
SANDWICHES MAKER
suitably qualified applicants can contact
36369692 or ADEL.BH@LIVE.COM
Brothers cargo
has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY TRUCK)
suitably qualified applicants can contact
39460089 or WEDAD.HABIB.ABDULLA@GMAIL.COM

إعادة انتخاب كابوريه

ترامب يدعو مجد ًدا أنصاره لقلب نتيجة االنتخابات

رئيسا لبوركينا فاسو
ً

واغادوغو  -أف ب

انتخب الرئيس المنتهية واليته لبوركينا

عفــوا عن مايكل فلين ..والديموقراطيون :اســتغالل ســلطة
يصدر
ً

فــاســو ،روش مــارك كريستيان كابوريه،
لــواليــة ثانية مــن الـ ــدورة األولـ ــى .وأعلن
الــخــمــيــس رئ ــي ــس الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة

المستقلة نيوتن باري.

\وأكد باري “انتخب كابوريه بنسبة 57,87
رئيسا لبوركينا
 %من األصــوات ،موق ًتا،
ً
فاسو من ال ــدورة األول ــى” .وحصل إيدي

كومبويغو مرشح حــزب الرئيس السابق
ب ـ ــاز ك ــوم ــب ــاوري ــه ع ــل ــى  % 15,48مــن

األص ــوات ،يليه زيفيرين ديابريه 12,46

 ،%الذي يعتبر زعيم المعارضة.
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الرئيس االميركي المنتهية واليته دونالد ترامب

الديموقراطييـــن باســـتمرار بتدبيـــر

واشنطن  -وكاالت

طالــب الرئيس االميركــي المنتهية واليته دونالد ترامب ،مجددا أنصاره بالعمل

على قلب نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية ،مدعيا بأنه قد جرى “تزويرها”
لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.
وخاطـــب ترامب أنصـــاره الجمهوريين

وقرر الرئيس األميركي في نهاية األمر

“علينا أن نقلب نتيجة االنتخابات”.

في العفو قبـــل مغادرته البيت األبيض

في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائال

الخرطوم  -وكاالت

ّ
توفـــي الصـــادق المهـــدي ،زعيـــم حزب األمـــة الســـوداني ورئيـــس وزراء آخر

حكومة منتخبة قبل انقالب عمر البشير في ،1989
ً
عاما في اإلمارات التي نقل إليهـــا للعالج من إصابته
فجـــر الخميس عـــن 84
بفيروس كورونا المستج ّد ،بحسب ما أعلن حزبه.

وضـــع حـــد نهائي لهـــا مســـتخدما حقه

وأضاف “هذه االنتخابات تم تزويرها”،

فـــي  20يناير .وكتب فـــي تغريدة على

فـــوز بايـــدن التي ســـقطت فـــي معظم

أن الجنـــرال مايـــكل فليـــن حصل على

مكـــررا بعـــض نظريات المؤامـــرة حول

وفاة الصادق المهدي زعيم “األمة السوداني”

المحاكم األميركية.
وقال “إ ّنها انتخابات فزنا بها بســـهولة،

تويتـــر “إنه لشـــرف عظيم لـــي أن أعلن

عفو كامل” ،بينما كانت وسائل اإلعالم
تطلق تكهنات في هذا الشأن منذ أيام.

على نطاق واسع”.
وتابـــع “إ ّنهـــا لحظـــة مهمـــة فـــي تاريخ

شـــيف رئيـــس لجنة االســـتخبارات في

األهميـــة لبلدنا” .وفـــي تطور آخر ،أعلن

ترامب اســـتغل ســـلطته دائمـــا لمكافأة

بلدنـــا .وأنتـــم تقدمـــون خدمـــة بالغـــة

ترامب أنـــه أصدر عفوا عن مستشـــاره
الســـابق لألمـــن القومـــي مايـــكل فلين،
الـــذي كان أول المقربيـــن منـــه يدينهـــم

إن زعيمه “انتقل إلى جـــوار ربّه فجر الخميس بدولة
وقـــال الحـــزب في بيان ّ
اإلمارات والتي لزم فيها سرير المرض حتى ّ
توفاه هللا”.

االنتخابات السابقة ،في مبادرة وصفها

مؤســـس حزب األمـــة عبد الرحمن
اليـــوم نفســـه .والصـــادق المهدي هو حفيد
ّ

للسلطة”.

التحقيـــق فـــي التدخـــل الروســـي فـــي

وقـــال الديموقراطـــي المنتخـــب آدم
مجلـــس النـــواب مســـتنكرا ،إن “دونالد

أصدقائـــه أو حمايـــة الذيـــن غطـــوه”.

وأضاف “بال مفاجأة ،ترامب يرحل كما
جاء :رجل فاسد حتى النخاع”.

وعلـــى العكس ،بررت المتحدثة باســـم

البيـــت األبيض كايلـــي ماكينانـــي قرار

وأضاف أن جثمانه ســـيصل إلى الســـودان صباح الجمعة وسيوارى الثرى في

الديموقراطيـــون

المهـــدي نجـــل اإلمام محمد أحمد المهدي الذي قـــاد بين  1881و 1885الثورة
ّ
الســـودان.وتولى الصادق المهدي رئاسة الوزراء
ض ّد الهيمنة البريطانية على

وكان الجنـــرال الســـابق البالغ من العمر

بـــريء” .ووصفـــت فلين بأنـــه “ضحية”

على الشرطة الفدرالية بشأن اتصاالته

.”2016

بأنهـــا

“اســـتغالل

 61عامـــا اعترف فـــي  2017بأنه كذب

مرّتيـــن :األولى بين 1966و ،1967والثانية بيـــن  ،1986حين انتخبه البرلمان
ً
رئيســـا للوزراء ،ولغاية  30يونيو  1989حين أطاح به انقالب عسكري سانده

مع دبلوماســـي روســـي .لم يتـــم النطق

وأعلـــن مجلـــس الوزراء االنتقالـــي الحالي حالة الحداد العـــام في البالد لمدة

التقلبـــات فـــي هـــذه القضية المسيســـة

اإلسالميون وقاده عمر البشير.

ثالثة أيام ابتداء من أمس الخميس.

مايكل فلين

بالحكـــم عليـــه بســـبب العديـــد مـــن

جدا.

الرئيـــس ،بأنـــه “يضـــع حـــدا لمالحقـــات

سياســـية ال هـــوادة فيهـــا ضـــد رجـــل
محاولـــة “منســـقة لقلـــب انتخابـــات

ودونالـــد ترامـــب الـــذي يرفـــض حتـــى

اآلن االعتـــراف بفـــوز جـــو بايـــدن
فـــي االنتخابـــات الرئاســـية التـــي

جـــرت فـــي الثالـــث مـــن نوفمبـــر ،اتهم

التحقيـــق فـــي شـــكوك في تفاهـــم بين
موســـكو وفريـــق حملتـــه ،ألنهـــم “لـــم

يتقبلـــوا” هزيمتهم في  ،2016على حد
قوله.

إسقاط التهم
ســـمم التحقيق الواسع أول سنتين من
واليـــة ترامـــب قبـــل أن ينتهـــي بنقـــص

أدلـــة علـــى تواطـــؤ .لكـــن المحققيـــن

وجهوا إلى ســـتة من مســـاعدي ترامب
وجهـــت إليهـــم تهـــم مختلفة.وبيـــن

هـــؤالء الجنـــرال فلين الذي شـــارك في

حملـــة الجمهورييـــن الناجحة ثم أجرى
محادثات ســـرية مع الســـفير الروســـي
فـــي واشـــنطن ســـيرغي كيســـلياك في

ديسمبر .2016

وبعـــد أن أصبـــح مستشـــارا لألمـــن
القومـــي ،قامـــت الشـــرطة الفدراليـــة

باســـتجوابه فـــي  24ينايـــر  2017لكنه

أخفـــى هـــذه االتصـــاالت .واضطـــر

لالســـتقالة بسرعة ألنه كذب أيضا على

نائب الرئيس مايك بنس.

مؤكدا أنه ضحية تالعب.

وفي مايـــو قررت وزارة العـــدل بقيادة
بيـــل بـــار أحـــد أشـــرس المدافعيـــن عن

ترامـــب ،إســـقاط التهـــم الموجهـــة إليه
وهـــي خطـــوة نـــادرة عندمـــا يعتـــرف

المتهـــم بذنبـــه .وكان يمكـــن إلدارة
الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن إعـــادة

فتح الملـــف لكن العفو الرئاســـي يغلقه

نهائيا.

ليس عميال روسيا
وقـــال الديموقراطـــي المنتخب جيري
نادلر الـــذي يرئس اللجنة القضائية في
مجلـــس النـــواب إن “هـــذا العفـــو ليـــس

مبـــررا ويتعـــارض مـــع المبـــادئ ويترك
وصمـــة أخـــرى” علـــى ســـجل دونالـــد

ترامب.

وأضـــاف أن ترامـــب وعـــد بهـــذا العفـــو

لتشجيع مايكل فلين على عدم التعاون
مـــع المحققيـــن الفدراليين ألنه كان من

الممكـــن أن “يكشـــف أفعالـــه الســـيئة”،

مدينا “استغالال للسلطة يضعف سيادة
القانون”.

وفـــي  ،2017وافـــق مايـــكل فلين على

وعلـــى العكس ،هنأ نظيـــره في مجلس

التحقيق الروسي.

ترامـــب علـــى “اســـتخدامه الجيـــد جدا

اإلقـــرار بالحنث باليميـــن والتعاون مع
بعـــد أن واجـــه احتمـــال حكم بالســـجن

 6أشـــهر ،قـــام بتغييـــر المحاميـــن

واستراتيجية الدفاع في  .2019ومنذ
ذلـــك الحيـــن طلـــب إلغـــاء اإلجـــراءات

الشـــيوخ الجمهوري ليندســـي غراهام،
لسلطته إلصدار العفو”.

وكتـــب علـــى تويتر “لـــم يكـــن الجنرال

فلين عميال روســـيا بـــل ضحية تحقيق
سياسي”.

مقتل  19مسلحً ا مواليً ا إليران شرق سوريا

اليمن :يجب تصنيف “الحوثي” جماعة إرهابية

بيروت  -وكاالت

عدن  -وكاالت

ً
مواليـــا إليـــران على األقـــل أمس فـــي ضربات
مســـلحا
قتـــل 19
ً

حـــذر وزيـــر اإلعـــام اليمنـــي معمـــر

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.

الدولـــي مـــع ارتفـــاع وتيـــرة األنشـــطة

“المرصــد” :جميعهــم مــن الجنســية الباكســتانية

جويـــة اســـتهدفت مواقعهـــم فـــي شـــرق ســـوريا ،وفـــق مـــا أفاد

اإلريانــي يحذر من تســاهل المجتمع الدولي مع المليشــيا

اإلريانـــي ،أمس ،مـــن تســـاهل المجتمع

ورجـــح المرصـــد أن تكـــون “طائرات إســـرائيلية” شـــنت الغارات

اإلرهابية لميليشـــيا الحوثـــي في البحر

المواليـــة إليران قرب مدينة البوكمـــال الحدودية مع العراق في

إيرانـــي ،مطالبـــا بتصنيفهـــم “جماعـــة

األحمـــر التـــي تنفـــذ بتخطيـــط وســـاح

التـــي اســـتهدفت إحـــدى المجموعـــات المســـلحة غير الســـورية

إرهابية”.

أقصى ريف دير الزور الشـــرقي.والقتلى جميعهم “من الجنســـية
الباكستانية” ،وفق المرصد.

وتخضـــع المنطقة الممتدة بيـــن مدينتي البوكمال والميادين في

ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني ،عبر مجموعات موالية لها
تقاتـــل الـــى جانب قوات النظام الســـوري .وليســـت المرة األولى
التـــي ُتســـتهدف فيها مناطق فـــي دير الـــزور ،إذ أحصى المرصد
ً
مواليا إليـــران من العراقيين واألفغان مســـاء
مســـلحا
مقتـــل 14
ً
ً
السبت في قصف جوي أيضا طال الريف الشرقي.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تقاريـــر المرصـــد ترجح أن تكـــون الغارات
إســـرائيلية ،إال أنـــه يصعـــب التأكـــد مـــن ذلـــك عندمـــا ال يؤكدها

اإلعالم الرسمي السوري وتمتنع إسرائيل عن التعليق عليها.

وأفاد اإلعالم الرسمي السوري ليل الثالثاء األربعاء عن ضربات

وقـــال “الهجمـــات الحوثيـــة تســـتهدف

المصالـــح الدوليـــة واســـتمرار تدفـــق

إســـرائيلية اســـتهدفت موقعين عســـكريين في ســـوريا ،تسببت

إمدادات الطاقة وأمن وسالمة خطوط

وفق المرصد.

الوحيـــد لوقـــف التهديـــدات اإلرهابيـــة

إحداهـــا بمقتـــل ثمانيـــة مقاتليـــن موالين إليران جنوب دمشـــق،

المالحـــة الدوليـــة” .كمـــا تابـــع “الســـبيل

وكثفت إســـرائيل في األعوام األخيرة وتيرة قصفها في سوريا،
ً
وأهدافا إيرانية
مستهدفة بشكل أساس مواقع للجيش السوري

وحمايـــة األمـــن والســـلم اإلقليمـــي

وأخرى لحزب هللا اللبناني.

والدولـــي يبـــدأ بتصنيـــف ميليشـــيا

ونـــادرًا مـــا تؤكـــد إســـرائيل تنفيذ هـــذه الضربـــات ،إال أنهـــا تكرر

الحوثي جماعة ارهابية”.
ً
يذكـــر أن مصـــدرًا مســـؤول فـــي وزارة

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

االثنيـــن ،بوقـــوع انفجـــار تســـبب فـــي

أنها ســـتواصل تصديهـــا لما تصفه بمحاوالت إيـــران الرامية إلى

الطاقـــة الســـعودية كان صـــرح ،مســـاء

نشـــوب حريـــق في خـــزان للوقـــود في
محطـــة توزيـــع المنتجـــات البتروليـــة

في شـــمال مدينة جدة نتيجـــة اعتداء
إرھابـــي بمقـــذوف ،ولـــم تحـــدث جراء

االعتـــداء ،إصابـــات أو خســـائر فـــي

األرواح ،كما أن إمدادات شـــركة أرامكو

السعودية من الوقود لعمالئھا لم تتأثر.

وتابع اإلرياني أنه يجب دعم الحكومة

اليمنيـــة فـــي معركـــة اســـتعادة الدولـــة
وتثبيـــت األمـــن واالســـتقرار فـــي كافة

أراضيهـــا.وكان تحالـــف دعم الشـــرعية
في اليمـــن ،أعلن أيضـــا األربعاء ،تدمير
زورق مفخـــخ وإحبـــاط عمـــل إرهابـــي
جنـــوب البحـــر األحمـــر ،مؤكـــ ًدا وقـــوع

أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء
شظايا المحاولة اإلرهابية.

محاولة اغتيال ناشط بارز في العراق

إثيوبيا تتأهب لهجوم حاسم على “تيغراي”

 3طائرات عسكرية تركية تتجه إلى ليبيا

بغداد  -وكاالت

اديس ابابا  -وكاالت

وكالت

عـــاد مسلســـل الترهيـــب مجـــد ًدا إلـــى

اإلعـــان عنـــه بعـــد انتقادات شـــديدة.

على الناشطين ارتاح بالهم خاللها .فقد

األولـــى إلصابـــة عـــذاب ،وظهـــر فيهـــا
ممـــ ًدا علـــى األرض .وكانـــت مصـــادر

الجيـــش

عـــذاب غير مســـتقرة ،بعدما نقل ألحد

ســـلطات تيغـــراي

العراق وذلك بعد أسابيع قليلة “هادئة”
تعرض ناشـــط عراقـــي بـــارز ،األربعاء،
لمحاولـــة اغتيـــال نفذهـــا مســـلحون
فـــي منطقـــة الطالبيـــة شـــرقي بغـــداد،

والتـــي تعتبر أحد معاقل الميليشـــيات

المسلحة الموالية لطهران.

وكشـــف ناشـــطون عراقيـــون ،عبـــر
ً
وابـــا
تويتـــر ،أن مســـلحين أطلقـــوا
مـــن الرصاص علـــى أكرم عـــذاب ،بعد
مشـــاركته فـــي وقفـــة احتجاجيـــة

أقيمت في بغـــداد ،وذلك رفضا إلقرار
قانون جرائـــم المعلوماتية ،الذي أجل

كمـــا نشـــروا مقاطع مصـــورة للحظات

قـــد ذكـــرت أن حالـــة الناشـــط أكـــرم

المستشفيات القريبة.

أمـــر رئيس الـــوزراء
اإلثيوبـــي أبيـــي
أحمـــد

أمـــس
بشـــن

هجوم نهائي ضد

المتمردة في ميكيلي

“لحماية المدنيين”.

وأوضح أبيي أن “باب
األخيـــر للمجلس

الضـــوء ،فـــي ظـــل تســـجيل اختراقـــات

الخـــروج الســـلمي
العسكري لجبهة
شـــعب

تحريـــر
ُ
تيغـــراي أغلـــق بســـبب

إال أن أحد الحســـابات عبر تويتر ،نشر
مـــن غرفة العمليات ،أكد فيه أن حالته
ً
قليل واستفاق من البنج.
استقرت

عـــن اثيوبيـــا ،وذلك في ختـــام مهلة

 72ساعة كان حددها لها.

أعطيـــت لســـلطات تيغـــراي وأفـــراد

التـــي كانـــت معـــه أثنـــاء إصابتـــه ،لـــم

وقـــال أبيـــي علـــى حســـابه علـــى

“فيســـبوك” :إن الجيـــش تلقى أوامر

وقـــال رئيـــس الـــوزراء االثيوبي “لو

“بتنفيـــذ ( )...المرحلـــة األخيـــرة” من

جبهـــة تحريـــر تيغـــراي االستســـام

مقطع فيديو آخر للناشـــط بعدما خرج

كمـــا أكدت المعلومات أن ابنة الناشـــط

تصب بأذى وهي بخير وصحة جيدة.

العمليـــة التـــي بـــدأت فـــي الرابع من
نوفمبـــر ضـــد قـــادة جبهـــة تحريـــر

شـــعب تيغـــراي ،واعـــدا ب”بـــذل كل

الجهـــود حتـــى ال تتعـــرض مدينـــة

ميكيلـــي ( )...ألضـــرار جســـيمة” و

إلـــى ليبيـــا ،بعدما انحســـرت أخيـــرًا عن

ألمانيـــة تعمـــل ضمـــن مهمـــة عســـكرية

الماضيـــة قضيـــة نقـــل تركيـــا لألســـلحة

عاصمـــة هـــذه المنطقـــة

الشـــمالية ،المطالبة باالنفصال

عـــادت إلـــى الواجهـــة مجد ًدا فـــي األيام

جـــاء ذلـــك بعـــد أيـــام قليلة علـــى إعالن

غطرســـة المجلس العســـكري”،

بعد انتهاء مهلة مدتها  72ســـاعة

قواتها لالستسالم.

اختـــارت العصابـــة اإلجراميـــة فـــي

ســـلميا ،لكانـــت الحملة (العســـكرية)
انتهـــت بأقـــل قـــدر مـــن األضـــرار”،

مشـــيرا إلـــى أنـــه منح قـــادة تيغراي
“فرصـــا عديدة لالستســـام بســـام

في األسابيع األخيرة”.

على صعيد الحـــوار الليبي بين األفرقاء
المتخاصميـــن خـــال اللقـــاءات التـــي

عقدت برعاية األمم المتحدة في الفترة

الماضية.

الجيـــش األلمانـــي أن تركيا منعت قوات
لالتحـــاد األوروبـــي من تفتيش ســـفينة
شـــحن تركيـــة يُ عتقـــد أنها تنقل أســـلحة

إلى ليبيا.

يذكر أن عدة تقارير كانت أفادت ســـابقا
بأن أنقرة تنقل أسلحة إلى قوات الوفاق

وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة أمـــس أن 3

فـــي طرابلـــس ،لدعمهـــا مقابـــل قـــوات

إلـــى غـــرب ليبيـــا .وأضافـــت أن طائـــرة

الدوليـــة واألمميـــة لكافـــة األطـــراف

طائرات شـــحن عسكرية تركية توجهت
مـــن أصـــل  3هبطـــت بالفعل فـــي قاعدة

الوطية الجوية غرب البالد.

الجيـــش الليبي على الرغم من الدعوات
المعنيـــة بالملـــف الليبـــي بعـــدم التدخـــل

أمنيا بما يصب الزيت على النار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

نم ليلة قبل التكلم
هنـــاك حكمـــة مصريـــة قديمـــة تقـــول “نـــم ليلة قبـــل التكلـــم ،ألن

العاصفة تهب مثل النار في الهشـــيم ،والرجل األحمق في ســـاعة
غضبـــه يجـــب أن تنســـحب من أمامـــه وتتركه لحماقتـــه ،األحمق

مثله مثل الشجرة التي تنبت في الغابة في لحظة تفقد خضرتها،
ويكـــون مصيرهـــا في مرفأ األخشـــاب ،أما الرجـــل الحكيم فمثله

مثل الشـــجرة الباســـقة في حديقة ،تنمو يانعة وتضاعف ثمرتها،

ثمرتها حلوة وظلها ظليل وتظل مكانها في الحديقة”.

مـــا أروع أن نتقبـــل األضـــرار الحقيقيـــة والمضايقـــات بابتســـامة،

وكيـــف نحـــول نظرنـــا إلـــى الجانب المشـــرق للحياة ،ومـــن ناحية

أخرى لو اعتدنا ســـرعة الغضب والرد القاســـي الجاف والتشكيك
وإضاعـــة الوقت في الجدال مـــع الحمقى ،نكون كمن يحكم على
نفســـه بالمشـــي على الجمر أو المســـامير ،ألن هناك نماذج بشرية

غباؤها مبسوط على الحياة مثل الكتاب أو المائدة ،تعيش ونهج
حياتها للجدال والثرثرة وضميرها منحرف تســـعين درجة وتكاد

تعجز عن مجاراة اإلنسان السوي .اإلنسان األحمق يعاني من كل

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

صنوف األمراض النفســـية ودائما تراه يتدخل في شـــؤون غيره،
أناني ويســـعد بالجدال والتســـلط ويجر حقده وراءه مثل الذيل،
لهذا يفضل تجنبه وعدم الخوض معه في أي حديث ألنه شخص
غيـــر متزن وغير عادي ومثقل باالضطرابات واألمراض النفســـية
من الدرجة األولى.
لنعمـــل على تجنـــب هؤالء الحمقى إذا أردنا أن نمضي في حياتنا

للتواصل17111483 :

واإلثارة والتهيج من أسوأ الصفات غير المرغوب فيها التي تقف
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المطمئنـــة اآلمنـــة ،ألن التحدث معهـــم يقود إلى ســـرعة الغضب،
عقبة في طريقنا ،يقول الفيلســـوف الهندي سادغور “سيأتي يوم
على الحمقى يختارون ســـاعات الفجر ليجوبوا الطرقات واألزقة

opinions@albiladpress.com

والشـــوارع بحثا عن شـــخص يتحدثـــون إليه بعد ابتعـــاد الجميع

11

عنهم ..إنهم يعيشون العزلة والغربة ومكانهم قبر مهمل مهجور”.
ووصفهـــم إحســـان عبدالقدوس فـــي إحدى روايتـــه بأنهم مصدر
الشقاء والعذاب والمعاناة والفوضى في واقعنا اإلنساني.

د .جاسم حاجي

األهمية االستراتيجية للبيانات الضخمة
“البيانات الضخمة” هي محور الكثير من المناقشات التي ترى أنها بمنزلة “النفط
تدريجيا إلى أحد الموارد
الجديد” ،وقد يجادل البعض بأن تلك البيانات تتحول
ً

التـــي قد تتســـبب في نشـــوب الحـــروب في المســـتقبل ،وعلى العكـــس ،قد يرى
البعض أنها ال تساوي شي ًئا مقارنة بالنفط ،ومهما كان الموقف من تلك البيانات

فمـــن الواضح أنها أصبحت من الركائز االســـتراتيجية التي لن تتردد الكثير من
الدول الفاعلة في دخول الحروب من أجلها.

كان إعالن الرئيس الروسي بوتين في عام  2017تأكي ًدا على تلك الفكرة ،فعند
الحديـــث عـــن الـــذكاء االصطناعي قـــال بوتين “الرائـــد في هذا المجـــال هو من

سيحكم العالم” ،لكن “أنظمة الذكاء االصطناعي المتميزة تحتاج إلى البيانات”،
وبالفعـــل يعتمد الـــذكاء االصطناعي علـــى البيانات الهائلـــة خصوصا في مجال

التعلـــم العميـــق ،ويتضح بالتالي أنها ميزة هائلة لمـــن يحصل عليها ،فمن يرغب
ممكن من
قدر
فـــي حكـــم العالم يجـــب أن يحرص أوالً على الحصول علـــى أكبر ٍ
ٍ
البيانات لتغذية أنظمة الذكاء االصطناعي.

وتدرك الواليات المتحدة والصين بالفعل األهمية االســـتراتيجية للتدفق الهائل
للبيانـــات ،ويرجع ذلك علـــى وجه الخصوص إلى الحرب الدائرة بينهما للوصول

إلـــى الريادة أو الحفاظ عليها فـــي مجال الذكاء االصطناعي ،والواقع أن الذكاء
االصطناعي من األسواق الواعدة ج ًدا التي تحرص جميع الدول على الفوز بها،

فرصا جديدة في
ً
فهـــو يؤثر في جميـــع مناحي حياتنا ،وهو تأثير متزايد يخلق

مجاالت التوظيف والبحث والتطوير والتعليم والصحة والنقل والدفاع والمالية
واالتصـــاالت ،بل وحتى في مجاالت الزراعـــة واألغذية وغيرها الكثير ،فأنظمة
الـــذكاء االصطناعي موجودة بالفعل وتســـتخدم التدفقـــات الهائلة للبيانات من

أجل التعلم والتحســـن“ .تتضاعف كميات البيانات التي ننتجها سنويًا ...في كل

دقيقـــة هناك مئـــات اآلالف من عمليات البحث على محرك جوجل ومنشـــورات

الفيســـبوك ،وهذه البيانات تحتوي على معلومات تفضح أفكارنا ومشـــاعرنا..”.

إنها حقيقة يجب تقبلها والتكيف معها ،وللصين ميزة عن غيرها ،فعدد السكان
الهائل الذي يبلغ  1,4مليار نسمة ،باإلضافة إلى عدد مستخدمي اإلنترنت الذي

يبلغ  730مليون نسمة يجعل لديها وفرة من المعلومات.

ويتضـــح مـــن ذلـــك أن البيانـــات هي مـــوارد الجيل القـــادم ،وال يمكن أن تســـمح

الدول لنفســـها بتجاهل تلك الموارد ،بل ومن المؤكد أنها ســـتتصارع فيما بينها
من أجل تلك البيانات.

هدى حرم
سالم الكتبي

بايدن وماللي إيران وملفهم النووي ()2
ً
ســـابقا ،وأكرر ان الموقف األميركي مـــن الملف النووي اإليراني
قلـــت

المتصاعـــدة فـــي دول الجوار ،ناهيـــك عن أن المـــدى الزمني لالتفاق

والجمهوريين ألن المســـألة ال تتصل فقط بعالقات الواليات المتحدة

إهانـــة للواليـــات المتحـــدة وهديـــة مجانيـــة لماللـــي إيـــران باالدعاء

ال يجب أن يكون ســـاحة للممحاكات السياســـية بيـــن الديمقراطيين
مـــع النظام اإليراني ،بل تتصل بشـــكل مباشـــر بعالقات واشـــنطن مع

حلفائها االســـتراتيجيين في منطقة الشـــرق األوسط ،وهذه مسألة ال

يجـــب أن يتم تجاهلها كما فعلت إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما،

في واحدة من األخطاء الفادحة التي وقعت فيها تلك اإلدارة.
ً
مختلفا
قناعتـــي أن الوضـــع هذه المرة مع إدارة ديمقراطية ســـيكون
رغـــم حرص الكثير من المســـؤولين الســـابقين فـــي إدارة أوباما على
لعـــب دور مـــا بتذكيـــر الرئيـــس المنتخـــب بايـــدن بضـــرورة منح هذا

الملـــف أولويـــة قصـــوى ،ومـــن ذلك مـــا ذكره روبـــرت مالي المســـاعد
الخـــاص للرئيـــس األميركـــي الســـابق بـــاراك أوبامـــا ،فـــي مقابلـــة مع

صحيفـــة فرنســـية ،بـــأن “إيـــران ليســـت معزولة عـــن العالـــم ،وبايدن

يعطـــي األولويـــة للعودة إلى االتفـــاق النووي” ،وهـــو تصريح ال يفهم
ً
كبيرا لمستشاري باراك أوباما ،بل في إطار أنه
في إطار أن مالي كان
ً
عضـــوا بفريق التفاوض األميركي بشـــأن الملف النووي اإليراني،
كان

حيـــث يعمل علـــى إحياء إرثه السياســـي بغـــض النظر عـــن المصالح

االســـتراتيجية للواليات المتحدة ،لدرجة أنه حل محل أعضاء فريق
الرئيـــس المنتخـــب ليعلن بكل ثقـــة أن بايدن ونائبتـــه كاماال هاريس

يقومـــان بوضع مالمـــح سياســـاتهما الخارجية ،وأن إحـــدى أولويات

بايدن تتمثل في العودة إلى االلتزامات الدولية ،بما في ذلك اتفاقية
باريس للمناخ واالتفاق النووي مع إيران!

ذاتـــه أوشـــك على االنتهاء وباتـــت العودة إليه بالشـــروط ذاتها تمثل
بقدرتهم على إخضاع واشنطن لشروطهم ومطالبهم.
ً
إيرانيـــا أن الرئيـــس روحانـــي وفريقه يرون فـــي انتخاب
والحاصـــل

ً
مؤخرا إن بالده
بايـــدن فرصة جديـــدة لبالدهم ،حيث قال روحانـــي

تبحـــث عـــن فرصـــة جديـــدة مـــع اإلدارة األميركيـــة الجديـــدة ،ونقل

التلفزيون الرســـمي عن روحاني خالل اجتماع لمجلس الوزراء قوله

إنـــه “مع اإلدارة األميركية الجديدة ،نحـــن في طريقنا للحصول على
ً
مضيفـــا أن “اإلدارة األميركيـــة الجديدة تحـــول الوضع نحو
فرصـــة”،

االمتثال ،أي أننا ننتقل من جو التهديد إلى جو الفرص”.

وكان وزيـــر الخارجيـــة محمـــد جـــواد ظريف قـــد قال فـــي مقابلة مع

صحيفة “إيران” الحكومية في وقت سابق ،إن “إلغاء بايدن العقوبات

األميركيـــة على إيران وعـــودة طهران لتعهداتها فـــي االتفاق النووي
ً
وقتا”.
ليس باألمر الذي يستغرق

وأوضـــح ظريـــف أن “إيـــران ال تعـــارض المفاوضـــات مـــع الواليـــات
ً
الفتا إلى أنه
المتحدة وهذه القضية ممكنة في إطار مجموعة ،”5+1

“إذا نفـــذ جو بايدن تعهدات واشـــنطن فـــي االتفاق النووي فإن إيران
ً
فورا وبالكامل إلى تعهداتها في هذا االتفاق”.
ستعود
وهـــذا يؤكـــد ما قلناه بشـــأن التفـــاؤل البالغ من جانـــب الماللي بقرب

عودة الواليات المتحدة لالتفاق ،وهو أمر لن يحدث بالســـهولة التي
ً
أيضـــا أن تتوخى
يتوقعونهـــا ،ولكـــن علـــى اإلدارة األميركيـــة المقبلة

الالفـــت أن مالـــي اعترف فـــي التصريح ذاته أن العـــودة إلى اتفاقية

الحـــذر وتتفـــادى الفخ ،وتعيـــد فتح الملـــف للنقاش بالكامـــل قبل أن

االتفـــاق النـــووي “ســـتكون أكثر حساســـية وتحديً ا بســـبب تداعياتها
الجيوسياســـية علـــى الشـــرق األوســـط” ،فضـــاً عـــن إحجـــام حلفـــاء

وجهات نظر حلفاء واشنطن في منطقة الخليج العربي.

الحقيقة أن عودة الواليات المتحدة لالتفاق من دون شروط واتفاق

جديـــدة تعيـــده للحيـــاة ،وهو اعتراف مهـــم ،رغم غرابتـــه ،ويؤكد أن

بات ميتا إكلينيكيا ،ســـيضع الدبلوماسية األميركية في مأزق صعب

باريـــس للمنـــاخ ســـتتم بمزيد مـــن اإلجماع وأســـهل؛ لكن العـــودة إلى

الواليـــات المتحـــدة فـــي المنطقة ،عن منـــح االتفاق قبلة أوكســـجين
القرار لن يكون ســـهال بالمرة على الرئيس المنتخب ،الســـيما في ظل

ما لم يشر إليه تصريح المسؤول األميركي السابق بشأن استفزازات
ماللـــي إيران المســـتمرة وتجاوزهم الســـقف المســـموح به لتخصيب
اليورانيـــوم بحســـب االتفاق النووي ،وكذلـــك تهديداتهم وتدخالتهم

تتخذ أي قرار متسرع ،وتحول دون تكرار خطأ إدارة أوباما بتجاهل

مسبق حول بقية القضايا المهمة التي لم يشملها االتفاق النووي الذي
ويوفر للماللي الفرصة لهدر الوقت ربما لســـنوات رئاسة بايدن األربع
فـــي البحـــث عن صيغة جديـــدة التفاق نووي يرضـــي أهواءهم وفق

نظرية “حائك الســـجاد” ،التي جعلت التفـــاوض حول االتفاق القديم

يستغرق أكثر من خمس سنوات!“ .إيالف”.

أمسكوا أبناءكم
ً
َ
كـــم مرة حللتـــمْ
مجلس من
عوائل للتو تعرفتم عليهـــا ،أو كنتم في
ضيوفا لدى
ٍ
َ
ِ
المجالـــس ،أو ق ِبلتـــم دعوة عقد قِران ،أو كنتم في نزهةٍ مع عوائلكم في حديقةٍ

عامة ،تجلســـون في أمان هللاْ ،
ُ
وتجرح
بطفل يرميكم بكلمةٍ بذيئة تصدِمُ ُكم
إذ
ِ
ٍ
سبب لها تأتيكم من الالمكان ،أو ُتس ّد ُد
مسامعَ كم وقلوبكم ،أو بصفعةٍ مباغِ تة ال
َ
َ
فـــي وجوهِ كم ُك ً
مســـمع ومرأى من آبائهم
أنوفكم على حين غرة على
فتبعج
ُ
رة
ٍ
الذيـــن ينظـــرون لمـــا حصل ببـــادة ،أو قد يضحكـــون ملءَ أشـــداقِ هم ،ومع ذلك

كلـــه ،ال تســـتطيعون إبـــداءَ ردةِ
ِ
وحجـــم الجاني.
والحرج
فعل بســـبب المفاجأة
ِ
ٍ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
فالطفل الصغيـــرُ
مرتبك
ناقص المعرفة
غضاضة في ذلك؛
البعـــض َأ ّل
وقـــد يرى
َ
الســـلوك حتـــى يبـــدأ بالتعلم والنضج ،وقـــد نج ُد بعض الصحةِ فـــي هذه الرؤية،
َ
َ
يكتســـب المعرفـــة ويبـــدأ بتعلم الســـلوكِ الجيد
ُ
الطفـــل
أن
أن
الحقيقـــة هـــي َّ
إال َّ
منـــذ نعومـــةِ أظفـــاره؛ فالســـنوات الخمس األولى مـــن عمر الطفل هي مـــا يُ حد ُد
أن يُ ِّ
ُ
نشـــئا أبناءَ هما على
شـــخصيته في المســـتقبل؛ لـــذا يتوجب على الوالديـــن ْ
ُ
الســـلوكات الجيـــدة ويعاقبا الطفلَ
ِ
لق القويم ،ويعززا
المعرفـــةِ الصحيحـــة والخ ِ

ُ
الطفل عقابه بنفســـه من بين عـــدةِ
عقابات
علـــى الســـلوكات الســـيئة ،بأن يختا َر
ٍ
ُ
َ
أن الطفل الصغير
ممكنـــة على أال تكون عنيفة ،بل مؤثـــرة .ويعتقد بعض اآلباء َّ
ً
َ
ُ
ُ
ِ
إرساء
العبث
شيئا ،وأنه من
يفقه
حديث الوالدة وحتى ســـن الرابعة ال يعي وال

القوانين ورسمُ الحدود للطفل في التعامل معهم ومع اآلخرين ،بينما يتسابقون
مراحل ِّ
َ
َ
الحروف والحساب،
مبكرة ليتعلموا
لتسجيلهم في أفضل المدارس في
َ
ُ
ِ
إبداء الوالدين أية ردةِ
فعل
إن عدمَ
وهـــي مـــن المغالطات التي يجب التنبه لهاَّ .
ٍ
ً
تجـــاه أبنائهمـــا حين يُ
بكلمات
كبيـــرا
مجلـــس ما ،أو يؤذوا
ســـيئون التصرف في
ٍ
ٍ
َ
ُ
ضرب من الالمســـؤولية
ٌ
واجب االحترام ،لهو
تليق باألطفال أو بالكبير
ســـيئة ال
ِ

واإلهمال وعدم الذوق لدى اآلباء أنفسهم .قرارُ إنجاب األطفال مسؤولية كبرى
ِ
َ
وصبر وأناة؛
أولئك
ال يُ قررها إال
القادرون على حملها ،والتربية تحتاج إلى جهدٍ
َ
ٍ
ُ
فلنكن بقد ِر المســـؤولية ،ول ُنربي أبناءَ نا على
كي ُتؤتي أ ُكلها في نهايةِ المطاف؛
ْ

وإحسان التصرف ول ُنع ْنهم على التعرف على البيئةِ
االحترام والتقدير لآلخرين
ِ

الشـــارع
مـــن حولهـــم ومواطن الخطر التي قـــد يتعرضون لها ،فال يندفعوا نحو
ِ
عجالت سيارة فيعرضوا أنفسهم للخطر والسائقَ
ِ
دون بصيرة ،أو ينبطحوا عند

للمســـاءلة ،وال يتفوهوا بالســـباب أو الشـــتائم ظانين أنهم على صواب ،عاكسين
ِ
شـــخصيات آبائهم ال شـــخصياتهم هم؛ فالطفل يتعلـــمُ بالتقليد ،والوالدان
بذلك

واجب
ٌ
أن ذلك
هما المثال األعلى .أمسكوا أبناءكم عن مضرةِ اآلخرين واعلموا َّ
ُ
ألن السلوكَ البذيء صد َر من أبنائكم.
عليكم تجا َه الناس ال
يسقط عنكم َّ

سباق جائزة “البحرين” لطيران الخليج يضيء سماء الحلبة
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الصخير -حلبة البحرين الدولية

ينطلق اليوم الجمعة على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة

الســيارات في الشــرق األوسط” أولى فعاليات سباق الـ ـFORMULA 1
جائــزة البحريــن الكبــرى لطيران الخليــج  2020والذي سيســتمر حتىيــوم األحــد الموافق  29نوفمبر الجاري ،وســتكون الحلبــة محط أنظار

العالــم خــال ثالثــة أيــام القادمــة لمتابعة انطــاق الجائــزة الكبرى في

مملكة البحرين والســباق الذي يمثل الذكرى الـ  16لســباقات الفورموال

 1في البحرين.

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى آل
خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لحلبـــة

البحريـــن الدوليـــة قائـــا“ :تعـــود
ســـباقات الفورمـــوال  1لالنطـــاق

علـــى مضمار حلبـــة البحرين الدولية

لجنة اإلحصاء البحرينية مع معروف مولود

ونحـــن ســـعداء للغايـــة الســـتضافة

لجنة اإلحصاء باتحاد السلة تتواجد في التصفيات

األســـبوع واألســـبوع المقبل ،ونعرب

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

الفورمـــوال  1والســـباقات المســـاندة

ســـباقين مزدوجين خالل نهاية هذا
عـــن ترحيبنـــا الحـــار بســـائقي وفرق

اختـــار االتحـــاد الدولـــي لكرة الســـلة

ولديهـــا خبـــرة كبيـــرة فـــي اإلحصـــاء

ونأمـــل أن الجميـــع يتمتـــع بإقامـــة

لتغطية جميع مباريات المجموعتين

ويتكـــون فريق لجنـــة اإلحصاء الذي

بأبطال الصفوف األمامية وعائالتهم

لجنـــة اإلحصـــاء باالتحـــاد البحريني

األولـــى والرابعـــة مـــن التصفيـــات

اآلســـيوية التـــي تســـتضيفها مملكـــة
البحريـــن وتنطلق منافســـاتها مســـاء

اليوم.

وتمتلك كوكبة شابة مؤهلة.

ســـيتولى مهمـــة متابعـــة إحصـــاءات
جميـــع المباريـــات مـــن مديـــر األمـــور
الفنيـــة ورئيـــس اللجنـــة ســـيد علـــي

الموســـوي ،واألعضـــاء طـــارق المـــا،

وتأتـــي االســـتعانة بلجنـــة االحصـــاء

محمد إسماعيل وعمار علي.

كدليـــل واضـــح علـــى تفـــوق الكوادر

وتســـجيل الالعبين باالتحـــاد الدولي
ً
اجتماعـــا عـــن بُعـــد مـــع
(فـــرع آســـيا)

من قبـــل االتحاد الدولي لكرة الســـلة
البحرينيـــة وكفاءتهـــا العاليـــة فـــي

مجـــال االحصاء ،خاصـــة وأن مملكة
البحريـــن ســـباقة فـــي هـــذا المجـــال

وعقد معروف مولود رئيس اإلحصاء

رئيـــس وأعضاء اللجنـــة ووقف على

استعدادهم للعمل في التصفيات.

آمنـــة ومريحة ،كمـــا نتطلع للترحيب
يوم الســـباق األحد ومنحهم التقدير

الذي يستحقونه”.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات
سباق الفورموال  1اليوم والتي تتركز
علـــى التحضيـــرات النهائية النطالق

الجولة الــــ من خـــال تحضير الفرق

والسائقين والفريق الطبي والتحقق
من جاهزية الحلبة ،ومن ثم انطالق

التجـــارب الحـــرة األولـــى للفورمـــوال
 1عنـــد الســـاعة  2مســـاء ،وســـتمتد

الفتـــرة لــــ  90دقيقـــة .وســـتنطلق

حصة التجارب الحرة الثانية لسباق
الفورمـــوال  1فـــي الســـاعة  6مســـاء

ولمدة  90دقيقة.

وستســـتمر فعاليـــات الحلبـــة لليـــوم
األول بالتجارب للبطوالت المساندة

كبطولـــة الفورمـــوال 2وبطولـــة كأس
تحـــدي البـــورش جـــي تي  3الشـــرق

األوســـط ،وأولـــى الفعاليـــات لتحدي

البـــورش من خالل التجـــارب األولى
وذلـــك فـــي  11:25صباحـــا ،وبعدهـــا

بســـاعة انطالق تجارب الفورموال ،2

ومن ثم في المســـاء انطالق الحصة
التأهيليـــة لبطولة الفورموال  2وذلك
في  16:15مســـاء ومن ثم التجارب
الثانيـــة لتحدي البورش في الســـاعة
 8مساء.
الدوليـــة
وأعلنـــت حلبـــة البحريـــن
ّ
ً
أن ســـباقي جائـــزة البحرين
مؤخـــرا ّ

الكبـــرى لطيـــران الخليـــج وجائـــزة

رولكـــس الصخير الكبـــرى للفورموال
ُ
ســـتقامان مـــن دون حضـــور
وان

الجماهير .لكن ســـيكون هناك مقاعد
ّ
تخصـــص لعوائـــل العامليـــن
ســـوف

فـــي الصفـــوف األمامية مـــن الكوادر

الصحيـــة والجهـــات المســـاندة
ً
عرفانا
األخرى فـــي البحرين ،وذلـــك

لمســـاهماتهم والتزامهم الكبير ضمن

الجهـــود الوطنية المبذولـــة للتصدي
للجائحة في المملكة.

وجديـــر بالذكـــر ان ســـباق جائـــزة

رولكـــس الصخير الكبـــرى للفورموال

وان تنطلـــق األســـبوع المقبـــل وذلك
في الفترة من  4إلى  6ديسمبر المقبل

وذلك على المضمار الخارجي ،حيث

يتم التسابق عليه ألول مرة.

النجمــة واألهــلي يتخطــيان عــالي والبســيتين

مــواجــهــة قـــويـــة بــيــن الــنــصــر والـــمـــحـــرق بــــــدوري عــيــســى بـــن راشـــــد الــيــوم
سبورت | تصوير( :خليل ابراهيم)

حقق النجمة انتصاره الثالث بدوري عيســى بن راشــد ألندية الدرجة األولى للكرة
الطائرة بعدما فاز على عالي بنتيجة  ١/٣في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس
الخميس ضمن منافســات الجولة الرابعة على صالة الشــيخ عيســى بن راشد للكرة
الطائرة بمدينة عيسى الرياضية.
وانتهـــت األشـــواط الثالثـــة -٢٣ ،١٧ -٢٥

الثالثة ليبقى رصيده خاليا من النقاط.

.٢٣-٢٥ ،٢٣-٢٥ ،٢٥

وانتهت األشـــواط الثالثـــة -٢٩ ،١٦ -٢٥

وبهـــذا الفـــوز رفـــع النجمـــة رصيـــده الى

.١٩-٢٥ ،٢٧

ثمـــان نقاط ليعتلي المركـــز الثاني مؤقتا
فيمـــا تلقـــى البســـيتين الخســـارة الثالثة
علـــى التوالـــي ليبقـــى رصيـــده خاليا من
النقاط.
وفـــي المواجهـــة الثانيـــة حقـــق األهلـــي
انتصـــاره الثالث على التوالي بعدما هزم
البسيتين بنتيجة  ٠/٣ليرفع رصيده إلى
 ٦نقاط ليتربـــع على عرش الصدارة بكل
جـــدارة ،فيما تلقى البســـيتين الخســـارة

مباريات اليوم

جانب من اللقاء

تســـتكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة

من لقاء البسيتين وعالي

الرابعة عندما تقام موقعة ينتظر منها أن

الســـاعة  ٦:٠٠مســـاء على صالة عيســـى

فـــي تحقيـــق االنتصـــار الثالـــث والعودة

وفـــي المواجهـــة الثانية يطمـــع داركليب

مهمتـــه صعبـــة فـــي الفـــوز علـــى طائـــرة

(  ٤نقـــاط) والمحرق الوصيـــف (  ٦نقاط)

النصر بقيادة المدرب الوطني حسن علي

خبرة يونس عبدالكريم وحســـن ضاحي

فـــي اقتنـــاص النقـــاط الثـــاث لتعويض

داركليـــب يعـــول علـــى نجوميـــة محمود

المواجهـــة األخرى داركليب الخامس ( ٣

إلحـــراج المحـــرق ،أمـــا األخيـــر بقيـــادة

علـــى محترفـــه الكاميروني “ كـــودي” مع

تكـــون ســـاخنة بين كال من النصـــر الرابع

بن راشد الرياضية.

الســـاعة السابعة مســـاء ،بينما يلتقي في

يتطلـــع لمواصلـــة أدائه المتميز والســـعي

نقاط) وبني جمـــرة األخير ( بدون نقاط)

المـــدرب محمـــد المرباطـــي فإنـــه يطمح

لصـــدارة الترتيـــب .ويعـــول النصـــر على

وصبيـــح ابراهيـــم ،فيما يعتمـــد المحرق

فاضل عباس ومحمد يعقوب.

بقيـــادة مدربـــه البرازيلـــي “ ســـيرجيو”
خســـارته األخيـــرة مـــن األهلي ،أمـــا بني

جمـــرة بقيادة المـــدرب محمد جالل فإنه

يســـعى لتحقيـــق أول انتصـــار وان كانت

األحالم.

عبدالواحـــد وعلـــي ابراهيـــم بحـــال

مشـــاركته ،اما بني جمـــرة فإنه يأمل في

تألق العبه الفلبيني ( اسبيجيو).

اليوم انطالق النافذة الثانية للتصفيات اآلسيوية
اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

وبحســـب نظـــام التصفيـــات النهائيـــة،

تنطلق اليوم الجمعة ،منافسات النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة  ،2021والتي يستضيف االتحاد البحريني لكرة السلة من

ســـ ُتلعب المباريـــات بنظـــام الذهـــاب

خاللها مباريات المجموعتين األولى التي تضم منتخبات الفلبين وكوريا الجنوبية التي لن تتواجد هذه المرة ،وتايلند واندونيسيا ،والرابعة

واإليـــاب ،وبالتالـــي كل فريـــق ســـيلعب
ً
ً
وإيابـــا ،ليصبـــح
ذهابـــا
أمـــام منافســـه

التــي تضــم منتخبنــا الوطنــي والعــراق ولبنان والهند ،خالل الفترة من  27لغاية  30نوفمبر الجــاري ،على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة
عيسى وبدون حضور جماهيري.

عـــدد المباريـــات اإلجمالي لـــكل منتخب

ويســـتهل منتخبنـــا الوطنـــي مشـــواره

لتســـجيل انتصـــاره الثاني فـــي المرحلة

مـــن االثني عشـــر العبا الذين ســـيمثلون

التصفيـــات النهائيـــة المؤهلـــة لـــكأس

وأن فاز في لقـــاء واحد من أصل اثنين،

تشـــكيلة رجـــال الســـلة كال مـــن :أحمـــد

فـــي الجولة الثانيـــة للنافـــذة الثانية من
آسيام بلقاء نظيره العراقي ،عند الساعة
السابعة مساء.

الثانيـــة مـــن التصفيـــات ،بعدما ســـبق له
حيـــث انتصـــر هنـــا فـــي البحريـــن علـــى

حساب الهند ،فيما خسر لقاء لبنان الذي

وتفتتـــح المنافســـات بلقاء الهنـــد ولبنان

أقيم في بيروت.

المنتخبـــان الفلبينـــي والتايلنـــدي عنـــد

األميركـــي ســـام فينســـت ويعاونه أيوب

في الســـاعة الواحدة ظهـــرا ،فيما يلتقي
الساعة الرابعة عصرا.

ويتطلـــع منتخبنـــا خـــال لقـــاء اليـــوم

ويقـــود تدريـــب منتخبنـــا المـــدرب

حاجي وأيمن حمزة.

واختار فينســـنت قائمـــة األحمر المكونة

بالمجموعـــة ســـت مباريـــات ،وســـيتأهل

منتخبنـــا فـــي التصفيـــات ،حيـــث ضمت

بطـــل كل مجموعـــة ووصيفه إلى بطولة

ســـلمان ،محمـــد حســـين ،محمـــد كويـــد،

كأس آســـيا ،ليصبـــح مجمـــوع المتأهلين
ً
منتخبـــا ،بينما الفرق الســـتة أصحاب
12

ميثـــم جميـــل ،صبـــاح حســـين ،محمـــد

قربـــان ،أحمد نجف ،محمـــد أمير ،مزمل

أمير ،هشـــام سرحان ،محمد ناصر وسي
جي غيلز.

ويأتـــي المنتخـــب اللبنانـــي فـــي صدارة

المجموعة برصيـــد  ٤نقاط بفوزين على

منتخبنا الوطني لكرة السلة

ثانيا برصيد
(العراق والبحرين) ،منتخبنا ً

 ٣نقـــاط بفوزه على الهند وخســـارة أمام
لبنـــان ،والهنـــد ثال ًثـــا بثـــاث نقـــاط أيضا

المركـــز الثالـــث فـــي المجموعات الســـت
ســـيتم تقســـيمها علـــى مجموعتيـــن

بفـــوزه علـــى العـــراق وخســـارته أمـــام

لتخـــوض الملحـــق وســـيتأهل فريقـــان

منتخبنـــا ،وأخيـــرًا العـــراق بنقطتيـــن من

مـــن كل مجموعـــة للنهائيـــات وبالتالـــي

خسارتين أمام لبنان والهند.

سيصبح مجموع الفرق المتأهلة .16
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خالد بن محمد“ :قفز الحواجز” ستكون مليئة بالندية والتنافس هذا الموسم

تغطية  -اللجنة اإلعالمية

الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة أن

عبـــدهللا آل خليفة رئيـــس االتحاد الملكي

الرياضية الشـــيقة والمليئة باالثارة ،حيث
إن مسابقات الموسم الماضي كانت مليئة
بجميع جوانب االثارة التي شهدها وعاش

اثارتها الجميع.

للفروســـية وســـباقات القـــدرة علي ميدان

االتحاد الرياضي العسكري بالرفة”.

الخامـــات والمواهب الشـــابة الذين ظهروا

االجراءات االحترازية والوقائية في ظل

أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك العديـــد مـــن

تميـــز واضـــح ونتائـــج ومنافســـات عاليـــة

بمســـتقبل واعد لهم وهذا مـــا نتوقعه هذا

الفنيـــة واســـتعداداتهم الكبيـــرة للموســـم

الجديد ،ننظر للموسم القادم بشعار االثارة
والتحـــدي ،فاليـــوم أصبحت هنـــاك قاعدة

كبيـــرة من الفرســـان والفارســـات على حدٍ

صـــورة ،حيث تم االجتماع والتنســـيق مع

وبين الشـــيخ خالد بـــن محمد آل خليفة

وقـــال الشـــيخ خالد بن محمـــد آل خليفة

وتطـــور كبيـــر فـــي مســـتويات الفرســـان

اقامـــة المســـابقات واخراجهـــا بأفضـــل

القائميـــن على المســـابقات ووضع التصور

في العديد من المناسبات والمسابقات في

“بنـــاء على ما حققه الموســـم الماضي من
ً

جميـــع الظـــروف واألجـــواء مـــن أجـــل

الفنـــي فقـــد تـــم تحديـــد االرتفاعـــات في

رأســـهم ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل

القادم تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن

أنهـــم قاموا خالل الفتـــرة الماضية بتهيئة

أكـــد الشـــيخ خالـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة

مســـابقات قفـــز الحواجـــز من المســـابقات

منذ دخول المشاركين وحتى خروجهم”.

ســـواء ،حيـــث أن الجميـــع ينتظـــر انطالق

بالناشئين وجميع الفئات”.

الموسم الجديد بأولى جوالته يوم السبت

رئيـــس لجنـــة قفـــز الحواجـــز باالتحـــاد

وأوضـــح رئيـــس لجنـــة قفـــز الحواجـــز

ً
جدا لتفادي انتشار هذا الفيروس
مشددة

ً
عموما ورياضة الخيل
الرياضة البحرينية
ً
خصوصا مـــن قبل القيادة
وقفـــز الحواجز

المواســـم الماضية بمستويات قوية تبشر
الموســـم وقال “نحن بدورنا سنقوم بدعم

هذه المواهب وايصالها الى المراتب العليا
في المســـابقات المقبلة وذلك بالتعاون مع

المالك واالســـطبالت الذين نثق بقدراتهم
وأفكارهم التطويريـــة في مجال االرتقاء

جدول دوري ناصر بن حمد الممتاز

والتنســـيق مـــع الفرســـان والمـــاك حـــول

جميـــع تفاصيل الموســـم الجديد ،واعتمد
مجلـــس ادارة االتحـــاد الملكي للفروســـية

الظـــروف الراهنـــة من أجل حفظ ســـامة

وســـباقات القـــدرة الذي أطلعنـــاه على كل

وصحـــة الجميـــع وهو ما يهمنـــا خالل هذا

خالد بن محمد

صحيـــة متكاملـــة بالتعـــاون مـــع وزارة

اللجنة التنســـيقية برئاســـة صاحب السمو

الصحـــة لتنفيـــذ توجيهـــات ســـمو الشـــيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة ممثـــل جاللـــة

الملك لألعمال االنســـانية وشئون الشباب،
بتطبيـــق التعليمات الصحيـــة الصادرة من

هـــذه التفاصيـــل البرنامـــج الشـــامل الـــذي

الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء  ،وتعليمـــات

فريـــق البحرين لمكافحـــة فيروس كورونا
كوفيـــد  ،19لذا فســـتكون هنـــاك اجراءات

أصـــدر االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة
القـــدم ،جـــدول مباريـــات القســـم

للموســـم الرياضي الجديـــد 2020-
وســـتبدأ منافســـات الـــدوري يـــوم

الرياضية الثالث بمدينة عيسى الرياضية

وحيـــدة ســـتجمع الرفـــاع الشـــرقي

صالـــة اتحـــاد ذوي اإلعاقـــة ،صالـــة اتحاد
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مع البديع على استاد مدينة خليفة

اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضيـــة

األولـــى يـــوم  9ديســـمبر بإقامـــة

مرتقبة بين قطبين متنافسين على

العربيـــة واإلنجليزيـــة علـــى واجهـــة صالة

علـــى اســـتاد األهلـــي ،الحـــد مـــع

البحرينية.

الرياضيـــة ،فيمـــا تختتـــم الجولـــة

االتحـــاد البحريني لكرة القدم ،فإن

المالكيـــة مـــع األهلـــي علـــى اســـتاد

بالجولة التاســـعة التي ستقام على

الرياضيـــة ،وستســـتكمل الجولـــة

في قمـــة مبكرة لدورينـــا ومواجهة

مباراتيـــن :البســـيتين مـــع المنامـــة

البطـــوالت علـــى مدار تاريـــخ الكرة

النجمـــة على اســـتاد مدينـــة خليفة

وبحســـب الجـــدول الصـــادر مـــن

يأتـــي ذلـــك تنفيـــذا لتوجيهـــات حضـــرة

األولى يوم  10ديسمبر ،إذ سيلعب

منافســـات القســـم األول ســـتختتم

آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظه هللا

األهلـــي ،والرفاع مـــع المحرق على

مدار يومي  4و 5فبراير المقبل.

اتحاد ذوي اإلعاقة ليتم تدشـــين المسمى
الجديد رسميا على الصاالت الثالث.

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

ورعـــاه ،وســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

خليفـــة ممثل جاللتـــه لألعمال اإلنســـانية

وشـــؤون الشباب مستشـــار األمن الوطني

معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

من قبل جميع الفارسات مما يؤكد التطور
الكبير الذي تعيشـــه رياضـــة قفز الجواجز
واهتمـــام مجلـــس ادارة االتحـــاد الملكـــي
بالعنصر النســـائي ،وهذا ما سيســـاهم في

جذب عدد أكبر من الفارســـات ويشجعهن

لدخول أجواء مسابقات القفز القادمة.

حسن علي

قـــال عضـــو مجلـــس إدارة االتحـــاد
البحرينـــي للكرة الطائـــرة رئيس لجنة

الحكام راشـــد جابر إن االتحاد يسعى
للدفـــع بإحـــدى الحكمـــات للمشـــاركة

كحكـــم ثـــان فـــي منافســـات دوري

الدرجـــة الثانيـــة للرجـــال ،وذلـــك بعد

التجربة الناجحة بإشراكهن كمراقبات
خطوط في مباريات الجولة الماضية

رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة

كمـــا أن المبـــادرة تأتـــي تخليـــدا لذكـــرى

عيســـى بن راشـــد آل خليفة على الصاالت

الفـــذة التـــي اســـتحوذت علـــى محبـــة

المؤسســـات والهيئات الرياضية اإلقليمية

بإطالق اســـم المغفور له بإذن هللا الشـــيخ
الرياضية الثالث بمدينة عيسى الرياضية
ُ
ً
وعرفانا للمســـيرة المشـــرفة
تقديرا
وذلك
للراحل الكبير في خدمة مملكة البحرين.

مـــن دوري الدرجـــة الثانيـــة وذلك في

إطار مســـاعي االتحاد الجـــادة لتعزيز

أحمد مهدي

تقـــام اليـــوم (الجمعـــة) منافســـات

الجولـــة العاشـــرة لـــدوري االتحـــاد
لكـــرة الصـــاالت للموســـم الرياضـــي

زاهر لهن .”..

وأشـــار جابـــر بـــأن االتحـــاد ســـيمضي

مدينـــة عنـــد  4عصـــرًا ،وعنـــد 5.45

والمســـاهمة في الدفـــع بالحكمات في

ويخضع الشباب للراحة اإلجبارية.

مـــن خـــال منحهـــن الفرصـــة للعمـــل

أسفرت عن فوز مدينة عيسى على

بثبـــات نحـــو تعزيـــز تلـــك التجربـــة

مســـاءً يلعب المالكية مع التضامن،

المنافســـات المحلية بشـــكل تدريجي

وكانـــت نتائـــج الجولـــة الماضيـــة

والقارية والدولية عبـــر مختلف المناصب
التـــي تبوأها في تلـــك الهيئـــات الرياضية

وترك فيها بصمات كبيرة.

المالكية ( ،)6-4والحد على الشباب
(.)3-2
حاليا إلى
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري
ً

صـــدارة الحد والشـــباب برصيد 17
نقطـــة لـــكل واحد منهمـــا ،التضامن
 9نقـــاط ،مدينـــة عيســـى  10نقاط،
المالكية  3نقاط في المركز األخير.
وجولـــة اليـــوم قبـــل األخيـــرة قبـــل
ختـــام الـــدور التمهيـــدي ،علمً ـــا أن
األربعـــة األوائل ســـيتأهلون لنصف
النهائـــي وصـــوالً فيما بعـــد للمباراة
النهائية لتحديد بطل الدوري.

األولـــى ،وكحكـــم ثـــان فـــي الدرجـــة

الثانيـــة الكتســـاب المزيد مـــن الخبرة

للمشـــاركة في إدارة مباريـــات الفئات

ولكنهن سرعان ما كسرن هذا الحاجز
بصورة ايجابية في ظل تعاون الفرق

حكمـــة أو أكثـــر لتنال الشـــارة الدولية

جدول دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

الســـنين واستذكارا إلســـهاماته في خدمة

الجولة  10لدوري كرة الصاالت

فـــي المباراة األولى ،يلعب الحد مع

عاليـــة مـــن شـــأنها أن تحقـــق الهـــدف

الحكمـــات لـــدى تكليفهـــن بمراقبـــة

الرياضـــي والمســـاهمة فـــي المنجـــزات

الحكم بقرارها وهو ما يبشر بمستقبل

كمراقبـــات خطـــوط مؤخـــرا ،موضحا

ولـــدى ســـؤالنا له عـــن مـــدى ردة فعل

أدوارا حيويـــة فـــي بناء مؤسســـات العمل

لقاءين على صالة نادي الشباب.

الخطـــوط ،أجـــاب “لقـــد تحمســـن

العمرية وقد أثبتن قدرات جيدة.

واحتـــرام أبنـــاء الوطـــن جميعـــا ،ولعبـــت

إلحـــدى الكرات بأنها كـــرة لمس وأخذ

وكســـر حاجـــز الرهبـــة ،مشـــيدا بمـــا

بأن االتحاد سبق وأن منحهن الفرصة

الشيخ عيسى بن راشد تقديرا الشخصية

 ،2020 - 2019وذلـــك بإقامـــة

كمراقبـــات خطـــوط بـــدوري الدرجـــة

احدى الحكمات لدى مشاركتها كمراقبة خط

التسمية الجديدة للصاالت الرياضية

الكبيـــرة للرياضـــة البحرينيـــة علـــى مـــر

بعـــد التجربـــة الناجحـــة لمشـــاركتهن كحـــكام خطـــوط بالدرجـــة الثانيـــة

لهـــذه المهمـــة مع شـــيء مـــن الخجل،

يتمتعـــن بـــه مـــن إمكانـــات وقـــدرات

وتشـــجعن للمشـــاركة وقـــد ظهـــرن

الـــذي يتطلـــع لـــه االتحاد فـــي تخريج

معهن ،كما أن إحدى الحكمات أشارت

مستقبال.

 100العب في بطولة البحرين للجولف

وســــــــط مـــــشـــــاركـــــة واســــــعــــــة عــــلــــى مـــــــــدار جـــولـــتـــيـــن

أحمد مهدي

اعتمـــد االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة
القـــدم ،جـــدول مباريـــات القســـم

البطولة قوية بين الالعبين خاصة أن معظم

سبورت

األول لـــدوري الدرجـــة الثانيـــة

الالعبيـــن أصحـــاب البطـــوالت متواجـــدون

تنطلـــق صبـــاح اليـــوم الجمعـــة  27نوفمبـــر

للموســـم الرياضـــي الجديد 2020

فـــي البطولة ومنهم أصحاب الخبرة إضافة

النســـخة الثانيـــة مـــن بطولـــة البحريـــن

.2021 -

إلـــى الشـــباب أصحاب الطمـــوح في اعتالء

المفتوحـــة للهـــواه وبمشـــاركة كبيـــرة مـــن

وستبدأ منافســـات دوري الدرجة
الثانيـــة يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 7

وبحســـب الجـــدول الصـــادر مـــن

 10أندية بعد اعتماد انضمام نادي
الخالدية حدي ًثا من قبل الجمعية

األول ســـتختتم في شـــهر فبراير
مـــن العـــام المقبـــل ( ،)2021إذ

القدم.

و 3منه.

ديســـمبر المقبل ،وذلك بمشـــاركة

أثنى على مشاركة العنصر النسائي المتميز

(صاالت عيسى بن راشد الرياضية) باللغة

جابر :قريبا  ..سيدات “كحكم ثان” بمباريات الطائرة

تكلـــل بالنجـــاح في أول مشـــاركة لهن

الملكي للفروســـية وســـباقات القـــدرة ،كما

بمنطقة الرفاع (صالة اتحاد الكرة الطائرة،
كـــرة الطاولـــة) .ووضـــع المســـمى الجديـــد

الثقـــة إلدارة مباريات الرجال ،وهو ما

فـــي ظـــل الدعـــم الكبيـــر الـــذي تحظى به

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيـــس االتحـــاد

بتركيـــب المســـمى الجديـــد للصـــاالت

 8ديســـمبر المقبـــل بإقامـــة مبـــاراة

المواصلـــة وتطوير قدراتهن ومنحهن

ً
خصوصـــا
متأمـــاً مســـتقبل مشـــرق لهـــم

األولمبية البحرينية ،وسمو الشيخ عيسى

تدشين مسمى صاالت عيسى بن راشد الرياضية
قامـــت وزارة شـــئون الشـــباب والرياضـــة

بـــأن االتحـــاد يشـــجع الحكمـــات على

بمملكتنا الحبيبة”.

وأشـــاد خالـــد بـــن محمـــد بمـــا ظهـــر عليه
ً
خصوصـــا الصغـــار والناشـــئين
الفرســـان

األعلـــى للشـــباب والرياضة رئيـــس اللجنة

حسن علي

األول لدوري ناصر بن حمد الممتاز،

وأضـــاف جابـــر لــــ “البـــاد ســـبورت”

نســـعى من خاللـــه لالرتقـــاء برياضة القفز

خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس

تــقــديــرًا لــلــراحــل وتــخــلــي ـدًا لــســيــرتــه الــعــطــرة فــي دعـــم الــريــاضــة

أحمد مهدي

الحضور النسائي في مجال التحكيم.

جميع المســـابقات ورســـم مســـار الموســـم

خليفـــة ،وســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل

الجديـــد ،كما تم اعتمـــاد جدول البطوالت

للمنافســـات وفـــي ظـــل تطبيـــق جميـــع

الموســـم االســـتثنائي ،وقـــد وضعنـــا خطة

وأضـــاف “أمـــا بالنســـبة علـــى المســـتوى

الحكيمـــة والمســـئولين الرياضييـــن وعلى

االتحـــاد ،فـــإن منافســـات القســـم

العمومية لالتحاد البحريني لكرة

ســـتقام الجولة التاســـعة يومي 2

وســـتقام يوم  7ديسمبر مباراتان:

ويتأهـــل صاحبـــا المركزين األول

عيســـى مـــع الحالـــة ،فيمـــا يـــوم

بـــن حمد الممتاز ،فيما يلعب ثالث

الشـــباب مـــع ســـترة ،االتحـــاد مـــع

ثامن ترتيب دوري ناصر بن حمد

االتفـــاق مـــع التضامـــن ،مدينـــة

والثاني مباشـــرة إلى دوري ناصر

 8ديســـمبر ســـتقام  3مباريـــات:

الترتيـــب مباراتـــي الملحـــق مـــع

الخالدية ،قاللي مع البحرين.

الممتاز.

منصـــات التتويـــج خاصة أن اســـتعداداتهم

هواة لعبـــة الجولف في البحريـــن والمملكة

كانـــت علـــى نطاق واســـع ومنذ مـــدة زمنية

العربية السعودية الشقيقة وبعض الالعبين

كافيـــة لتحقيق ارقـــام متقدمة .هـــذا ويود

األجانـــب المقيميـــن فـــي المملكـــة والذيـــن

مجلـــس إدارة االتحـــاد البحرينـــي بتقديـــم

يحـــق لهم المشـــاركة حســـب نقـــاط التكافؤ
المعمـــول بـــه فـــي البطولـــة .هذا وســـتكون
فعاليـــات البطولـــة مـــن جولتيـــن وبمعـــدل

 18حفـــره في اليوم الواحـــد بحيث تنطلق

اول المجموعـــات المكونه من ثالثة العبين
ً
صباحا وتســـتمر
في تمام الســـاعة الســـابعة

ً
عصرا وقد
الفعاليات حتي الســـاعة الرابعة
تـــم تجهيـــز جميع االمـــور اإلداريـــة والفنية
وتحديـــد حـــكام البطولـــة والمســـجلين

باالضافـــة إلى التنســـيق مع النـــادي الملكي

خالص الشـــكر واالمتنان الـــى الرعاه الذين
صورة جماعية مع الفائزين

للجولـــف حـــول تجهيـــز الملعـــب البطولـــة

التـــي ســـوف تبـــرز في هـــذه البطولـــة .وقد

إقامـــة هـــذه البطولة ضمن رزنامـــة االتحاد

البطولة يتقدمهم العبو المنتخبات الوطنية

وتحديـــد القوانين الخاصة بالملعب .وتأتي
البحريني للجولف وذلك لتشـــجيع الالعبين

الهـــواه على المشـــاركة في البطـــوالت التي
تقـــام علـــى المالعـــب المزروعـــة بقصد رفد

المنتخبـــات الوطنية بالخامـــات والمواهب

تم تســـجيل  100العب للمشـــاركة في هذه
والعديـــد مـــن الالعبيـــن أصحـــاب الخبـــرة

ويغيـــب عـــن البطولة بطل النســـخة األولى

الشـــاب الواعد علي الكواري لوجوده خارج
البـــاد للدراســـة حيـــث ســـتكون منافســـات

قدمـــوا الدعـــم لهـــذه البطولـــة وكان لهـــذا

الدعـــم اثره في زيادة عدد المشـــاركين في
البطوله وهم شـــركة رفاع فيوز ومجموعة

بانز وشـــركة رضا التجارية وشـــركة بارديز
ســـكوير .وســـتكون الجولة الثانيـــة يوم غد

الســـبت وتكون ختام البطولة حيث ســـيتم
تحديـــد أصحـــاب المراكـــز المتقدمـــة مـــن

الالعبيـــن الذيـــن سيتنافســـون علـــى جوائز

البطولة.

عدوى المشاكل

إيمان :شوارع “المدينة” تئن ..و“األشغال” :تشققات فقط!

التقنية

^ ش ــه ــدت جــلــســة مجلس
بــلــدي الــجــنــوبــيــة صــبــاح أم ــس،

بــــيــــع وشـــــــــــراء الـــــــزوايـــــــا بـــســـعـــر مــخــفــض

تقطعات كــثــيــرة فــي مــداخــات

األعضاء والتي تتم عن بعد.

وكــــــــان رئــــيــــس م ــج ــل ــس ب ــل ــدي

الجنوبية بــدر التميمي يتح ّ
دث

ابراهيم النهام | تصوير :خليل ابراهيم

دعـــت العضو البلدي ايمان عبدهللا
لإلســـراع بتطويـــر شـــارع دمشـــق
بمدينة عيسى ،موضحة أن شوارع
المدينـــة تئن وتعانـــي األمرين في
موسم األمطار تحديدا.
وقالـــت إن ردود وزارة األشـــغال
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط
العمرانـــي دائمـــا ما يكـــون بالتعذر
أو الرفـــض ،بشـــكل يخالـــف الواقع

ل ــأع ــض ــاء ع ــب ــر شـــاشـــة كــبــيــرة

أمامه.

وهـــي ال تســـتدعي القيـــام بأعمال

ونستذكر بذلك المشاكل الشبيهة

صيانة عاجلة.

لــمــجــلــس الـ ــنـ ــواب فـــي جــلــســاتــه

و كان مجلـــس بلـــدي الجنوبية قد

العامة مؤخرً ا.

درس رد وزيـــر األشـــغال وشـــئون
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي
المهنـــدس عصـــام خلـــف بشـــأن
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توصيـــة المجلـــس بالموافقـــة على
االقتراح برغبة بشأن تعديل نظام
بيع الزوايا والشراء بسعر مخفض

القائم.

والمقـــدم من لجنـــة المرافق العامة

وأوضـــح رد الـــوزارة أن الحالـــة

والبيئة بمجلس النواب.

العامـــة للشـــارع جيدة ،عـــدا بعض

وأكـــدت دراســـة المقتـــرح بضـــم

التشـــققات في بعـــض أجزائه ،مما

الزوايـــا للوحـــدات الســـكنية فـــي

يـــؤدي الـــى تجمـــع ميـــاه األمطـــار،

مدينة زايد ،حيث أشـــارت توصية

ايمان عبداللطيف

مجلـــس النـــواب إلى تحقيـــق مبدأ

بالمملكـــة .وأفـــاد الوزيـــر المختص

العدالة والمساواة بين المواطنين،

بأنـــه تمـــت إحالـــة التوصيـــة الـــى

من خـــال المســـاواة بينهمـــا وبين

مجلـــس النـــواب وفقـــا لآلليـــة

باقـــي المناطـــق الســـكانية األخرى

المعتمدة.

local@albiladpress.com
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خفض الرسوم البلدية عن الزوج المتعدد

ال أرض لـــلـــســـوق الـــهـــنـــديـــة بــالــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة

^ ناقـــش مجلـــس بلـــدي

زوجة مسكن مستقل.

الجنوبيـــة تقرير اللجنـــة القانونية

والماليـــة

واإلداريـــة

وتهدف التوصية بتخفيف األعباء

والمتعلـــق

المعيشية عن المواطنين.

بتخفيـــض الرســـوم البلديـــة عـــن

وفـــي موضـــوع آخـــر ،دعـــا العضو

بعـــض الفئـــات التي ينطبـــق عليها

البلدي عبدهللا إبراهيم بتخصيص

مفهـــوم األســـرة البحرينيـــة ،حيث

قطعـــة أرض فـــي منطقـــة البحير،

تمـــت الموافقة عليها باألجماع من

لمشـــروع الســـوق الهنـــدي والـــذي

قبل األعضاء.

أوصـــى مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة

ويشـــير مقتـــرح التوصيـــة الـــى

بالموافقة عليه في جلسه سابقة.

قـــرار تخفيـــض الرســـوم البلديـــة

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

الفئـــات المـــراد اســـتفادتها مـــن

وكان وزيـــر األشـــغال وشـــئون

التـــي يشـــملها مفهـــوم األســـرة

عصـــام خلف قـــد رد على المجلس

وهـــي :البحرينيـــة المتزوجـــة مـــن
أجنبـــي ،وتلـــك التـــي لديهـــا أبنـــاء

غيـــر بحرينيي الجنســـية ،أو ليس
لديهـــا أبنـــاء ،والبحرينيـــة األرملة

تصوير طالل عتيق

والمطلقة التي لديها أبناء أو ليس
لديها ،والبحرينيـــة غير المتزوجة

والتـــي تجـــاوزت عمر الخمســـين،

وتعـــدد الزوجـــات إذا كان لـــكل

بخصـــوص هـــذه التوصيـــة ،بعـــدم

توافـــر أراض حكوميـــة فـــي نطاق

المحافظة الجنوبية ،تتناســـب مع

المشروع المشار إليه.

ممشى بأم الحصم وحديقتان وملعب بالحورة وسند

 3مشاريع خدمية بالعاصمة بكلفة  485ألــف دينار
سيدعلي المحافظة

تعزية
^ افتتح مجلس أمانة العاصمة

اجتماعه االعتيادي بالتعزية برحيل

قالـــت ممثل إدارة المشـــاريع بالوكالة

وبتكلفـــة حوالـــي  150ألـــف دينـــار،

المساعدة للخدمات البلدية المشتركة

حيث ســـيتم تخصيـــص عدة مناطق

غدير الساعاتي إن محافظة العاصمة

لأللعاب في الحديقة وملعب ،إضافة

علـــى موعـــد مـــع  3مشـــاريع خدميـــة

إلـــى المبانـــي الخدميـــة والجلســـات

بتكلفـــة  485ألف دينار خـــال الفترة

المظللـــة والمســـاحات الخضـــراء

ثــــراه) ،حــيــث اســتــذكــر المجتمعون

المقبلـــة ،إذ حصلـــت علـــى االعتمـــاد

المتفرقة.

أدواره البارزة ومساهماته الجليلة

في نهضة البحرين الحديثة ،وتأكيد

المالية الالزمة لتنفيذها.

ولفتت إلـــى أن المشـــروع الثالث من

رسخه من نهج
أهمية االستفادة مما ّ

وذكرت أن هذه المشـــاريع تتمثل في

المشاريع الجاهزة للتنفيذ يتمثل في

مشـــروع ممشـــى ســـيف أم الحصـــم،

مخطط حديقة سند

وذلـــك بمســـاحة  9243متـــرًا مربعً ـــا،
وبتكلفـــة  185ألـــف دينـــار ،حيـــث
ّ
يتضمـــن المشـــروع إعـــادة تأهيـــل

المظهر الحضاري للشارع ،إذ يتضمن

موقع الممشـــى الحالي ليتماشـــى مع

أشجار على طول الممشى.

المشـــروع تركيـــب أرضيـــات وزراعة

وأشـــارت إلـــى أن المشـــروع الثانـــي
يتم ّثل في إنشاء حديقة سند بمجمع

 ،743على مساحة  2234مترًا مربعً ا،

إنشاء حديقة الحورة في مجمع 307
وطريق  ،709بتكلفة  150ألف دينار،
حيث ســـيقام المشروع على أرضين،
األولى ســـتخصص لملعب كـــرة قدم،
والثانية ستخصص أللعاب األطفال.

 7مشاريع مستقبلية ..واألولوية لألسبق في االعتمادات

طـــرادة“ :معزومين على حسابي” إذا جهز مشروع ســوق جدحفص

^ استعرض مجلس أمانة العاصمة
في اجتماعه االعتيادي خطة المشـــاريع
البلدية المســـتقبلية الكبـــرى بالمحافظة،
والتي شملت  7مشاريع جاهزة للطرح.
وقالت ممثلة الوكالة المساعدة للخدمات
البلديـــة المشـــتركة غديـــر الســـاعاتي إن
أولويـــة تنفيـــذ هـــذه المشـــاريع متعلـــق

تصور مشروع تطوير سوق جدحفص

بتوفر الموازنات وجاهزيتها للتنفيذ.
وتضمّ ن التقرير الذي استعرضته ممثلة

وأعلـــن رئيـــس المجلـــس صالـــح طـــرادة

إنشـــاء ملعبيـــن بمجمع  604في ســـترة،

مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاص.

جدحفـــص بمســـاحة  2918متـــرًا مربعً ا،

وموظفي الوكالة المســـاعدة على مأدبة

وتطويـــر منطقـــة أســـفل جســـر خليـــج

الموافقـــة على طلب آخر لتغيير تصنيف

مخصصـــة للمحالت التجارية وفرشـــات

تـــم إنجاز هذا المشـــروع ،في ســـعي منه

والفواكـــه ،ومبنـــى للخدمـــات اإلداريـــة

وشـــملت المشـــاريع المرحلـــة الثانـــي من

تغيير تصنيف عقاريـــن بأحد المجمعات

مواقف للسيارات.

ممشـــى على طـــول الســـاحل ،إلى جانب

القـــدم ،مـــن مناطـــق قيـــد الدراســـة إلـــى

الوكالة المســـاعدة مشروع تطوير سوق

عـــن اســـتعداده لدعـــوة جميـــع األعضاء

حيث يتضمّ ن يضم المشـــروع مساحات

(عزيمـــة) علـــى نفقته الخاصـــة ،في حال

األســـماك

واللحـــوم

والخضـــروات

ومرافـــق عامـــة مســـاندة ،إلـــى جانـــب

للتأكيد على أهميته.

ممشـــى ســـاحل توبلـــي ،والتـــي تضـــم

وإنشـــاء حديقـــة جدعلـــي مجمـــع ،721

البحرين ،وتوســـعة ممشى األمير سعود
الفيصل.

ومـــن جانـــب آخـــر ،رفـــض المجلـــس

عقارين في منطقة سند من مناطق غير
مخططة إلى تصنيف ســـكن خاص ألف،

إلـــى ذلـــك ،وافـــق المجلـــس علـــى طلـــب

واقتـــراح تصنيفه كمناطق ســـكن خاص

الســـكنية المعروفـــة المحاذيـــة لـــدوار

والمســـاهمة فـــي تأســـيس مجتمعـــات

بـــاء ،أســـوة بالمخطـــط العـــام للمنطقـــة

عمرانية متكاملة ومستدامة.

األمير الــراحــل فقيد الوطن الكبير
صاحب السمو الملكي األمير خليفة
ب ــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة (طــيــب هللا

فريد ومميز في العمل الحكومي.
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شرب القهوة ..عادة أم تصوير ال أكثر؟
وانا مشتري ابو  200فلس“ .وقال المتابع

طارق البحار

“ ”mgshehabiإن ”القهـــوة مـــا ســـووها

ضمـــن اســـتطالعات “البالد” بالسوشـــيال

ميديا حول المواضيع الشعبية ،استطلعنا
آراء المتابعيـــن الكـــرام حـــول موضـــوع

شـــرب القهوة ..فهل هي عـــادة أم تصوير
ال أكثر؟

ويشـــرب الناس القهـــوة مـــن أجـــل طـــرد
النعـــاس وتحســـين المـــزاج ،لكـــن هـــذا

عالميـــا ال يقـــف عنـــد
المشـــروب الشـــهير
ً

التركيز والمزاج فقط ،بل البعض يشـــربها
فقـــط للتصويـــر فـــي عـــادة انتشـــرت مـــع

انتشار السوشيال ميديا.

وجـــاءت المشـــاركات كثيـــرة مـــن قـــراء

“البالد” ،هذه أهمها:

قـــال المتابـــع “”ahmedbahrain557901
إن ذلـــك ضمـــن المظاهـــر الكذابـــة فـــي

» » دافعت المغنية وكاتبة األغاني األميركية بيلي إيليش ،عن جيلها وعن عاداتهم
االفتراضية ،معتبرة أن وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن تكون محرك ًا للتغيير،
وفق ًا لمقابلة معها عبر تطبيق زووم .وأوضحت النجمة الصاعدة التي لديها أكثر
من  70مليون متابع على وسائل التواصل االجتماعي ،قوة اإلنترنت على التغيير
خالل فترات تفشي وباء كورونا وأزمة “حياة السود مهمة”.

صناعتهـــا ،لكـــن فـــي نـــاس مصخوهـــا مع

المجتمـــع ،وكتب ”مثال قهـــوة بالك كوفي
تالقيهـــا  200فلـــس وفـــي نـــاس لألســـف
راعيـــة المظاهـــر تشـــتريها بدينـــار واحـــد

ونفـــس الطعـــم طبعا ،يختلف شـــي واحد

طريقـــة تقديمـــه كيـــف يشـــوفوني الناس

التصويـــر وصـــار إفشـــار اكثـــر مـــن ماهـــو

للطبقات الراقية واالروستوقراطية فقط

عـــادة ،انـــا مدمـــن قهوة ســـادة وســـاعات

وليســـت من المشروبات الفاخرة الباهظة

اقول جـــان زین ما شـــربت قهوة بحياتي

الثمـــن عشـــان الواحـــد يعتبرهـــا فرصـــة

والســـبب ان الكافيين تركـــز بالدم وانا مر

للتصوير ،القهوة مفيدة للصحة خصوصا

علـــي يوميـــن يصيدني صـــداع والصداع

لصحة شرایین القلب واألطباء ينصحون

تقدر اتعالجه اذا اقلعت عن شرب القهوة

بشـــربها بشـــكل يومـــي ،أنـــا أتنـــاول عـــدة

في خالل أســـبوع ،علـــى العموم المحالت

أكواب مـــن قهوتي الســـوداء المرة يوميا

اللـــي هابـــه وفاتحـــة هاأليـــام وال واحـــد

فـــي المنـــزل وأحيانا أذهب إلـــى المقاهي

يعرف يجيدها ،بس شكل وديكور“.

مـــع األصدقـــاء عندمـــا تســـمح الظـــروف

وكان تعليـــق “ ”asrowaieكالتالـــي ”وراثة

ولكن لم يخطر على بالي ولو لمرة واحدة

من أیام دلة الشاي بالحليب للعشا في كل

بأن أقوم بالتصوير من أجل القهوة“.

بيـــت بحريني احيانا کان ابوي يقول حق

تعليـــق “ ”rawasi_alamal12كان كالتالي

الحـــاالت الرغبـــة في الجلـــوس في مكان

عن قريب ،فلســـنا في بلد بارد كي نتدفى

قهـــوة ،واکرر اتوقـــع ان تنتهي قريبا جدا،

”القهوة وموضتها مجرد تقليعة ســـتنتهي

عام يتطلب مشروبا معينا لذلك هناك هبة

بالقهوة ولســـنا شـــعوبا تعودت على شرب

باي باي كوفي التيه“.

القهـــوة الغربية في البيوت ،فبيوتنا تقدم

وكتبـــت “ :”danayousif87انـــه احـــب

الشـــاي األحمر والشـــاي بالحليب والقهوة

الكوفـــي واســـتمتع واذا اصـــور نـــوع مـــن

متعودين على القهوة الغربية بطعمها المر

وقـــال المتابـــع “ :”hamads_lifeالقهـــوة

العربيـــة لذلـــك مـــن الصعـــب اقناعنـــا بأننا

أنواع السعادة والریلکس.

الكريـــه التصوير والتصنع أو في كثير من

بالنســـبة لـــي تكييـــف مـــزاج لمـــن يجيـــد

امـــي تســـوي دلة كوفي بالحليـــب لما كان
قوطي النسكافيه األصلي الحديد بالذات
في ليالي الشـــتا ،كبرنا وتغربنا صار کوب
الكوفـــي بعد العـــودة من الجامعـــة بالليل
عنـــد الدفايـــه فـــرض يومـــي ،اتذكـــر تلك
الليالي لما اشـــوف احد مـــن عيالي بالليل
مســـوي لـــه کـــوب کوفـــي علـــى الكوفـــي
میکـــر بمختلف النكهات علشـــان الســـهرة
الدراسية“.

كوثر جاسم“ :ثقوا بقدرات أطفالكن وأتيحوا لهم فرصة التجربة من غير خوف”

األمـــــهـــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــات واعـــــيـــــات وســــبّــــاقــــات لـــكـــل جــــديــــد يــــخــــدم أطــفــالــهــن
وديعة الوداعي

يعد فن تشــكيل الطعام من الفنون الجديدة على الســاحة ،وقد تكون من الفنون القليلة

التي يمارسها البعض ،فقد اعتدنا على تزيين الكعك أو قطع الكوكيز اللذيذة ،ولكن كيف
لقطعة ”بانكيك“ أن تتحوّ ل إلى رجل ثلج ،أو لحبات رمان أحمر أن تصبح شجرة مزهرة..

“مسافات البالد” كان لها حوار شيق مع فنانة الطعام في البحرين كوثر جاسم:

»»

كيف عرفت هذا الفن وهو من الفنون

الجديدة؟

ّ
أتصفح اإلنترنت ،لفت انتباهي
بالصدفـــة وأنا

جمالـــه وفكرتـــه الرائعة في المزج بين الرســـم

اهتمامهم ورعايتهم الكريمة.

»»

ما الهدف من استخدام عنصر البساطة في

تزيين وتقديم األطعمة؟

يكمـــن الجمـــال فـــي البســـاطة باختصـــار

والطبـــخ وتقديـــم األطباق بشـــكل لوحة فنية
وبمـــا ّ
انـــي أحـــب الطبـــخ والرســـم وقعـــت في

وأحـــاول جاهـــدة تقديـــم الوصفـــات وتزيينها
بطريقـــة بســـيطة لتكـــون ً
أيضـــا فـــي متنـــاول

ّ
موجـــه للجميع ،ولكل من
هـــذا النوع من الفن
يحـــب أن يضفـــي علـــى أطباقـــه جمـــاالً
ًّ
خاصا

بتقديم األطبـــاق الجميلة ألطفالهن ،لكنهن قد

غرامه من النظرة األولى.

ُ
بدأت بهذا الفن ،لكن كوني
وعلى هذا األساس
ُ
رأيـــت أثـــر هـــذه األطبـــاق علـــى أطفالي،
أمَّ ـــا

جميـــع األمهـــات وترغـــب الكثير مـــن األمهات

يصطدمـــن بعوائـــق منهـــا ضيق الوقـــت أو قلة

خبرتهـــن في هذا المجال أو تخوفهن من عدم
اإلتقان بالشكل المطلوب ،وهنا يأتي

حيث أثـــارت دهشـــتهم وفضولهم

دوري فـــي تبســـيط هـــذا الفن

لتذوقهـــا أو المشـــاركة فـــي

ً
متاحا لألم والطفل
ليكون

صنعها ،واســـتطعت عبرها
أن أجعلهـــم أكثـــر تقبـــاً

على حد سواء،

إن مـــن أهـــم
حيـــث ّ
حاليـــا فـــي
أهدافـــي
ًّ

لألطعمـــة التـــي كانـــوا

يرفضـــون تناولهـــا ،مما

تقديـــم هـــذا الفن هو
تمكيـــن الطفـــل ً
أيضا

فتـــح لـــي بـــاب تقديمه

لألطفـــال بشـــكل خاص

مـــن خـــوض تجربـــة

خاصـــة أن الكثيـــر مـــن
األمهـــات

يعانيـــن

الطبخ وممارســـتها ولو

مـــن

بين حيـــن وآخر وهذا لن
يكون ســـهالً في حـــال كانت

صعوبة إقناع األطفال بتناول

الطعام بشـــكل عام وتناول الطعام

ً
مقتنعـــة بذلـــك كامل
الصحـــي بشـــكل خـــاص،

االقتناع بعـــد العديد من التجارب مع األطفال
أن هـــذا النوع من الفـــن ّ
يعزز الكثير من األمور
لدى الطفل بشكل إيجابي .

»»

صف لنا تجربتك في المشاركة في برنامج

صيف البحرين؟

كانـــت تجربـــة ممتعة ج ًّدا ،أتاحـــت لي تقديم

هـــذا الفـــن لشـــريحة أوســـع مـــن الجمهـــور
وســـاعدتني علـــى إيصـــال فكرتـــي بشـــكل

أشـــمل والوقوف أمام الكاميرا بشـــكل مباشـــر
والتحـــدث عـــن فـــن تشـــكيل الطعام هـــو تحد
ً
شـــاكرة لتلفزيون البحرين
رائـــع أعتز به كثيرًا

طويلة.

الوصفـــات واألشـــكال معقـــدة أو

من الذي أشعل فيك الرغبة اتجاهه؟

ال شـــيء يشـــعل فـــي اإلنســـان الرغبـــة ســـوى

وتقبل تع ّثرك فيه في البداية أو بعض
ومارسه
ّ
األحيـــانّ ،
اطلـــع على الجديد في هـــذا المجال
كيف وجدت إقبال المجتمع على هذا الفن؟

معينة يعيش أجواءهـــا الطفل ويطبق بخياله
ً
الحقـــا طبقـــه الخـــاص .كنـــت ومـــا أزال أقـــول

»»

وبهجـــة األطفـــال وردود أفعالهـــم الجميلـــة

وأهتـــم أكثـــر بالتحدث

التلـــذذ بالفـــن لـــه طعـــم خـــاص يغذينـــي دائمً ا

من قبـــل األمهـــات واألطفال،

تدفعني للمضي قدمً ا نحو المزيد.

مع األمهات ومعرفة

»»

من أجل تنمية مواهبهم فيه؟

خـــوض التجربـــة وال تنظـــر للشـــيء الجميـــل

على أنه جميل فقطِ ،
ارم بنفســـك نحو الجمال

ثقـــوا بقـــدرات أطفالكـــن وأتيحوا لهـــم فرصة

دائمً ا والنقطة المهمة استمتع بكل لحظة فيه.

الشـــغف ،الشـــغف بالجمـــال ،الشـــغف بتجربـــة

ما الخطوات التي يجب على الهواة اتباعها

مدى اســـتمتاع الطفل بالطبخ وإعداد الطعام،
خاصـــة عنـــد ربط فـــن تشـــكيل الطعـــام بقصة

ّ
يوميـــا
وشـــخصيا أســـتمتع
مشـــجع جـــ ًّدا،
ًّ
ًّ
باســـتقبال العديـــد مـــن التطبيقـــات الجميلـــة

الجديـــد ،الشـــغف بتقديـــم شـــيء ذي قيمـــة،

قدمـــت الكثيـــر من الورش لمســـت مـــن خاللها

لتعليم أطفالهم هذا الفن؟

مـــا

يحتاجونـــه

في هـــذا المجال

واإلجابـــة

عـــن

ا ستفســـا ر ا تهن .

وســـباقات
إن األمهـــات البحرينيـــات واعيـــات
ّ
ّ
لـــكل جديدٍ يخـــدم أطفالهـــن ،وهن بالمناســـبة

مبدعات ج ًّدا في تطبيقاتهن.

» »

ما النصيحة التي توجهينها إلى

محبي هذا النوع من الفنون؟

االطـــاع الدائـــم ،التجربـــة الدائمـــة
واالستمتاع.
مـــا النصيحة التـــي توجهينهـــا لألمهات

ّ
وعززوا ثقتهم بتجربة
التجربة من غير خوف،
الجديـــد والمفيـــد دائمً ـــا .الطبخ وفن تشـــكيل
الطعام ّ
يعزز ثقة الطفل بنفســـه ويساعده على
ّ
يشـــجعه على تناول
التفكير اإلبداعي ،كما أنه
الطعـــام الصحـــي بطريقـــة جميلـــة ومحببـــة.
وبالمناســـبة فـــإن هـــذا النشـــاط ممتـــع لـــأم
ّ
ومعزز لعالقتهما معً ا،
والطفل في نفس الوقت
فشطيرة جبن صغيرة على شكل وجه مبتسم
ً
مبهجا لجميع أفراد األسرة.
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فــي ثــورة تقنية جديــدة نجح علماء من كوريا الجنوبيــة بهدف تم اختراع
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المســافة بيــن الهاتــف الذكــي والشــاحن الجديد إلى عدة أمتــار مما يحافظ

العشاء:

06:15

علــى الطاقــة مــن الهــدر وتتضمــن هــذه التقنية شــحن عــدة هواتــف في آن
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شاحن يمكنه العمل باألشعة تحت الحمراء.
وقــال موقــع  Mydriversالتقنــي إنــه مــع االختــراع الجديــد يمكــن أن تصل

واحــد ألول مرة عــن طريــق ضبط أجهــزة الهاتف علــى

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4427

نطاقات واسعة من األشعة تحت الحمراء ولكن البد

الجمعة

أن يكون لدى الهاتف أجهزة استقبال خاصة.
ويعتبــر علمــاء التقنيــة أن االختــراع الجديــد
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شاحن للهواتف الذكية باألشعة تحت الحمراء
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آمن تمامً ا على صحة كال من اإلنسان والحيوان
ً
حاليا لطرح هذه الشواحن
وأنه يتم االستعداد

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434
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الثورية لالســتخدام التجاري وستظهر هواتف
فــي المســتقبل القريــب تدعــم خاصية الشــحن
باألشعة تحت الحمراء.

التقط المصور البريطاني سايمون نيدهام صور ًا رائعة لألسد
األبيض “مويا” ،البالغ من العمر  6أعوام ،وهو يتجول في محمية
غلين غاريف لألسود في جنوب إفريقيا ،ويمتلك “مويا” لون ًا فريد ًا
يميزه عن غيره من األسود ويطلق عليه “أجمل أسد في العالم”.

لوحات أرقام جديدة لسيارات دبي الكالسيكية
غيــرت هيئــة الطــرق والمواصــات فــي دبــي لوحــات أرقــام المركبــات

الكالســيكية ذات اللون البني ،بناء على توجيهات الشــيخ حمدان بن محمد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي .وبالتالي،
ً
ً
جديدا مســتوحى من لوحات دبي القديمة ،التي تعود إلى
تصميما
اعتمدت

ثمانينيات القرن الماضي .وتتميز اللوحات بوجود اللون األصفر ،مع إدخال
بعض التحســينات على التصميم ليتماشــى مع تصميم لوحات المركبات في
مدينــة دبي ،حيث اســتخدمت الخطوط القديمة ذاتهــا عند طباعة اللوحات

الكالســيكية الجديــدة ،مــع إضافة حمايــة للوحة من الظــروف المناخية .في
حديثــه مــع موقــع  CNNبالعربيــة ،يقــول جمــال الســادة ،وهــو مديــر إدارة

ترخيــص المركبــات بمؤسســة الترخيــص فــي هيئــة الطــرق والمواصــات:
ً
عامــا أو أكثــر ،وأن تجتــاز الفحــص الفني
“يجــب أن يكــون عمــر المركبــة 30

وتحصل على التأمين ليتم ترخيصها كمركبة كالســيكية ،وبالتالي الحصول
علــى اللوحــات” .وســتطرح اللوحــة الجديــدة خــال شــهر نوفمبــر ،2020

ويمكن للمركبات الكالســيكية المســجلة طلب اســتبدال اللوحات عبر الموقع
اإللكتروني لهيئة الطرق والمواصالت.

نجوم الفن ينعون األسطورة األرجنتينية مارادونا
بعد وفاة مارادونا أسطورة كرة

 ..لســت انــا الوحيــد مــن علــق

القــدم العالميــة واألرجنتينيــة،
ً
عامــا ،بعــد
عــن عمــر يناهــز 60

انــا الوحيــد من ادخــر مصروفه

ضجــة كبيــرة بيــن عــدد مــن

الوحيد من اســتعار شــخصيتك

صورتــك وراء البــاب ولســت

إصابته بالسكتة القلبية ،أثارت

ليشــتري لــك صــورا ولســت انــا

النجــوم العــرب ،وعبــروا عــن

فــي لعبــة الشــارع وصــرخ غول

مــدى حزنهــم لرحيلــه ونعــوه

مارادونــا حيــن يحــرز هدفــا

بكلمات مؤثرة،

ولســت أنــا الوحيــد مــن ردد (لم

الفنانــة اللبنانية نانســي عجرم

أسجل بيدي) جملتك الشهيرة“،

حقيقيــا ..أيقونــة فــي
رياضيــا
ً
ً
واحدة من أعظــم األلعاب على

أنا الوحيد من دافع عنك حينما

كتبــت عبــر تويتــر“ :فقــد العالم

اإلطــاق ..لن تكون كــرة القدم

وأضــاف باســل خيــاط “ :لســت
قالــوا انك تزداد قصرا كل ســنة
تواجــده علــى أرض الملعــب،

اليــوم العالــم خســر أهــم العــب

هللا

وأنــا مــن عشــاقه هللا يرحمــه،

كمــا هــي بدونــك ..ارقــد فــي

كذلــك نشــرت الفنانــة اللبنانيــة

فيمــا كتــب الفنــان المصــري

األسطورة مارادونا خبر محزن

حببونــا فــي الكــورة  ..وداعــا

فيما كتبت النجمة نوال الزغبي

الفنــان المصــري هانــي رمــزي
ً
وداعا أسطورة الكرة مارادونا“،

بصــورة لالعــب الراحــل خــال

ياللــي مــش عارفــة تخلــص!

خيــاط فكتب“ :وداعــا مارادونا

سالم يا مارادونا“.

يــارا

وكتبــت:

“رحــم

محمــد هنيدي “ :واحد من اللي

جدا“.

مارادونــا “ ،وأرفــق تدوينتــه

“ :شــو هالســنة المخيفــة 2020

عمانية تحول بيتها في مسقط إلى ملجئ لمئات الحيوانات
تتجمــع أعــداد مــن الهــررة والــكالب أمــام العمانيــة مريــم البلوشــي ،التي

توزع الحلوى من على ســرير في منزلها في العاصمة مســقط أين تعيش

مع حوالى  500حيوان أليف أنقذته من الشوارع واألمراض.

ً
إن
ورغم شــكاوى الجيران والنفقات المتزايدة ،تقول البلوشــي51 ،
عاماّ ،
ً
كلبــا فــي الطابــق األرضــي من منزلهــا المؤلف
العيــش مــع  480قطــة و12

مــن طابقيــن ،ســاعدها على تخطي ظروف قاســية مرت بهــا في حياتها.
وبعــد نشــأتها مــع تســعة أخــوة وســط مصاعــب ماليــة كبرى وفــي غياب

والديهــا المتوفييــن ،تعرفــت الموظفــة الحكوميــة المتقاعــدة علــى كلمــة

“ملجأ” فأصبح حلمها “أن يكون عندي ملجأ لحماية األطفال المشردين”.
وتابعــت “ألن دول الخليــج توفر كافــة المتطلبات الرئيســية للمحتاجين،
ً
وتحديدا القطط والكالب”.
عوضت حلمي بهذا الملجأ للحيوانات
وأكــدت البلوشــي بينمــا كانــت تعلــو أصــوات الحيوانــات بالقــرب منهــا

“أصبحت عالمي وحبي وسعادتي ،أنام وآكل وأشرب وألعب معها لدرجة

أني تخليت بسببها عن كل أنواع الترفيه والتسلية وحتى التلفزيون”.

كــرة قــدم أرجنتينــي مارادونــا

اســطورة كبيــرة” ،بينمــا كتــب

أمــا الفنــان الســوري باســل

رذاذ لألنف

1ســم ولســت انــا الوحيــد مــن

عشق األرجنتين السمك ولست
انــا الوحيــد مــن تشــاجر مــع

زميله وقال له (شو مفكر حالك
مارادونــا) ولســت انــا الوحيــد

مــن بكى عند خســارتك ..وداعا
النــك كنت ســببا وان لم تدر بما
انا عليه اآلن“.

جسم غامض في

لمجابهة الوباء

الصحراء األميركية

ازدادت وتيــرة األخبار المبشــرة

ّ
“مسلة معدنية” غامضة في
عُ ثر على

بقــرب نهايــة المعركــة ضــد

جائحــة كورونــا بفضــل توصــل
شــركات األبحــاث العالميــة إلــى

ثالثــة لقاحــات أثبتــت فعاليتهــا
فــي الســيطرة علــى الوبــاء،

وتعــزز هــذا األمــل بإعــان

العلمــاء عــن تطويــر رذاذ لألنف
أثبــت فعاليته فــي القضاء على

فايروس كوفيد – .19

» »وأظهرت التجارب ،التي قادتها
البروفيسورة باربرا مان ،من

قسم األمراض المعدية والصحة

الدولية من شركة ناسوس فارما
( )Nasus Pharmأن رذاذ األنف

المسمى “تافيكس” ()Taffix

أثبت فعاليته في القضاء على

صحراء غرب الواليــات المتحدة ،ما
لمخيلة هواة األجســام
أطلــق العنــان
ّ

الطائــرة المجهولــة ومح ّبــي أفــام

المخــرج ســتانلي كوبريــك حــول

العالم.

واكتشــف مســؤولون محليــون كانوا
يســتطلعون المنطقــة لتعــداد أنــواع

حيوانات الضأن ،بدهشــة كبيرة هذه
الكتلــة الالمعــة ّ
مثلثــة الشــكل التــي
ّ
يتخطــى علوّ هــا  3.5متــر في جنوب

والية يوتا.

ّ
الموظفــون فــي إدارة األمــن
وعايــن
ّ
العام في يوتا هذه “المسلة المعدنية”
ّ
يدل
وهم لم يجدوا “أي دليل واضح

على من يمكن أن يكون وضعها هنا”.

فايروس كوفيد –  19بنسبة تصل

» »وذكّرت الوكالة “يحظر وضع منشآت

المعملية ،عالوة على ذلك ،كشف

األراضي التابعة للحكومة الفيدرالية،

إلى  % 99.99أثناء االختبارات

استطالع أن الرذاذ يقلل من خطر

اإلصابة بكوفيد –  19بنسبة .% 78

أو تحف فنية من دون إذن في

بغض النظر عن الكوكب الذي تأتي
ّ

منه”.

ً
تطبيقا صين ًّيا
الهند تحظر 43
أعلنــت الهنــد حظــر  43تطبيقــا صينيــا إضافيا لألجهزة المحمولــة ،من بينها تطبيقــات تابعة للعمالق
“علــي بابــا” ،باعتبــار أنهــا ته ّدد “ســيادتها وســامة أراضيهــا” ،وذلك علــى خلفية ّ
توترات شــديدة بين

البلديــن إثــر اشــتباك ف ّتــاك عنــد الحــدود فــي يونيو وفي منتصــف يونيو ،قتــل  20جنديــا هنديا في

مواجهات مباشــرة لم يكشــف عن عدد الضحايا التي أســفرت عنها من الجانب الصيني عند الحدود

المتنازع عليها بين البلدين في منطقة لداخ في الهماليا .وحظرت نيودلهي في أعقاب تلك الحادثة

 50تطبيقا صينيا ،من بينها التطبيق الرائج جدا “تيك توك” و”وي تشات” ولعبة “كالش أوف كينغز”،
ّ
متحججة بدواعي األمن القومي وحماية البيانات.
من سوقها الداخلية الواسعة،

