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أكـــد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة أن 
مملكة البحرين مســـتمرة في جهودها الرامية 
إلـــى التصدي لفيروس كورونا وفق توجيهات 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة بتوفيـــر اللقـــاح اآلمن 
للفيـــروس وإتاحته مجانا لجميـــع المواطنين 
والمقيمين بما يحفظ صحة وسالمة الجميع، 
منوها سموه بأن التوجيهات الملكية السامية 
بتوفير اللقاح تعـــزز من خطط األمن الصحي 
االســـتباقي بما يحقق مزيـــدا من التمّيز لكافة 

مسارات العمل في مواجهة فيروس كورونا.
جـــاء ذلك لـــدى ترؤس ســـموه أمـــس اجتماع 
اللجنـــة التنســـيقية عـــن ُبعد بحضـــور أعضاء 

اللجنة.
الخطـــط  التنســـيقية  اللجنـــة  وناقشـــت 
واالســـتعدادات الرامية لتوفير اللقاح للجميع 

مجانـــًا تنفيـــًذا لتوجيهـــات صاحـــب الجاللـــة 
عاهـــل البـــالد، عبر خطة وطنيـــة للتطعيم من 
خـــالل 27 مركزا طبيا، بهـــدف تطعيم من هم 

فـــوق الــــ 18 عاما بطاقة اســـتيعابية لخمســـة 
آالف يومًيا والوصول إلى تطعيم عشرة آالف 

تطعيم يومًيا.

توجيهات ملكية بتوفير التطعيم مجاًنا 
ا “التنسيقية” برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء: خطة لتوفيره في 27 مركًزا طبًيّ

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

المنامة - بنا
أعـــرب ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عن 
ترحيبـــه باعتراف الواليـــات المتحدة 
االمريكية بســـيادة المملكـــة المغربية 
المغربيـــة  الصحـــراء  منطقـــة  علـــى 
وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة 
الداخلـــة باعتبـــاره خطـــوة تاريخيـــة 
الترابيـــة  الســـيادة  مـــن  تعـــزز  مهمـــة 
الصحـــراء  فـــي  المغربيـــة  والحقـــوق 

المغربية.
وأشاد جاللة الملك بما أعلنه صاحب 

الجاللـــة الملـــك محمد الســـادس ملك 
المملكة المغربية الشـــقيقة من إقامة 
والعالقـــات  الرســـمية  االتصـــاالت 
الدبلوماســـية بيـــن المملكـــة المغربية 
مـــن  الـــذي  االمـــر  اســـرائيل  ودولـــة 
شـــأنه تعزيـــز فـــرص تحقيق الســـالم 

واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
ونـــوه جاللتـــه بالجهود الطيبـــة التي 
دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  بذلهـــا 
ترامـــب لتســـهيل التوصـــل الـــى هـــذا 

االتفاق.

جاللة الملك يرحب باعتراف الواليات المتحدة 
بسيادة المغرب على الصحراء المغربية

المنامة - بنا

ماكنزي: ال نسعى إلى صراع ومستعدين للرد على أي طارئ أو مواجهة أي عدوان

رسالة ردع إليران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج

دبي - العربية.نت

في رســـالة ردع إليـــران لثانـــي مرة خالل 
أقل من شـــهر، أقلعت قاذفتان أميركيتان 
من الواليات المتحدة وحلقتا فوق منطقة 
الخميـــس،  أمـــس  األوســـط،  الشـــرق  مـــن 
لترســـال ما وصفهـــا مســـؤولون أميركيون 

بأنها رسالة ردع مباشرة إليران.
إلى ذلك، صمم تحليق القاذفتين الهائلتين 
مـــن “طراز بي52- أتش ســـتراتفورتريس” 
فـــوق المنطقة، وهي ثاني مهمة من نوعها 
فـــي أقـــل مـــن شـــهر، للتأكيـــد علـــى التزام 
الواليات المتحدة المســـتمر تجاه الشـــرق 
األوســـط حتـــى مـــع قيـــام إدارة الرئيـــس 
دونالـــد ترمب بســـحب اآلالف من القوات 

من العراق وأفغانستان.
تعد القاذفات الثقيلة بعيدة المدى، القادرة 
ونوويـــة،  تقليديـــة  أســـلحة  حمـــل  علـــى 
مشـــهدا هائال وتحلق في الشـــرق األوسط 

بشـــكل أقل تكراًرا من الطائـــرات المقاتلة 
األصغـــر، مثل المقاتالت األميركية. وغالًبا 
ما يشـــتكي األعداء مـــن رحالت القاذفات 
فـــي منطقتهم، معتبرين إياها اســـتعراًضا 

استفزازًيا للقوة.
في الســـياق، قال الجنرال فرانك ماكنزي، 
المسؤول األميركي األعلى لمنطقة الشرق 

األوســـط في بيان “إن القدرة على تحليق 
منتصـــف  فـــي  اإلســـتراتيجية  القاذفـــات 
الطريـــق فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم خالل 
مهمـــة مـــن دون توقـــف ودمجهـــا ســـريًعا 
مـــع شـــركاء إقليمييـــن متعدديـــن توضح 
عالقات العمل الوثيقة والتزامنا المشترك 

باألمن واالستقرار اإلقليميين”.

قاذفات القنابل بي 52

قـــال النائب عبدهللا الـــذوادي لـ 
“البـــالد” إنـــه تقـــدم مـــع النائبين 
محمد بوحمود وباســـم المالكي 
بمرئياتهـــم إلـــى لجنة الشـــؤون 
ضمـــن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مشروع قانون اعتماد الميزانية 
العامة للدولة للسنتين الماليتين 
 2021 -2022  الموافق بمرسوم 

رقم 70 لسنة 2020.
المرئيـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
تتضمـــن تعويـــض مبلـــغ الزيادة 
والبالغة  للمتقاعديـــن  الســـنوية 
اســـتقطاع  طريـــق  عـــن   )%  3(
من فائض صنـــدوق التعطل إن 
تعـــذر إضافتهـــا من ضمـــن بنود 
عـــالوة  ومضاعفـــة  الميزانيـــة، 

اإلســـكان إلـــى 200 دينـــار بعـــد 
بلـــوغ الطلـــب 10 ســـنوات فمـــا 
فـــوق، وكذلك زيـــادة بند الدعم 
المعيشـــة(  )غـــالء  االجتماعـــي 

بنسبة 50 %.
كمـــا تتضمـــن المرئيـــات زيـــادة 
الضمـــان  دعـــم  ميزانيـــة 
االجتماعـــي بنســـبة 100 % من 
240 شـــهريا،  إلـــى  120 دينـــارا 
وزيـــادة ضخ األرباح المتحصلة 
من ممتلكات بالميزانية، وزيادة 
ميزانية بند الرواتب الحكومية؛ 
فـــي  التوظيـــف  ســـقف  لرفـــع 
القطاع العام، ومقترح استمرار 
دعـــم الكهرباء والمـــاء للمواطن 

في مسكنه األول.

زيادة عالوة اإلسكان إلى 200 
دينار و “المعيشة” 50 %

المنامة - بنا

حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس  أكـــد 
نـــواف  والمحتجزيـــن  الســـجناء 
المعـــاودة فـــي تصريـــح لـــه أنـــه لم 
ُتســـجل منذ انتشـــار الجائحة على 
مستوى العالم وحتى اآلن أي حالة 
لـــدى  كورونـــا  بفيـــروس  لإلصابـــة 

النزالء والمحبوسين في المملكة.
 جـــاء ذلـــك تعليقـــا علـــى حصـــول 
اإلدارة العامة لإلصـــالح والتأهيل 
مؤسســـة  أول  جائـــزة  علـــى 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  إصالحيـــة 
واالمتثـــال  التنفيـــذ  مجـــال  فـــي 
لبروتوكـــوالت الصحـــة والســـالمة 
والنظافـــة الدوليـــة ضـــد فيـــروس 
كورونـــا، حســـب المعاييـــر الطبيـــة 
العالميـــة، والتـــي أطلقتهـــا شـــركة 
دوليـــة مختصـــة بمعاييـــر الجودة 

العالمية.

ال حالة إصابة بين 
المحبوسين منذ 

ظهور “كورونا”

)06(
)٠٦(

)10(

عواصم ـ وكاالت

بعدمـــا أكد تحالف دعم الشـــرعية 
الخميـــس،  أمـــس  اليمـــن،  فـــي 
الالزمـــة  الترتيبـــات  اســـتيفاء 
لتنفيذ آلية تســـريع اتفاق الرياض 
أمـــس،  مـــن  اعتبـــارا  البـــالد  فـــي 
موضحـــا أيضا اســـتيفاء الخطط 
العســـكرية واألمنية لتنفيذ الشق 
العســـكري واألمنـــي مـــن االتفاق، 
شـــدد المتحـــدث باســـم المجلـــس 
االنتقالـــي، نـــزار هيثـــم، علـــى أن 

المملكـــة العربية الســـعودية بذلت 
جهودا كبيـــرة لمواجهـــة اإلرهاب 

والتطرف محليا ودوليا.
المجلـــس االنتقالـــي  وأضـــاف أن 
شريك إستراتيجي فّعال لتحالف 

دعم الشرعية في اليمن.
عـــن  أعلـــن  قـــد  التحالـــف  وكان 
توافق المكونات السياســـية على 
تشـــكيل الحكومة اليمنية من 24 

وزيرا.

توافق على حكومة يمنية من 24 وزيرا

)10(

0307101413

قمة دوري ناصر بن حمد تنتهي بالتعادل السلبيرواد المكتبات التجاريةالسودان يسحب الجنسية من اآلالف“طيران الخليج” تحصد 5 نجوم في “FTE-APEX”القبض على مزاِولة تجميل مخالفة

ترامب: اتفاق إسرائيل والمغرب 
علـى إقامــة عالقــات كاملــة

)10(

“إنـــه  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  قـــال 
تقـــدم بمرٔييـــات بشـــٔان مشـــروع قانـــون 
الميزانيـــة العامـــة 2021 – 2022 للجنـــة 
الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة، والتـــي 
تضمنـــت عـــددا من النقـــاط أبرزهـــا بناء 
وحـــدات ســـكنية، وتخصيصهـــا للطلبات 

القديمـــة والتـــي تعـــود ٕالى العـــام 2010، 
2021 - 2022، وبحرنـــة  الســـنتين  فـــي 
الوظائـــف بما ال يقـــل عن 5 آالف وظيفة 
فـــي  الحكومـــة  فـــي  األجانـــب  يشـــغلها 

السنتين2021 – 2022”.
المرئيـــات  مـــن  أن  النفيعـــي  وذكـــر    
التـــي تقـــدم بهـــا ضمـــن مشـــروع قانـــون 

الميزانيـــة العامـــة الجديـــدة هي توظيف 
المواطنيـــن من ٔاصحـــاب العقود المٔوقتة 
بجميـــع ٔانواعهـــا، وتمكيـــن المتدربين من 
المواطنين في جميـــع الوزارات وهئيات 
الدولة، فضال عن الحفاظ على مكتسبات 
المواطنيـــن وعـــدم مساســـها واســـتمرار 

الزيادة السنوية للمتقاعدين.

أكد عدد من طالب وطالبات المدارس أن 
قرار إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، 
المـــدارس،  لشـــؤون  قطـــاع  وتخصيـــص 
لتطوير عملها وفق أحدث اإلستراتيجيات 
المواكبة للمستجدات المحلية واإلقليمية 
إيجابيـــة  بصـــورة  ســـينعكس  والعالميـــة، 

مباشـــرة على مستوى الخدمات التعليمية 
المقدمـــة فـــي جميـــع المراحل الدراســـية، 
بمـــا يرتقـــي بجـــودة المخرجـــات، وينهض 
بالتالي بالمســـيرة التنموية. وقال الطالب 
علـــي العريبي من المعهد الديني الجعفري 
المشـــروع يعكـــس بجـــالء مـــا توليـــه  إن 
الحكومة من اهتمـــام بالغ لتطوير التعليم 

ومنظومتـــه فـــي مملكتنا الحبيبـــة، وذلك 
بالشـــك يهـــدف لتطويـــر وتعزيـــز فاعليـــة 
النظـــام التعليمـــي وأدائه بناء على أســـس 
قويمة وإســـتراتيجيات بعيدة المدى ذات 
فاعلية كبرى، وهذا سيسهم بشكل مباشر 
فـــي تطوير العمليـــة التعليميـــة بالمدارس 

بجميع مراحلها.

طالب: إعادة هيكلة “التربية” يرتقي بجودة المخرجاتالنفيعي: توطين 5 آالف وظيفة حكومية يشغلها األجانب

)06(

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحليةليلى مال اهلل

)٠٥(

زرع ثقافة سباقات 
القدرة لدى األنجال جاللة 

الملك 
يشهد 
سباق 

األنجال 
لبطولة 
العيد 

الوطني 
للقدرة

المنامة - بنا

أكــد  عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفــة أن خطــط االتحــاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة بتنظيــم ســباق لألنجــال والمشــاركة الواســعة الذي 
شــهدها الســباق من صغار السن يساهم في زرع ثقافة هذه 
الرياضــة لــدى األنجال والمحافظــة عليها وتأهيلهم بشــكل 

)02( و)١٢(مميز للمستقبل.

)03(
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المنامة - بنا

جاللة الملك 
يهنئ رئيس 

بوركينا فاسو 
باليوم الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة   ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
كابوري؛  مارك  روش  فاسو  بوركينا 
اليوم الوطني  وذلك بمناسبة ذكرى 

لبالده.
أعـــــرب جــاللــتــه فــيــهــا عـــن خــالــص 
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

شــهد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة ســباق 
األنجــال لبطولــة العيــد الوطني للقدرة الذي أقيم في قريــة البحرين الدولية 
للقــدرة بمتابعــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــؤون الشــباب 
الرئيــس الفخــري لالتحــاد الملكــي للفروســية وســباقات القدرة ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، بحضور نائب رئيــس المجلس األعلــى للبيئة نائب 
رئيس لجنة التنســيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس األعلى للشباب والرياضة 
ســمو الشــيخ فيصل بن راشــد آل خليفة، ورئيس االتحاد الملكي للفروســية 

وسباقات القدرة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا آل خليفة. 

كـــم   20 ســـباق  الملـــك  جاللـــة  وتابـــع 
المخصص لألنجال بمشاركة أنجال سموه 
الكرام، ســـمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، وســـمو الشـــيخ حمد بن 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ 
محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، إضافة 
إلـــى 27 فارســـا وفارســـة من اإلســـطبالت 
بالجهـــود  جاللتـــه  أشـــاد  وقـــد  المحليـــة. 
البـــارزة التـــي يبذلها “ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي ســـبيل تطويـــر 
رياضـــة ســـباقات القـــدرة والوصـــول بهـــا 

إلى أفضـــل المســـتويات، واالرتقـــاء بهذه 
الرياضة العربية والمحافظة على موروثنا 
األصيل”، مؤكدا أن خطط االتحاد الملكي 
بتنظيـــم  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
ســـباق لألنجال والمشـــاركة الواسعة الذي 
شـــهدها الســـباق من صغار الســـن يســـاهم 
فـــي زرع ثقافة هذه الرياضة لدى األنجال 
والمحافظـــة عليها وتأهيلهم بشـــكل مميز 

للمستقبل.
كذلك أشاد جاللته بجهود رئيس وأعضاء 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
فـــي تنظيـــم ســـباقات القـــدرة المتواصلة 
وتهيئـــة اإلمكانات أمام الفرســـان وتطوير 
التـــي  العريقـــة  التراثيـــة  الرياضـــة  هـــذه 
لهـــا مكانـــة خاصـــة فـــي مملكـــة البحريـــن 
وانعكست على المشاركات الخارجية عبر 

تحقيق العديد من اإلنجازات.
وهنَّأ صاحب الجاللة الملك جميع الفرسان 
الـــذي شـــهد  الفائزيـــن فـــي هـــذا الســـباق 
منافســـة قوية، لما حققوه من مســـتويات 
ونتائـــج طيبـــة أهلتهم لهذا الفوز، مشـــيدا 
بأبناء وبنات البحرين الذين يشاركون في 
مثـــل هذه المســـابقات التـــي تحافظ على 
رياضـــة الفروســـية فـــي مملكـــة البحرين، 
ومتمنيـــا جاللته التوفيـــق والنجاح لكافة 
المشاركين في سباق بطولة العيد الوطني 

المجيد لمسافة 120 كم.

جاللة الملك يشــيد بجهود ناصر بن حمــد لالرتقاء بالرياضة التراثية

زرع ثقافـة سباقــات القــدرة لــدى األنجــال

تهيئة اإلمكانات 
أمام الفرسان 

لتعزيز المشاركات 
الخارجية

الفائزون قدموا 
مستويات ونتائج 

طيبة وسط 
منافسة قوية 



توجيهات ملكية بتوفير التطعيم مجاًنا للمواطنين والمقيمين
أكد ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة أن مملكة البحرين 
مســـتمرة فـــي جهودها الرامية إلـــى التصدي لفيروس 
كورونـــا وفـــق توجيهات عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة بتوفير اللقاح اآلمن 
للفيروس وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين 
بمـــا يحفظ صحة وســـالمة الجميع، منوها ســـموه بأن 
التوجيهـــات الملكية الســـامية بتوفيـــر اللقاح تعزز من 
خطط األمن الصحي االســـتباقي بما يحقق مزيدا من 
التمّيـــز لكافـــة مســـارات العمـــل في مواجهـــة فيروس 
كورونـــا. وقال ســـموه إن تحدي فيروس كورونا أثبت 
مـــدى وعي ومســـؤولية أبنـــاء الوطـــن المخلصين عبر 
بكافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر  التزامهـــم 

الوقائيـــة، ونفخـــر بجهود الكـــوادر الوطنيـــة من أفراد 
الصفوف األمامية والجهات المساندة وإسهاماتها في 

نجاح الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس.
جـــاء ذلك لـــدى ترؤس ســـموه أمـــس اجتمـــاع اللجنة 
التنســـيقية عـــن ُبعـــد بحضـــور أعضـــاء اللجنـــة، حيث 
اســـتعرض الفريق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا )COVID-19( برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 

خليفـــة تقريـــًرا عن خطـــة التطعيم الوطنيـــة للتصدي 
لفيروس كورونا.

وناقشـــت اللجنة التنســـيقية الخطط واالســـتعدادات 
الرامية لتوفير اللقاح للجميع مجانًا تنفيًذا لتوجيهات 
صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد، عبـــر خطـــة وطنيـــة 
للتطعيـــم مـــن خـــالل 27 مركـــزا طبيـــا، بهـــدف تطعيم 
مـــن هم فـــوق ال 18 عاما بطاقة اســـتيعابية لخمســـة 
آالف يومًيا والوصول إلى تطعيم عشـــرة آالف تطعيم 
يومًيـــا. وأكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا أن المملكـــة حريصـــة علـــى توفيـــر اللقاحـــات 
المضـــادة لفيروس كورونا )كوفيد19-( المدرجة تحت 
مظلـــة منظمـــة الصحـــة العالميـــة والمعتمـــدة من قبل 
الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية، حرصًا منها 

على حماية كافة المواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا
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المنامة- بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، فـــي 
أمـــس  العامـــة  بالقيـــادة  مكتبـــه 
الخميـــس، وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول ركن الشـــيخ راشد بن عبد هللا 
آل خليفة. وتم اســـتعراض عالقات 

المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
بيـــن قـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة 
شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي  الداخليـــة 
الحفاظ على األمن واالستقرار في 
مملكة البحريـــن تحت قيادة عاهل 
البالد القائد األعلى صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تنسيق أمني

تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية للحفاظ على األمن
بالمحافظة السابق  األمني  التنسيق  ضابط  ُيكرم  الجنوبية  محافظ  سمو 

اســتقبل محافظ المحافظة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفــة بمكتبــه بمبنــى المحافظــة ، العقيد فهد علي عبــدهللا خليفة ضابط 

التنسيق االمني السابق بالمحافظة .

وفي مســـتهل المقابلة ، أشـــاد ســـمو 
المحافـــظ بالجهـــود التـــي قـــام بهـــا 
عملـــه  فتـــرة  خـــالل  فهـــد  العقيـــد 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة كضابـــط 
األمنـــي والتـــي ســـاهمت  للتنســـيق 
في إنجـــاز المهام بكفـــاءة واقتدار ، 
متمنيا ســـموه له المزيـــد من التقدم 
والنجـــاح في مهـــام عملـــه القادمه ، 
حيـــث قـــام ســـموه بتكريمـــه تقديرًا 
للجهـــود التـــي بذلهـــا طـــوال فتـــرة 
عملـــه فـــي المحافظة .ونوه ســـموه 
والمجتمعيـــة  األمنيـــة  بالمبـــادرات 

مـــع  والتعـــاون  والمتميـــزة  الرائـــدة 
ومـــا   ، الداخليـــة  بـــوزارة  اإلدارات 
لهـــا من أثـــر بالغ فـــي تعزيـــز مفهوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتي تســـهم 
في الحفاظ على أمن وسالمة أفراد 

المجتمع .
مـــن جانبـــه، أعرب العقيـــد فهد علي 
عبـــدهللا خليفـــة ، عن جزيل الشـــكر 
والتقدير لســـمو المحافظ وما يوليه 
ســـموه من اهتمـــام بتعزيـــز التعاون 
والتواصل المستمر مع رجال األمن.

المنامة-وزارة الداخلية

الزياني يشيد بتطور ونماء العالقات مع البرازيل
ــاء بــالــتــعــاون الــثــنــائــي ــ ــق ــ ــي االرت ــت فـ ــم ــاه ــر س ــي ــف ــس جـــهـــود ال

اجتمع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، 
أمـــس، عبـــر االتصـــال االلكترونـــي المرئـــي، مع 
لـــدى  االتحاديـــة  البرازيـــل  جمهوريـــة  ســـفير 
مملكة البحريـــن والمقيم في الكويت، نورتون 
دياندرادي ميلو رابيستا، وذلك بمناسبة انتهاء 
فترة عمله كسفير لبالده لدى المملكة، بمشاركة 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ 

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.
الخارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 
بعالقات الصداقـــة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة، معرًبـــا عـــن 
اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه تلك العالقات 
مـــن تطور ونماء فـــي مختلف المجاالت، مثمًنا 
الســـفير والتـــي  التـــي بذلهـــا  البـــارزة  الجهـــود 
الصداقـــة  بعالقـــات  االرتقـــاء  فـــي  أســـهمت 
والتعـــاون الثنائـــي بما يعـــود بالخيـــر والمنفعة 
علـــى البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن، متمنًيـــا 
للســـفير دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهامـــه 

الدبلوماسية المقبلة.

من جانبه، أعرب السفير البرازيلي عن اعتزازه 
وتقديـــره لمـــا لقيـــه من دعـــم ومســـاندة طوال 
فترة عمله ســـفيرا لبـــالده لدى مملكة البحرين، 

مـــا أســـهم فـــي تعزيـــز عالقـــات التعـــاون بيـــن 
البلديـــن، متمنًيا لمملكة البحريـــن دوام الرفعة 

واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة- بنا

اســـتقبل رئيس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمـــي بمكتبـــه فـــي 
الخميـــس،  أمـــس  العامـــة  القيـــادة 
دولـــة  بســـفارة  العســـكري  الملحـــق 
الكويـــت لـــدى المملكة العقيـــد الركن 

طيار عبدهللا العقيلي.
العالقـــات  اســـتعراض  وجـــرى 
البلديـــن  بيـــن  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
الشـــقيقين، كمـــا تـــم بحـــث عـــدد من 

المواضيع في الشأن العسكري.

استعراض الشأن العسكري

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  زار 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا 
أمـــس،  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
باكســـتان  جمهوريـــة  ســـفارة 
اإلسالمية لدى مملكة البحرين؛ 
وذلـــك لتقديـــم واجـــب العـــزاء 
رئيـــس  وفـــاة  فـــي  والمواســـاة 
باكســـتان  جمهوريـــة  وزراء 
اإلسالمية السابق مير ظفر هللا 

خان جمالي.

وزارة  وكيـــل  أعـــرب  وقـــد 
الخارجية للشـــؤون الدولية عن 
أحر التعازي وصادق المواســـاة 
ولشـــعب  الفقيـــد  أســـرة  إلـــى 
جمهورية باكســـتان اإلسالمية، 
مستذكًرا اإلســـهامات والجهود 
الفقيـــد  بذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
فـــي تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة 
واالرتقـــاء بها إلـــى آفاق أرحب 

بما يلبي المصالح المشتركة.

عبداهلل بن أحمد يقدم التعازي في وفاة جمالي

دعم المشروعات الهادفة لتوظيف المواطنين
السلطتين بــيــن  الــمــشــتــرك  ــاون  ــع ــت ال تــعــزيــز  لــلــســلــوم:  ــدان  حــمــي

التقـــى وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميدان النائب أحمد الســـلوم، فـــي مكتبه بمبنى 
التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل  معـــه  بحـــث  إذ  الـــوزارة، 
المشـــترك بما يخدم المشاريع والمبادرات الهادفة 
إلـــى توظيـــف المواطنيـــن واالرتقـــاء بالمنظومة 
التنمويـــة االجتماعية، إضافة إلى دعم المبادرات 
التي تعزز نمو المنشآت الصغيرة في سوق العمل.
وفـــي هـــذا الســـياق، ثمـــن حميـــدان دور مجلـــس 
النـــواب في دعم التشـــريعات العمالية والتنموية، 
مســـتعرضا معـــه أهـــم المشـــروعات التـــي تتبناها 
الـــوزارة إلدمـــاج الباحثيـــن عن عمل فـــي القطاع 
الخـــاص، وكذلـــك جهودهـــا فـــي تقديـــم الدعـــم 
الـــالزم لـــكل الشـــرائح المســـتفيدة مـــن خدمـــات 
الـــوزارة، مؤكـــدا أهميـــة تعزيز التعاون المشـــترك 
بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية لتطوير 

التشريعات والخدمات المقدمة للمواطنين.
مـــن جانبـــه، أشـــاد النائب الســـلوم بالجهـــود التي 
تبذلها الـــوزارة خصوصا في إطار تنفيذ سياســـة 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى ضمـــان العيـــش الكريـــم 
للمواطنيـــن، وتوفيـــر أفضـــل الخدمـــات لهم بكل 

يســـر وسهولة، وحرصها على توظيف المواطنين 
الباحثيـــن عـــن عمل، معربـــا عن تطلعاتـــه؛ لتعزيز 
التعـــاون المتبـــادل مـــع مجلـــس النـــواب لتنفيـــذ 
والفاعليـــة  التأثيـــر  ذات  والمشـــاريع  الخطـــط 

التنموية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام مديرية شـــرطة 
شـــرطة  بـــأن  المحـــرق  محافظـــة 
بالتعـــاون  تمكنـــت  المديريـــة 
والتنســـيق مـــع وزارة الصحـــة مـــن 
القبـــض علـــى ســـيدة )32 عامـــا( إثر 
قيامهـــا بتقديـــم خدمـــات تجميلية 
للســـيدات تختص بها مستشـــفيات 
مـــن  تصريـــح  بـــدون  التجميـــل 
ومخالفتهـــا  المختصـــة،  الجهـــات 
لقرارات اللجنة التنسيقية لمكافحة 

فيـــروس كورونـــا. وأوضـــح أنه إثر 
بهـــذا  معلومـــات  المديريـــة  تلقـــي 
الشـــأن، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحري والتي أسفرت عن تحديد 
عليهـــا  والقبـــض  المذكـــورة  هويـــة 
متلبســـة وبحوزتهـــا مـــواد وأجهـــزة 
خدمـــات  تقديـــم  فـــي  تســـتخدمها 
التجميـــل. وأضـــاف أنـــه تـــم اتخاذ 
كل اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة 

وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على مزاِولة تجميل دون ترخيص

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة مستقبال العقيد فهد علي

“التنسيقية” برئاسة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء: خطة 

ا لتوفيره في 27 مركًزا طبًيّ



زراعــة 450 فسيلــة فــي المجمــع الوراثــي
ــة وحـــــــصـــــــر الــــــســــــوســــــة الـــــحـــــمـــــراء ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ “الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــات”: مـ

زار وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحرية 
بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمراني، نبيل أبوالفتح، 
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  يرافقـــه 
الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم، المجمع 
الوراثـــي للنخيل فـــي توبلي، للوقوف 
على الجهود المبذولة لتأهيل الموقع.

وأثنـــاء الزيارة، اســـتمع أبوالفتح إلى 
شرح عن العمل في الموقع الذي يركز 
علـــى متابعـــة الوضـــع القائـــم للنخيل 
فـــي المجمع، بإزالة الفســـائل المصابة 

وإحالل فســـائل جديـــدة، عالوة على 
العمـــل علـــى زراعة مـــا مجموعه 450 

فسيلة. 
وقال وكيل الزراعة والثروة البحرية: 
جهودهـــا  فـــي  مســـتمرة  الوكالـــة  إن 
النخيـــل  أعـــداد  زيـــادة  إلـــى  الراميـــة 
الزراعيـــة  النظـــم  مـــن  مســـتفيدة 
الحديثة، وذلك انطالًقا من توجيهات 
الحكومة، وبمتابعة من وزير األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 

العمراني عصام خلف. 

ضمـــن  تضـــع  الوكالـــة  أن  وأكـــد 
بأصنـــاف  العنايـــة  اســـتراتيجيتها 
تشـــكل  التـــي  المختلفـــة  النخيـــل 
موروًثـــا مهًما في البحرين، وذلك عبر 
االســـتفادة من نظـــم الزراعة الحديثة 

في إكثار النخيل والعناية بها. 
وذكـــر أبوالفتح أن هذه المبادرة تأتي 
ضمـــن سلســـلة مـــن المبـــادرات التـــي 
أطلقتهـــا الوكالـــة، والتـــي تركـــز علـــى 
النهـــوض بقطـــاع الزراعة فـــي مملكة 
البحرين، وجعله مســـاهًما في برنامج 

األمن الغذائي في مملكة البحرين.
جهـــود  مـــع  بالترافـــق  أنـــه  وأوضـــح 
إكثـــار النخيـــل، تعمـــل الوكالـــة ومـــن 
خـــالل منظومة عمـــل للمحافظة على 
النخيل وتتبع األمراض التي تهددها، 
ومـــن بينها سوســـة النخيـــل الحمراء، 
فقد أولـــت الوكالة ذلـــك اهتماًما بالًغا 
من خـــالل إطـــالق مشـــروع مكافحة 
الحمـــراء،  النخيـــل  سوســـة  وحصـــر 
ويعمل الفريق المختص على مكافحة 

وحصر هذه السوسة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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“االتحاد األوروبي”: نقدر جهود البحرين لحماية حقوق اإلنسان
“كورونـــا” جائحـــة  ظـــل  فـــي  “الوطنيـــة”  خطـــوات  علـــى  االطـــاع 

المؤسســـة  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
خالـــد  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
الشـــاعر، أنجلـــوس لينـــوس )ســـكرتير 
األوروبـــي  االتحـــاد  بمندوبيـــة  أول 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعتمـــدة 
والمقيمة في الرياض(؛ بمناسبة زيارته 
الرســـمية لمملكـــة البحريـــن، وذلك في 
مقر المؤسســـة بضاحية السيف، حيث 
رحـــب بـــه، وأشـــاد بمســـتوى عالقـــات 
الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين 
ودول االتحاد األوروبي الصديقة، وما 
تشـــهده مـــن تطور ونماء فـــي مختلف 
المجـــاالت، معربـــا عن تقديـــره للجهود 
الطيبـــة التي يبذلهـــا مندوبي مندوبية 
االتحـــاد األوروبـــي؛ لتعزيـــز العالقـــات 
بين الجانبين لكل ما من شـــأنه تطوير 
العمل الحقوقي وإرساء مبادئ احترام 

حقوق اإلنسان وصون كرامته.

وقـــدم نائـــب الرئيس خـــالل االجتماع 
نبذة عن عمل المؤسسة ودورها ضمن 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة 
وإســـتراتيجية وخطط عملها، مشـــيرا 
إلـــى أن المؤسســـة هـــي جهة مســـتقلة 
مســـتقلة  قانونيـــة  بشـــخصية  تتمتـــع 
مالًيـــا وإدارًيا وتمـــارس مهامها بحرية 
وحيادية تامة في كل ما يعنى بحقوق 

اإلنسان.
كمـــا اســـتعرض نائـــب الرئيـــس جهـــود 
المؤسســـة فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا 
لتوعيـــة المواطنيـــن والمقيميـــن عبـــر 
البيانـــات والتغريدات التـــي أصدرتها، 
وكذلك الزيـــارات المعلنة وغير المعلنة 
التـــي قام بها عـــدد مـــن مفوضيها إلى 
مراكز العزل والحجر الصحي لالطالع 

علـــى اإلجـــراءات التي قامـــت بها تلك 
الطبيـــة  الخدمـــات  لتقديـــم  الجهـــات 
للمصابين والمخالطين حسب المعايير 
الدولية، فضـــال عن الزيارات الميدانية 
ومراكـــز  والتأهيـــل  اإلصـــالح  لمراكـــز 
عاشـــوراء  موســـم  خـــالل  التوقيـــف 
2020؛ بهـــدف االطالع عـــن كثب على 
اســـتمرار ممارســـة النـــزالء والنزيـــالت 
فـــي تلـــك المراكـــز شـــعائرهم الدينية، 
وفقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنســـان 
ذات الصلـــة، وألنظمـــة ولوائـــح مراكـــز 

اإلصالح والتأهيل.
من جانبه، أعرب سكرتير أول مندوبية 
االتحاد األوروبي عن تقديره لما تقوم 
به المؤسســـة من جهود حثيثة؛ لتعزيز 
وحماية حقوق اإلنســـان فـــي المملكة، 
مشيدا في الوقت ذاته بجهود المملكة 

في تعزيز السالم في المنطقة.

السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

أقامـــت األمانـــة العامـــة لمجلـــس 
مـــع  بالتعـــاون  العالـــي  التعليـــم 
البريطانـــي  الثقافـــي  المجلـــس 
وشـــبكة العلـــوم واالبتـــكار حفـــل 
للمســـابقة  الختامـــي  التكريـــم 
الوطنيـــة األولـــى للبحـــث العلمي 
البكالوريـــوس  مرحلـــة  لطلبـــة 
بمؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
خـــالل منصة مايكروســـفت تيمز 
االفتراضيـــة، وذلـــك يـــوم أمـــس 
وزيـــر  رعايـــة  تحـــت  الخميـــس، 

التربية والتعليم ماجد النعيمي.
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  وألقـــى 
راعـــي  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
الحفـــل عبدالغني الشـــويخ كلمة 
أشـــاد فيهـــا بالعالقـــات المتميزة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
مـــن  يجمعهمـــا  ومـــا  المتحـــدة، 
مختلـــف  فـــي  مســـتمر  تعـــاون 
المجـــالت والســـيما فـــي المجال 
التعليمـــي والبحثـــي، وذلـــك عبر 
تبـــادل الخبرات واالســـتفادة مما 
مـــن  المتحـــدة  المملكـــة  تمتلكـــه 
ومؤسســـات  عريقـــة  جامعـــات 
تعليمية وأكاديميـــة متميزة. كما 
أكـــد أهمية البحث العلمي ودوره 
في االرتقاء بالدول ســـواًء علميا 
أو اقتصاديا. وأعرب سعادته عن 
شـــكره لجميع الطلبة المشاركين 
فـــي النســـخة األولـــى مـــن هـــذه 
المسابقة، وأشاد بدور مؤسسات 
التعليم العالي؛ لتشجيع البحوث 
باالرتقـــاء  واالهتمـــام  العلميـــة 

بالمخرجات البحثية.
بعدهـــا ألقـــى الســـفير البريطاني 
البحريـــن رودريـــك  فـــي مملكـــة 
درمونـــد  كلمـــه أعـــرب فيهـــا عن 

مجلـــس  مـــع  بالعمـــل  اعتـــزازه 
التعليم العالـــي بمملكة البحرين، 
مؤكـــدا توطيـــد أواصـــر التعاون 
البّنـــاء بيـــن البلدين فـــي مختلف 
مشـــيدا  العلميـــة،  المجـــاالت 
بمســـتوى البحوث التـــي أحرزت 
المراكـــز األولـــى فـــي المســـابقة، 
حيث أشـــار إلى أن هؤالء الطلبة 
مـــن شـــأنهم اإلســـهام فـــي تقـــدم 
المجـــال البحثي وتعزيز البحوث 
البنـــاءة التي تســـهم فـــي التنمية 

الشاملة مستقبال. 
ومـــن جانبه، أكد مديـــر المجلس 
الثقافـــي البريطانـــي فـــي مملكة 
فـــي  رووز،  ريتشـــارد  البحريـــن 
كلمتـــه، علـــى التعـــاون المثمر مع 
مجلس التعليم العالي في العديد 
من المشـــاريع والفعاليات، مشيرا 
إلـــى أهمية هـــذه المســـابقة التي 
تســـتهدف طلبـــة البكالوريـــوس؛ 
لضمان تمكيـــن مختلف المراحل 
الدراســـية مـــن مهـــارات البحـــث 

العلمي.
وخـــالل الحفـــل قدمـــت مديـــرة 
البحـــث العلمي بمجلـــس التعليم 
العالـــي فرزانـــة المراغـــي عرضـــا 
تنفيـــذ  مراحـــل  حـــول  موجـــزا 
بـــدأت  التـــي  المســـابقة  هـــذه 
ببرنامـــج تدريبي حـــول مهارات 
مرحلـــة  لطلبـــة  العلمـــي  البحـــث 
البكالوريوس بمؤسسات التعليم 
العالي، حيث شارك في البرنامج 
ما يقارب 300 طالب وطالبة من 
مختلف التخصصات، تأهل منها 
للتصفيات النهائيـــة 38 بحثا من 
مختلف مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية واإلقليمية والخاصة.

مستقبل التنمية الشاملة بيد 
طلبة البحث العلمي

جمال فارس: تمكين الشباب أبرز األولويات الوطنية
والحـــوار الثقافـــي  والتنـــوع  لديهـــم  االنفتـــاح  قيـــم  غـــرس 

أكد المنـــدوب الدائم لمملكـــة البحرين 
نيويـــورك  فـــي  المتحـــدة  لـــدى األمـــم 
مملكـــة  أن  الرويعـــي،  جمـــال  الســـفير 
الشـــباب  تمكيـــن  وضعـــت  البحريـــن 
كأحـــد أبرز أولوياتهـــا الوطنية المهمة، 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  وشـــهدت 
الناجحـــة والمتميزة الرامية إلى تهيئة 
البيئة المثالية أمام الشـــباب للمشاركة 
في مسيرة التنمية بقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة المنـــدوب 
الدائـــم فـــي اجتمـــاع لمجلـــس األمـــن 
واألمـــن:  والســـالم  “الشـــباب  بشـــأن 
االســـتفادة مـــن الحـــوار بيـــن األجيال 
لبنـــاء الســـالم والحفاظ عليـــه وتعزيز 
التماســـك االجتماعي على مســـتويات 

جمهوريـــة  عقدتـــه  الـــذي  المجتمـــع” 
جنـــوب إفريقيا، رئيـــس مجلس األمن 

الحالي، عبر تقنية االتصال المرئي.
أبـــرز  الرويعـــي  الســـفير  واســـتعرض 
المبـــادرات المســـتمرة لمملكة البحرين 
فـــي مجـــال تعزيـــز دور الشـــباب فـــي 
فـــي  واالســـتثمار  العامـــة  الحيـــاة 
للمســـاهمة  يؤهلهـــم  بمـــا  مواهبهـــم، 

بشـــكل فّعـــال فـــي تحقيـــق مزيـــد من 
التطـــور والتقـــدم، منوًهـــا إلـــى افتتاح 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب، سمو الشـــيخ ناصر 
الشـــباب  لقمـــة  آل خليفـــة،  بـــن حمـــد 
2020 في شهر نوفمبر الماضي، والتي 
هدفـــت إلـــى تعزيز مســـاهمة الشـــباب 
في عملية صنع القرار والمشـــاركة في 

طـــرح الحلول المبتكرة لمختلف أنواع 
التحديات.

وأوضـــح المنـــدوب الدائم أنـــه انطالًقا 
من إيمـــان المملكة بأهميـــة تعزيز قيم 
التفاهم واالحترام المتبادلين والحوار 
بين األديان والتعايش الســـلمي، أطلق 
مركـــز الملـــك حمـــد العالمـــي للتعايش 
الســـلمي برنامـــج الملـــك حمـــد للزمالة 
بالتنســـيق  القيـــادة”  فـــي  “اإليمـــان 
مـــع جامعتـــي أكســـفورد وكامبريـــدج 
البريطانيـــة،  التدريـــب  ومؤسســـة 
الـــذي يهـــدف إلى غرس قيـــم االنفتاح 
والتعددية والتناغـــم الثقافي والتنوع 
فـــي القـــادة الشـــباب، مجـــدًدا التـــزام 
مملكـــة البحريـــن المتواصـــل بتمكيـــن 
الشـــباب والنهوض بدورهم في جميع 
تنفيـــذ  دفـــع  فـــي  خاصـــة  المجـــاالت، 
أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور 

الشباب في السالم واألمن.

المنامة - وزارة الخارجية

5 مالييــن دينــار كلفــة الطرقــات لـ “إسكــان اللــوزي”
صّرحت الوكيل المســـاعد للطرق بوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني هدى فخرو بأن نســـبة اإلنجاز 
بمشـــروع إنشـــاء الطـــرق المؤديـــة إلـــى 
إســـكان اللـــوزي )مدينة حمـــد( بلغت 35 
%، فيمـــا بلغت نســـبة اإلنجاز بالحواجز 
اتجاهـــي  بيـــن  الفاصلـــة  الخرســـانية 
الحركـــة المروريـــة 70 %، الفتة إلى أن 
المشـــروع يســـير وفـــق الخطـــة الزمنية 

الموضوعة.
وقالـــت هـــدى فخـــرو إن الـــوزارة تعمل 
ـــا علـــى ربط تصريف ميـــاه األمطار  حاليًّ
لمشـــروع اللوزي اإلســـكاني مع الشـــبكة 
الجديدة التي يتم إنشاؤها على الشارع 
ضمن المشروع وبالتالي معالجة مشكلة 
تجمـــع ميـــاه األمطـــار بمشـــروع اللـــوزي 
اإلســـكاني، كمـــا يتـــم العمـــل أيًضـــا على 

وضـــع اإلســـفلت علـــى الشـــارع، تركيب 
األرصفة وأعمدة اإلنارة، إنشـــاء شـــبكة 
لتصريف مياه األمطار، تمديد خط مياه 

المعالجة، أعمال الكهرباء والماء.
وأوضحـــت فخـــرو أن مشـــروع إنشـــاء 
الطرق المؤدية إلى إســـكان اللوزي أحد 
المشـــاريع التطويرية المهمة على شبكة 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  الرئيســـية  الطـــرق 
انسيابية الحركة المرورية في المناطق 
المتصلة مباشـــرة بهذا الشـــارع الحيوي، 
حيث يقع المشروع في الجنوب الشرقي 
من شـــارع زيد بن عميرة السريع وغرب 
بحيـــرة اللوزي ويمتـــد جنوًبا إلى تقاطع 
طريـــق 26 ط، ويخدم أهالـــي ومرتادي 
وكـــرزكان  ودمســـتان  اللـــوزي  منطقـــة 
ومدينـــة حمـــد والمالكيـــة، ويعتبـــر هذا 
المشـــروع إضافة مهمة للطريق الموازي 

لشـــارع الشـــيخ حمد من الجهـــة الغربية 
والممتـــد مـــن دوار 18 حتـــى بداية هذا 
المشـــروع علـــى تقاطعـــه مع شـــارع 26 

بالقرب من دوار 7.
وأضافـــت أن المشـــروع يتضمن إنشـــاء 
طريق بطول 4.8 كم، بمســـارين في كل 
اتجـــاه من شـــارع زيـــد بن عميـــرة حتى 

شـــارع 3، وإنشاء ثالثة مسارات في كل 
اتجاه من شـــارع 3 حتى شـــارع 26، مع 
تطويـــر كافة التقاطعات واســـتحداث 4 
إشـــارات ضوئية لرفع كفاءة التقاطعات 
وتحقيـــق  المروريـــة  الحركـــة  وتنظيـــم 
الســـالمة المروريـــة عليها. كمـــا يتضّمن 
إنشـــاء شـــبكة جديـــدة لتصريـــف ميـــاه 

األمطـــار، ووضـــع شـــبكة إنـــارة جديـــدة 
والمـــاء،  الكهربـــاء  هيئـــة  بالتنســـيق 
وإنشـــاء محطات للنقل العام بالتنســـيق 
واالتصـــاالت،  المواصـــالت  وزارة  مـــع 
ووضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية 
التنظيمية والتحذيريـــة الالزمة لتحقق 
الســـالمة المطلوبة على الشارع، ووضع 

قنـــوات أرضيـــة الســـتخدمها مســـتقبالً 
مـــن قبـــل الخدمات الفنيـــة لتالفي قطع 
اإلســـفلت مســـتقبال. الجديـــر بالذكر أنه 
تمـــت ترســـية المشـــروع علـــى ائتـــالف 
والشـــركة  للمقـــاوالت  عميـــرة  شـــركة 
الشـــرقية إلنتاج االســـفلت والخرســـانة 
من قبل مجلس المناقصات والمزايدات 
بتكلفـــة اجمالية تبلـــغ 5,196,582 دينار 
)خمســـة ماليين ومائة وســـتة وتسعون 
ألًفا وخمســـمائة واثنان وثمانون ديناًرا( 
بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
المنطقـــة  بقاطنـــي  الـــوزارة  وتهيـــب 
التعـــاون والتقيـــد باإلشـــارات المرورية 
التحذيريـــة واإلرشـــادية الموجودة في 
موقـــع العمـــل كمـــا تعتذر عـــن أي إزعاج 
تتســـبب بهـــا تلـــك األعمال خـــالل فترة 

تنفيذ المشروع.

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني



المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

عقـــد نـــادي روتـــاري ســـيف البحرين 
الثالثـــاء  االعتيـــادي  اجتماعـــه 
الماضي، واستضاف الوكيل المساعد 
للصحـــة العامة بـــوزارة الصحة مريم 
الهاجري ونائب رئيس جمعية السكر 
البحرينيـــة، التـــي تحدثت عن مرض 
السكري وأنواعه وطرق الوقاية منه. 
وبينـــت أن البحريـــن تعـــد نســـبيًا من 

أعلـــى البلدان في العالـــم إصابة بهذا 
المرض.

وامتد الحوار بين الهاجري والحضور 
مـــن أعضـــاء النـــادي بعـــد المحاضرة 
التـــي إدارتهـــا مديـــرة شـــؤون النادي 
نورة الحداد، إذ شـــكر رئيـــس النادي 
أســـامة معيـــن الحضـــور علـــى أمـــل 

اللقاء القادم.

البحرين من أعلى البلدان بمعدالت اإلصابة بالسكري

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

عقـــدت لجنة فحص المـــدارس الخاصة 
اجتماعهـــا  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
الدوري برئاسة الوكيل المساعد للتعليم 

الخاص والمستمر جعفر الشيخ.
وناقشـــت اللجنـــة جهود واســـتعدادات 
جميع الفرق المعنية بالمتابعة الميدانية 
للمـــدارس؛ للوقـــوف على مـــدى تلبيتها 
التربويـــة  النواحـــي  فـــي  لالشـــتراطات 
والتعليمية والصحية واألمن والسالمة، 
مع استعراض نتائج عدد من الزيارات.

كما بحثت اللجنة خطة تنفيذ توجيهات 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم بشـــأن زيارات 
لعـــدد ٣٠ معهـــدا؛  التعليميـــة،  المعاهـــد 
من أجـــل التأكد من التزامها بالمرســـوم 

بقانون رقم ٢٥ لســـنة ١٩٩٨، وما يتعلق 
بتعامل المعاهد مع مســـتجدات جائحة 
كورونـــا، خصوصـــا فـــي تعزيـــز جانـــب 

الصحة والسالمة.

مناقشة االستعدادات لمتابعة المدارس ميدانًيا

أكد عدد مـــن طالب وطالبات المدارس 
أن قـــرار إعـــادة هيكلـــة وزارة التربيـــة 
والتعليـــم، وتخصيـــص قطـــاع لشـــؤون 
المـــدارس، لتطويـــر عملها وفـــق أحدث 
اإلســـتراتيجيات المواكبة للمستجدات 
والعالميـــة،  واإلقليميـــة  المحليـــة 
مباشـــرة  إيجابيـــة  بصـــورة  ســـينعكس 
التعليميـــة  الخدمـــات  مســـتوى  علـــى 
المقدمة في جميع المراحل الدراســـية، 
بما يرتقـــي بجودة المخرجات، وينهض 

بالتالي بالمسيرة التنموية.

نتائج مبشرة

وقـــال الطالب علـــي العريبي من المعهد 
المشـــروع  هـــذا  إن  الجعفـــري  الدينـــي 
يعكـــس بجالء مـــا توليـــه الحكومة من 
اهتمـــام بالغ لتطوير التعليم ومنظومته 
فـــي مملكتنـــا الحبيبـــة، وذلـــك بالشـــك 
يهـــدف لتطويـــر وتعزيز فاعليـــة النظام 
التعليمي وأدائه بناء على أسس قويمة 
ذات  المـــدى  بعيـــدة  وإســـتراتيجيات 
فاعليـــة كبـــرى، وهـــذا سيســـهم بشـــكل 
مباشـــر فـــي تطويـــر العمليـــة التعليمية 
بالمدارس بجميع مراحلها، والعمل على 
بأدائهـــا وجـــودة مخرجاتهـــا،  االرتقـــاء 
منعكســـة بصـــورة واضحـــة وبّينة على 
أداء الطالـــب فـــي إنجازاتـــه األكاديمية 
وكذلك في تنميته الشـــخصية، ليتســـم 
المحليـــة  المواطنـــة  بســـمات  الطالـــب 
والعالميـــة، ويتبـــوأ مراكـــز متقدمة في 
فكلنـــا  والدوليـــة،  الوطنيـــة  المحافـــل 
التـــي  المبشـــرة  النتائـــج  لتلـــك  نتطلـــع 
ســـنحصدها يقينـــا كثمرة لهـــذه البلورة 
التـــي مضـــت نحـــو تنفيذهـــا على أرض 

الواقع حكومتنا.

تطور وتغيير

أما الطالبة زينب الحوراء علي الســـعيد 
مـــن مدرســـة ســـترة الثانويـــة للبنـــات، 
فقـــد قالت: اإلنســـان الطبيعي بني على 
فكلمـــا  والتغييـــر،  والتحديـــث  التطـــور 
نضج تاقت نفســـه إلـــى الجديد في كل 
المجاالت، وها نحن في مملكة البحرين 
تراءت لنـــا التطورات منذ القدم، فنحن 
فـــي  نظاميـــة  مدرســـة  أول  أصحـــاب 
الخليج العربي، ونحن أول من اكتشف 
النفط في أراضيه، وســـنبقى األول في 
كل شيء، بدعم قيادة البحرين للشعب 

فـــي تطـــوره وتغيره، وهـــذا مـــا تعودنا 
عليه منذ سنوات.

للتخصـــص  أن  كمـــا  زينـــب:  وأضافـــت 
قـــوة  المجـــاالت  جميـــع  فـــي  الواســـع 
وتفـــردا، هذا مـــا فعلته قيـــادة البحرين 
الرشـــيدة بتوجيهاتها السديدة لدراسة 
هيـــكل وزارة التربيـــة والتعليم، وإعادة 
وتخصيـــص  قطاعيـــن،  إلـــى  هيكلتهـــا 
قطـــاع لشـــؤون المـــدارس، هـــذا األمـــر 
ســـيوجه االهتمـــام إلـــى الطالب نفســـه 
مدرســـة  مـــن  المدرســـي  ومحيطـــه 
ومدرســـين وأوليـــاء أمـــور، ومتابعتهم 
والعقليـــة  الدراســـية  التعليميـــة 
والســـلوكية والبدنية، كما ال ننســـى دور 
القطاع اآلخر الذي سيخصص اهتمامه 
اإلســـتراتيجية  الدراســـات  إلعـــداد 
والعمليـــة  العلميـــة  التجـــارب  ودراســـة 
والتربوية، وبحثها في كل التخصصات 
وتقويمها ومن ثم تطبيق األحسن منها 
علـــى المدارس والطـــالب، هذا يعني أن 
القطاعيـــن يكمـــالن بعضهمـــا بعضا، فال 
غنـــى عن الدراســـات والتجارب العلمية 
اإلســـتراتيجية  والخطـــط  والعمليـــة 

لتطوير الطالب وبيئته. 

الجيل القادم

  من جهتهـــا، أوضحت الطالبة دانة ماجد 
الرميحـــي مـــن مدرســـة مدينـــة عيســـى 

الثانوية للبنـــات أننا نحن طالب الوطن، 
نحن جيل قـــادم ليحرك عجلة االقتصاد 
الســـياحة،  وأضـــواء  التجـــارة  وســـفن 
 فمملكـــة البحريـــن دائمـــا مـــا تقودنا نحو 
النجـــاح والتطـــور، ومـــن وجهـــة نظـــري 
كطالبة  أرى أن  الهيكل الجديد سينعكس 
إيجابـــا علـــى العديـــد من المجـــاالت ، وال 

سيما اإلتقان في العمل.

مواكبة العصر

وقـــال الطالـــب أحمد جواد من مدرســـة 
مدينـــة عيســـى الثانويـــة للبنيـــن: لطالما 
سعت مملكة البحرين لتحقيق المصلحة 
الوطنيـــة، وتضافـــرت الجهـــود مـــن قبل 
الوطـــن قيـــادة وشـــعبا؛ من أجـــل رفعته 
وازدهاره، خصوصا سن قوانين وقرارت 
من شـــأنها مواكبـــة التنميـــة االجتماعية 
والبشـــرية،  والسياســـية  واالقتصاديـــة 
وها نحن اليوم نشهد أحد تلك القرارات 
المتعلقة بتنمية القطاع التعليمي؛ لجعله 
مواكبـــا الحتياجـــات العصـــر، وجاء قرار 
إعـــادة هيكلـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم 
تجســـيدا لمبـــادئ الدســـتور ومضامينه، 
وفرصة مهمـــة ألخذ التجربـــة التعليمية 
في مملكة البحرين إلى المستوى التالي؛ 
بوصف المدرســـة النـــواة األولى إلخراج 
جيل يســـتطيع أن يحقق التطلعات التي 

ترنو إليها مملكة البحرين الغالية.

بحث مجاالت التعاون بين “التربية” و”هواوي”
ــة دولـ  90 ــن  مـ الــتــعــلــيــمــيــة  ــة  ــواب ــب ــل ل زيــــــارة  ــون  ــي ــل م  20

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي بمكتبـــه بديـــوان 
الـــوزارة بمدينـــة عيســـى، الرئيس 
التنفيذي اإلقليمي لشركة هواوي 
الصينية بمملكة البحرين جيسون 
إيريـــك  التنفيـــذي  والمديـــر  كاو، 
لـــي، حيـــث تم خـــالل اللقاء بحث 
مجـــاالت التعـــاون بيـــن الطرفين، 
كمـــا أطلعهمـــا الوزيـــر علـــى جهود 
الـــوزارة في االســـتمرار في توفير 
الخدمات التعليمية عن بعد خالل 
فتـــرة جائحة كورونـــا كوفيد19-، 

باالســـتفادة مـــن البنيـــة التحتيـــة 
التي وفرها مشـــروع جاللة الملك 
حمد لمدارس المســـتقبل وبرنامج 
التعليـــم،  فـــي  الرقمـــي  التمكيـــن 
عبـــر تحميـــل المحتـــوى التعليمي 
النموذجيـــة  والـــدروس  الرقمـــي 
واألنشـــطة  النقـــاش  وحلقـــات 
والـــدروس التـــي ينتجهـــا معلمـــو 
المـــدارس فـــي البوابـــة التعليميـــة 
التي شـــهدت 20 مليون زيارة من 

أكثر من 90 دولة.
جائـــزة  دور  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 

اليونســـكو- الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة الستخدام تكنولوجيات 
المعلومات واالتصال في التعليم، 

والتي كافـــأت المبادرات المتميزة 
فـــي هـــذا المجـــال والمقدمـــة من 

مختلف الدول والمؤسسات.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

“حذاء المكفوفين” يحمل معاني إنسانية نبيلة
مـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة يـــكـــرم فـــريـــق “ثـــانـــويـــة جــدحــفــص”

كرم محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام 
فريـــق  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن 
مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة للبنـــات 
فـــي  البرونزيـــة  بالميداليـــة  الفائـــز 
الخامـــس  الدولـــي  كوريـــا  أولمبيـــاد 
وذلـــك  االفتراضـــي،   2020 للشـــباب 
الذكـــي  “الحـــذاء  مشـــروعهم  عـــن 
للمكفوفيـــن”، حيـــث مثّلـــت المدرســـة 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية في هذه المنافســـات العالمية، 
وذلـــك بترشـــيح مـــن مكتب بـــراءات 

االختراع لدول مجلس التعاون.
وأشاد المحافظ باإلنجاز الدولي الذي 
حققتـــه مدرســـة جدحفـــص الثانويـــة 
للبنـــات، والذي يأتي في ظـــل اهتمام 

وحرص القيادة الرشـــيدة حفظها هللا 
على دعـــم الطاقات الشـــبابية وتعزيز 
عنـــد  واإلبـــداع  االبتـــكار  طموحـــات 
الشـــباب البحرينـــي من خـــالل إطالق 
المبـــادرات الوطنية في هـــذا المجال، 
ومـــن أبرزها صدور المرســـوم الملكي 
الســـامي مـــن صاحـــب الجاللـــة عاهل 

البالد بإنشاء صندوق لدعم المشاريع 
والمبـــادرات الشـــبابية تحـــت مســـمى 

“صندوق األمل”.
وهنأ الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمن، 
حمـــادة،  ســـهى  المدرســـة  مديـــرة 
اإلنجـــاز،  فـــي  المســـاهم  والفريـــق 
والمكـــون مـــن معلمة الكيميـــاء زينب 

حمـــادي، والطالبـــات زينـــب الموالني، 
وآمنـــة الموالنـــي، والخريجـــة زهـــراء 
الصافـــي، مشـــيدا بجهودهـــن المميزة 
في إعداد هذا المشروع الرائد الموجه 
لفئة المكفوفين، والذي يحمل العديد 
من المعاني النبيلة واإلنســـانية، حيث 
يعمـــل االختـــراع مـــن خـــالل تثبيـــت 
جهـــاز حســـاس فـــي مقدمة الحـــذاء، 
ويقـــوم بتنبيـــه مرتديـــه عنـــد اقترابه 
مـــن مالمســـة األشـــياء التـــي أمامـــه، 
ومثنيـــا في الوقـــت ذاته علـــى جهود 
وزارة التربيـــة والتعليـــم في تشـــجيع 
الطلبة على االبتكار واإلبداع والبحث 
العلمي. حضـــر اللقاء نائـــب المحافظ 
حســـن المدني، وعدد من المســـؤولين 

في المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

أحمد جواد

زينب الحوراء علي

دانة الرميحي

علي العريبي

جعفر الشيخوزير التربية والتعليم يلتقي وفد شركة هواوي

مساعي البحرين تقودنا نحو النجاح والتطور

طالب وطالبات: إعادة هيكلة “التربية” يرتقي بجودة المخرجات

محرر الشؤون المحلية



زيادة عالوة اإلسكان إلى 200 دينار و”المعيشة” 50 %
قال النائب عبدهللا الذوادي لـ “البالد” إنه تقدم مع النائبين محمد بوحمود وباســم المالكي بمرئياتهم إلى لجنة الشــؤون 
الماليــة واالقتصاديــة ضمــن مشــروع قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامة للدولــة للســنتين الماليتيــن  2021 -2022  الموافق 

بمرسوم رقم 70 لسنة 2020.

وأشـــار إلـــى أن المرئيـــات تتضمن 
تعويـــض مبلـــغ الزيـــادة الســـنوية 
للمتقاعديـــن والبالغـــة )3 %( عـــن 
فائـــض  مـــن  اســـتقطاع  طريـــق 
تعـــذر  إن  التعطـــل  صنـــدوق 
إضافتها من ضمن بنود الميزانية، 
ومضاعفـــة عـــاوة اإلســـكان إلـــى 
200 دينـــار بعـــد بلـــوغ الطلب 10 
ســـنوات فما فوق، وكذلـــك زيادة 
)غـــاء  االجتماعـــي  الدعـــم  بنـــد 

المعيشة( بنسبة 50 %.
زيـــادة  المرئيـــات  تتضمـــن  كمـــا 
ميزانيـــة دعم الضمان االجتماعي 

بنســـبة 100 % مـــن 120 دينـــارا 
240 شـــهريا، وزيـــادة ضـــخ  إلـــى 
األربـــاح المتحصلة مـــن ممتلكات 
بالميزانيـــة، وزيـــادة ميزانيـــة بند 
الرواتـــب الحكومية؛ لرفع ســـقف 
العـــام،  القطـــاع  فـــي  التوظيـــف 
ومقترح اســـتمرار دعـــم الكهرباء 
مســـكنه  فـــي  للمواطـــن  والمـــاء 
األول، وزيـــادة ميزانيـــة الترميـــم 
وعـــوازل األمطار وزيـــادة اإلعانة 

لألرامـــل والمطلقـــات، ودعـــم دور 
الوالدين االجتماعية النهارية.

وعـــن بنـــد المشـــاريع تـــم تقديـــم 

عـــام  مستشـــفى  إنشـــاء  مقتـــرح 
فـــي المحافظـــة الشـــمالية، أشـــار 
الـــذوادي الى إنشـــاء ممـــاٍش في 
تصميـــم  وإعـــادة  حمـــد،  مدينـــة 
وبنـــاء المحـــال التجاريـــة التابعة 
لعقـــارات الســـيف وبنك اإلســـكان 
البنيـــة  تطويـــر  حمـــد،  بمدينـــة 
الصحـــي  والصـــرف  التحتيـــة 
لمجمعـــي 1016 و1203 ورصـــف 
الشـــوارع، وتطويـــر شـــارع ولـــي 
العهـــد مـــن كوبـــري مدينـــة حمـــد 
إلى دوار بـــوري، وتطوير مداخل 
ومخـــارج ســـوق واقـــف، وزيـــادة 

مســـاحة الرقعـــه الخضـــراء عبـــر 
إنشاء الحدائق بمدينة حمد.

 وأضاف”تقدمنـــا أيضـــا بمشـــاريع 
الســـيارات  مواقـــف  تنفيـــذ 
والمرتفعـــات ورصـــف الطرق في 
مدينة حمد، وتطوير شارع الشيخ 
حمـــد بمدينـــة حمـــد من الـــدوار 3 
إلـــى الدوار 6 وأيضـــا مدخل دوار 
14 إلى 3 مســـارات، تحويل مركز 
شـــباب مدينة حمد إلى ناٍد ثقافي 
وإنشـــاء  لمدينـــة حمـــد،  رياضـــي 
قاعـــة كبيـــرة متعـــددة األغـــراض 

للمناسبات بمدينة حمد”.

عبدالله الذوادي
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إبراهيم النهام

نظـــم مجلـــس عيســـى النفيعـــي عبـــر 
نقاشـــية  أمســـية  “زووم”  تطبيـــق 
بعنـــوان “دور عضـــو المجلـــس البلدي” 
اســـتضاف خالهـــا اعضـــاء المجلـــس 
البلـــدي الشـــمالي وهـــم ياســـين زينل، 
المناعـــي،  الظاعـــن، واحمـــد  ومحمـــد 
وعبدهللا القبيسي من بلدي الجنوبية 
واســـتحضر النفيعي ببداية األمســـية 
أهـــم  علـــى  اشـــتمل  فيديـــو  مقطـــع 

للمرشـــحين  االنتخابيـــة  الدعايـــات 
األربعة أثناء انتخابات 2018 .

للعضـــو  أولـــى كانـــت  وفـــي مداخلـــة 
البلـــدي  مجلـــس  قـــدم  قـــال”  زينـــل، 
الشـــمالي خال الفتـــرة الماضية أكثر 
فـــي حيـــن  وقـــرار،  84 توصيـــة  مـــن 
كانـــت بعدد ) 180( بالدور الثاني، كلها 
تصـــب في األمـــور الخدمية التي تهم 

المواطنين”.
البلدييـــن  األعضـــاء  كل  زينـــل”  وزاد 
فـــي مدينـــة حمد لـــم يألوا جهـــدا في 

تطوير وخدمة العمل البلدي، وخدمة 
دوائرهم.

وفـــي تســـاؤل وجهه عيســـى النفيعي 
عـــن مـــا أنجـــزه زينـــل خـــال الفتـــرة 
الماضيـــة، قـــال األخيـــر” رضـــا النـــاس 
غايـــة ال تـــدرك،  ونحن نقبـــل النقد اذا 

كان بناًء”.
وفـــي مداخلة لـــه، قـــال العضو محمد 
الضاعـــن بـــأن” العمـــل البلـــدي شـــاق، 
والجميـــع يحـــاول تأديـــة المســـتطاع 
لخدمة الناس، والحدث األبرز بمدينة 

انشـــاء  هـــو توقيـــع عقـــد  حمـــد اآلن 
السوق المركزي، والذي سيجهز خال 

عامين”.
وفي مداخلة للعضو عبدهللا القبيسي 
والـــذي وعـــد الناخبيـــن بالكثيـــر فـــي 
برنامجه االنتخابي قال” اهتممنا منذ 
البدايـــة بتحريـــك الملفـــات الخدميـــة 
كالزوايـــا،  المواطنيـــن،  تهـــم  التـــي 
والتســـريع بصرف الوحدات السكنية، 
وخفض الرســـوم علـــى المطلقة الغير 
بحرينـــي  مـــن  ومنفصلـــة  بحرينيـــة 

وغيرها، ولقد كان أداء مجلس البلدي 
الشمالي ممتازًا لتعاون األعضاء، لكننا 
ننتظر آراء المواطنين لكي نستمر في 

تطوير العمل”.
وليـــس  )بحـــت(  رقابـــي  دورنـــا  وزاد” 
صاحيـــة  نملـــك  ال  ونحـــن  تنفيـــذي، 
مخالفـــة أحد”.من جهته، قـــال العضو 
أحمد المناعي بأن “البلديين السابقين 
تركـــوا علينـــا تركـــة ثقيلة، مثـــل األب 
الذي ترك أوالده وعليهم الديون . لقد 

جئنا على الفتات”.

ــة لــأعــضــاء ــي ــاب ــخ ــت ــايـــات االن ــفــيــديــو أبــــرز وعــــود الـــدعـ الــنــفــيــعــي يـــواجـــه بــال

بلديون: جئنا على “الفتات” ورضا الناس غاية ال تدرك!

المنامة - بنا

أكد رئيس مفوضية حقوق السجناء 
والمحتجزيـــن نـــواف المعـــاودة في 
تصريـــح لـــه أن الجهود التـــي بذلتها 
لإلصـــاح  العامـــة  اإلدارة  وتبذلهـــا 
والتأهيل ضمن االحتياطات الطبية 
الازمـــة لمنع انتقال فيروس كورونا 
اإلصـــاح  مراكـــز  فـــي   )19 )كوفيـــد 
والتأهيل والحبس االحتياطي، تعد 
جهـــودا احترافية متميـــزة، وحققت 
أعلـــى  تطبيـــق  فـــي  كبيـــرا  نجاحـــا 
درجـــات الوقايـــة والحمايـــة للنزالء 
والمحبوســـين وللكـــوادر العاملة في 
هـــذه المراكز، جاء ذلـــك تعليقا على 
لإلصـــاح  العامـــة  اإلدارة  حصـــول 
والتأهيـــل على جائزة أول مؤسســـة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  إصاحيـــة 
واالمتثـــال  التنفيـــذ  مجـــال  فـــي 
والســـامة  الصحـــة  لبروتوكـــوالت 
فيـــروس  ضـــد  الدوليـــة  والنظافـــة 
الطبيـــة  المعاييـــر  حســـب  كورونـــا، 

العالمية، والتي أطلقتها شركة دولية 
مختصة بمعايير الجودة العالمية.

حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
أن  إلـــى  والمحتجزيـــن  الســـجناء 
المفوضيـــة كانـــت تتابـــع عـــن كثـــب 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
التـــي نفذتها اإلدارة العامة لإلصاح 
والتأهيـــل فيمـــا يتعلق بمنـــع انتقال 
مراكـــز  داخـــل  كورونـــا  فايـــروس 
والحبـــس  والتأهيـــل  اإلصـــاح 
هـــذه  حظيـــت  حيـــث  االحتياطـــي، 
واستحســـان  بتقديـــر  اإلجـــراءات 
كبيريـــن، منذ األيـــام األولى للتصدي 
لهـــذا  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 
الماضـــي،  فبرايـــر  فـــي  الفيـــروس 
فكانـــت وزارة الداخليـــة ســـباقة في 
الحرص على صحة وسامة النزالء 
والمحبوســـين من خـــال قرار وقف 
الزيـــارات المقـــررة للنـــزالء، ومن ثم 
تتابعت القرارات المنظمة لمزيد من 
اإلجراءات الوقائية، ومنها تشـــغيل 

خدمـــة االتصال المرئـــي بين النزالء 
وذويهـــم، وتطهيـــر وتعقيـــم جميـــع 
اإلصـــاح  مراكـــز  ومرافـــق  مبانـــي 
وتوفيـــر  يومـــي،  بشـــكل  والتأهيـــل 
المستلزمات الطبية وأدوات النظافة 
ســـامتهم  علـــى  للحفـــاظ  للنـــزالء؛ 
الصحية، مضيفا أنه لم ُتســـجل منذ 
انتشـــار هذه الجائحة على مســـتوى 
العالم وحتـــى اآلن أي حالة لإلصابة 
النـــزالء  لـــدى  كورونـــا  بفيـــروس 
والمحبوســـين، قائا إن هذا اإلنجاز 
تم بفضل هللا تعالى أوالً، ثم بســـبب 
المتكاملـــة  الوقائيـــة  اإلجـــراءات 
الداخليـــة  وزارة  انتهجتهـــا  التـــي 
بتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفة، وبمتابعة القيادات والكوادر 
المســـؤولة في الوزارة والســـيما في 
األمن العام واإلدارة العامة لإلصاح 

والتأهيل.
كمـــا أكـــد المعـــاودة أن أهـــم مـــا ميز 

جهـــود وزارة الداخليـــة في التصدي 
مراكـــز  داخـــل   19 كوفيـــد  النتقـــال 
اإلصـــاح والتأهيـــل هي أنهـــا كانت 
جهـــودا تكامليـــة بيـــن عـــدة إدارات 
عامـــة وإدارات بالـــوزارة مثل: إدارة 
واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
التـــي عملت وبالتنســـيق مع الجهات 
المختصـــة علـــى تلبيـــة االحتياجات 
الضروريـــة؛ لضمـــان ســـامة النزالء 

والحفـــاظ على صحتهم، وســـاهمت 
المواعيـــد  حجـــز  مشـــروع  فـــي 
وتقديـــم االستشـــارات الطبيـــة، عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي بيـــن النزالء 
بمستشـــفى  المعالجيـــن  واألطبـــاء 

السلمانية الطبي.
وفي السياق ذاته، قامت إدارة تقنية 
اإللكترونيـــة،  والنظـــم  المعلومـــات 
بمشروع التوثيق اإللكتروني والذي 
معامـــات  إجـــراء  خالـــه  مـــن  تـــم 
التوثيـــق للنزالء عن ُبعد بين اإلدارة 
العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل وإدارة 
التوثيـــق فـــي وزارة العـــدل، كمـــا تم 
“إنشـــاء فروع للمحاكم في اإلصاح 
والتأهيـــل لتطبيـــق المحاكمـــات عن 
ُبعد وربطها مـــع الحبس االحتياطي 
ربـــط  تـــم  كمـــا  المعنيـــة،  واإلدارات 
وكاء النيابـــة مـــع إدارات الحبـــس 

االحتياطي”.
رئيـــس مفوضيـــة حقـــوق  واختتـــم 
السجناء والمحتجزين تصريحه بأن 

الســـمة العامـــة التـــي صبغـــت تعامل 
وزارة الداخليـــة مع مســـألة التصدي 
لفايروس كورونا هي الشـــفافية من 
خال اإلفصاح عن حقيقة األوضاع 
والتأهيـــل  اإلصـــاح  مراكـــز  فـــي 
والحبس االحتياطي التابعة لإلدارة 
العامة لإلصـــاح والتأهيـــل وغيرها 
مـــن مراكز االحتجاز واإلبعاد التابعة 
إلدارات عامـــة أخـــرى بالـــوزارة، من 
خـــال معطيـــات وبيانـــات واضحـــة 
تـــدل فـــي محصلتهـــا النهائيـــة علـــى 
الحرص علـــى حماية حيـــاة وصحة 
وســـامة فئات النزالء والمحبوسين 
الرجـــال والنســـاء،  مـــن  والمبعديـــن 
رغم األعبـــاء اإلضافية الكبيرة التي 
الملقـــاة علـــى عاتق الـــوزارة في هذا 
انتشـــار  ظـــروف  أن  ورغـــم  الشـــأن 
فيروس كورونا والتداعيات واآلثار 
الناجمة عنه هي ظروف اســـتثنائية 
ألقـــت بظالها علـــى مختلف جوانب 

وأنشطة الحياة في العالم بأسره.

ــروس ــي ــف ــن ال ــات الـــوقـــايـــة لــحــمــايــتــهــم مـ ــ ــ الـــمـــعـــاودة: تــطــبــيــق أعـــلـــى درج

ال حالــة إصابــة بين المحبوسيــن منــذ ظهـور كورونا

نواف المعاودة

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

“إنـــه  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  قـــال 
تقـــدم بمرٔييـــات بشـــٔان مشـــروع قانون 
الميزانيـــة العامـــة 2021 – 2022 للجنة 
الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة، والتي 
تضمنـــت عددا مـــن النقاط أبرزهـــا بناء 
وحـــدات ســـكنية، وتخصيصها للطلبات 
القديمـــة والتـــي تعود ٕالى العـــام 2010، 
فـــي الســـنتين 2021 - 2022، وبحرنـــة 
الوظائـــف بما ال يقل عن 5 آالف وظيفة 
يشـــغلها األجانـــب فـــي الحكومـــة فـــي 

السنتين2021 – 2022”.
المرئيـــات  مـــن  أن  النفيعـــي  وذكـــر    
التـــي تقـــدم بهـــا ضمـــن مشـــروع قانون 
الميزانية العامـــة الجديدة هي توظيف 
المواطنين من ٔاصحاب العقود المٔوقتة 

المتدربيـــن  وتمكيـــن  ٔانواعهـــا،  بجميـــع 
مـــن المواطنيـــن فـــي جميـــع الـــوزارات 
وهئيات الدولة، فضا عن الحفاظ على 
مكتســـبات المواطنيـــن وعدم مساســـها 
واستمرار الزيادة السنوية للمتقاعدين. 

 وتضمنـــت المرئيـــات إيقـــاف مـــا تبقـــى 
مـــن دعومـــات لألجانـــب فـــي الميزانية 
الجديـــدة وتحويلها لبند دعـــم الحماية 
الغـــاء،  عـــاوة  لزيـــادة  االجتماعيـــة 
وعاوة تحســـين المعيشـــة للمواطنين، 
ودعم األســـر المسجلة لدى وزارة العمل 
والمتقاعديـــن  واالجتماعيـــة  والتنميـــة 

وذوي اإلعاقة.
للجنـــة  المقدمـــة  المرئيـــات   وتضمنـــت 
الماليـــة واالقتصاديـــة بمجلـــس النواب 
الملـــك  جالـــة  مشـــروع  تنفيـــذ  كذلـــك 
إلعادة ٕاحيـــاء وتعمير الفرجان القديمة 
بالمحرق، وزيـــادة إيـــرادات “ممتلكات” 
وتخصيـــص  العامـــة،  الميزانيـــة  فـــي 
القديمـــة  العمـــارات  لهـــدم  ميزانيـــة 
وبنـــاء وحـــدات إســـكانية لمجمـــع 221 

بالبسيتين.

عقبـــت وزارة األشـــغال والبلديات على 
الخبـــر المنشـــور فـــي صحيفـــة “البـــاد” 
بتاريخ 28 نوفمبر 2020 بشـــأن حديقة 
الحـــد وإلغاء المزايدة المتعلقة بإنشـــاء 
الحديقة بعد تقدم مستثمر واحد فقط، 

وفيما يلي نص الرد كاما:
تؤكد وزارة األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي على أن المجلس 
البلدي لبلدية المحرق قد تقدم بتوصية 
الســـتثمار عقار بمجمع 109 في منطقة 

الحد.
وعلى ضـــوء هذه التوصية فقد تم الرد 
مـــن قبل الوزيـــر بـــأن الجهـــاز التنفيذي 
باســـتكمال  ســـيقوم  المحـــرق  ببلديـــة 
إجـــراءات إعـــادة طـــرح حديقـــة مجمع 
 )109 مجمـــع  حديقـــة  )ســـابقا   113
لاســـتثمار حيـــث تـــم إلغـــاء المزايـــدة 
االولى وذلك بسبب أن المتقدم الوحيد 

الحديقـــة  مـــن  جـــزء  بتحويـــل  يرغـــب 
كبركـــة ســـباحة وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع 
المواصفـــات وموافقة المجلـــس البلدي 

لبلدية المحرق.
حيث تم مناقشـــة رد الوزير في جلســـة 
المجلـــس البلـــدي االخيـــرة وقـــد أوضح 

عضـــو الدائـــرة بـــأن الطلـــب هـــو لتغيير 
تصنيـــف أحـــد عقـــارات أمـــاك الدولـــة 
والتـــي ال تتبع البلديات إلى اســـتثماري 
وذلك إلنشـــاء حديقة ومحات تجارية 
ورفـــع التوصيـــة إلـــى الوزيـــر مـــن أجل 

إقرارها.

النفيعي: إتمام الطلبات اإلسكانية حتى 2010 بحلول 2022
إعادة طــرح حديقــة الحــد لالستثمــارتوطين 5 آالف وظيفة حكومية يشغلها األجانب

ليلى مال اهلل

إبراهيم النفيعي
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دبي - مباشر

قالـــت مجموعـــة جـــي إف إتـــش 
ســـوق  فـــي  الُمدرجـــة  الماليـــة، 
دبـــي المالي، وبورصـــة البحرين، 
وبورصة الكويت أمس إن حجم 
للرعايـــة  المتنوعـــة  محفظتهـــا 
الصحية لكبار السن في الواليات 
المتحدة األميركية تتجاوز 180 
مليون دوالر. وأشارت المجموعة 
في تغريدة عبر حسابها الرسمي 
على )تويتر(، إلى أنها تهدف إلى 
االســـتفادة من الفـــرص المتاحة 
في ســـوق الرعاية الصحية لكبار 
المتحـــدة  الواليـــات  فـــي  الســـن 
األميركية، والتي تقدر بمليارات 

من الدوالرات.
ُيذكر أن مجموعة جي إف إتش 

الماليـــة أعلنـــت منـــذ فتـــرة عـــن 
تسجيل أرباح صافية تؤول إلى 
المســـاهمين بقيمـــة 8.11 مليون 
دوالر خـــال الربـــع الثالـــث مـــن 
العـــام 2020، مقارنـــة بما مقداره 
19.84 مليـــون دوالر خال الربع 
الثالـــث 2019، بانخفاض بنســـبة 

.% 59.1
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي 
المســـاهمين 23.17  إلـــى  يـــؤول 
مليـــون دوالر فـــي فترة األشـــهر 
التســـعة األولى مـــن العام 2020، 
مقارنة بما مقداره 64.53 مليون 
دوالر خـــال الفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام 2019، بانخفـــاض بنســـبة 

.% 64.1

180 مليون دوالر المحفظة الصحية لـ “جي إف إتش” بأميركا

المحرق - طيران الخليج

علـــى  الخليـــج،  طيـــران  حصلـــت 
معـــرض  فـــي  نجـــوم   5 تصنيـــف 
FTE-APEX االفتراضـــي لمســـتقبل 
تجربة الســـفر، الذي عقد في الفترة 
مـــن 8 – 9 ديســـمبر الجاري. وشـــهد 
هذا الحـــدث االجتمـــاع االفتراضي 
لكبرى شـــركات الطيـــران من جميع 
أنحـــاء العالـــم لإلعـــان عـــن إحدى 
الرســـمية  التصنيـــف  جوائـــز  أكثـــر 
المرتقبـــة في هذا المجال، إذ يعتمد 
برنامـــج التقييم علـــى اختيار وآراء 
المســـافرين فقط. ويعد هذا إنجاًزا 
إنهـــا  إذ  الوطنيـــة،  للناقلـــة  كبيـــًرا 
حصلـــت علـــى تقييـــم 4 نجـــوم من 
نفس المعرض في العام 2019، وهو 
مـــا يدل علـــى نجاح اســـتراتيجيتها 
والتشـــغيلية وتطويرهـــا  التجاريـــة 

المستمر لخدماتها ومنتجاتها.
الرئيـــس  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
وليـــد  الخليـــج  لطيـــران  التنفيـــذي 
الخليـــج  طيـــران  “فريـــق  العلـــوي 

بأكمله فخور بأن يؤتي ثمار جهوده 
الحثيثـــة في خضم عـــام كان صعًبا 
ماييـــن  قيـــم  لقـــد  الجميـــع.  علـــى 
طيـــران  العالـــم  حـــول  المســـافرين 
الخليـــج، ويشـــرفنا أن يتم تصنيفنا 
مـــن قبلهـــم بفئـــة الخمـــس نجـــوم. 
ســـمعة  ذات  منظمـــة  هـــي   APEX
طيبـــة ولهـــا نظـــام تصنيـــف موثوق 
ومعمـــول بـــه، تـــم تصنيـــف شـــركة 
طيـــران الخليـــج من خاله كشـــركة 
طيـــران رئيســـة بناء علـــى عدد من 

العوامل المتعلقة بتجربة السفر”.

”FTE-APEX“ طيران الخليج” تحصد 5 نجوم في“ “ديفيدند جيت كابيتال” و “HCP” تعقدان شراكة
إســـبانيا فـــي  مشـــروع  لتطويـــر 

صــرح العضــو المنتــدب لشــركة ديفيدنــد جيــت كابيتــال، محمــد نظــام خنجــي، أن 
الشــركة تســعى من خالل رؤيتها المســتقبلية للوصول إلى مصاف أفضل الشــركات 
علــى مســتوى العالم، عبر خطط توســعية في الداخل والخــارج، قطاعًيا وجغرافًيا، 

في مشاريع كثيرة وفي مختلف القطاعات.

ووفقا لهذه االستراتيجية عقدت ديفيدند 
جيت كابيتال أخيًرا شـــراكة استراتيجية 
مع “HCP”، شـــركة استشـــارات هندســـية 
عالميـــة متخصصـــة فـــي عمليـــات تطوير 

المشاريع الهندسية. 
خالـــد  التنفيـــذي،  الرئيـــس  وأضـــاف 
الحمـــادي “تســـير خططنا االســـتراتيجية 
وفًقـــا للجدول الزمني المعد مســـبًقا، وقد 
وضعنـــاه فـــي حيـــز التنفيـــذ، الســـيما في 
المجـــاالت التـــي نجـــد أنهـــا تتوافـــق مـــع 
إمكانات الشـــركة وقدرتهـــا على تنفيذها. 
وتمضـــي ديفيدنـــد جيـــت كابيتـــال بقـــوة 

فـــي تعزيـــز وجودها وزيادة اســـتثماراتها 
الفريـــدة في إســـبانيا وأوروبا ويأتي ذلك 
من خال عاقاتهـــا القوية والمكانة التي 
تحظى بها في السوق المحلي واإلقليمي. 
ويؤكد الحمادي قائًا “ســـنواصل التركيز 
علـــى “البقـــع الســـاخنة”، أي المراكـــز التي 

تنطوي على فرص استثمارية مميزة”.
جيـــت  ديفيدنـــد  شـــركة  أن  المعـــروف 
عـــدة  فـــي  المهـــارات  تمتلـــك  كابيتـــال 
قطاعـــات تجاريـــة وقـــد أثبتـــت الشـــركة 
خال هذه الفتـــرة القصيرة نجاح المنهج 
الفريد الذي اتبعته في إدارة شركاتها عبر 

تشـــجيع النمو في القطاعات االقتصادية 
األساســـية، ما أســـهم فـــي تعزيـــز مركزها 
عبـــر  وكذلـــك  األســـواق  داخـــل  الرائـــد 
مبادرتهـــا لخلق شـــراكات اســـتراتيجيتها 
ــــمع المؤسسات المرموقة. وتعّد )دي جي 
ســـي( شـــركة بحرينية المنشـــأ تتخصص 

في حقوق الملكية الخاصة.
يذكر أن HCP شـــركة استشارية متعددة 
التخصصـــات تقـــدم الهندســـة المعماريـــة 
فقـــد  الرئيســـي.  والتخطيـــط  والهندســـة 
أكملـــت أكثر من 2700 مشـــروع في أكثر 

من 40 دولة.

أثناء إبرام الشراكة بين الطرفين

المنامة - ديفيدند جيت كابيتال

صيانــة 345 فيــا فــي “ديــار المحــرق” بـــ 87 ألــف دينــار

التجــاري التســتر  لمكافحــة  “الصناعــة”  مــع  مشــتركة  حملــة 

لتحديث الخطة الرئيسة لـ “الكهرباء”

“الغرفة” تعتمد ميزانية 2021 وتبحث أوجه جديدة لالستثمار

طرحــت إدارة التخطيــط والدراســات بهيئــة الكهربــاء والمــاء فــي جلســة مجلــس 
المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصة لتحديــث الجزء الخاص بنقــل الكهرباء في 
الخطــة الرئيســة للهيئــة، تقدمــت لها شــركة مــوت مكدونالــد ليمتد بنحــو 826.3 ألف 

دينار.

وطرحـــت الهيئـــة 3 مناقصـــات أخـــرى، 
الفحـــص  خدمـــة  لتقديـــم  أبرزهـــا  كان 
الميـــاه  التســـربات بشـــبكة توزيـــع  عـــن 
تقدمت إليها 4 شـــركات تـــم تعليق أحد 
العطاءات وكان أقل عطاء بنحو 155.2 

ألف دينار.
مناقصـــة  علـــى  شـــركة   21 وتنافســـت 
لبنك اإلســـكان للقيـــام بأعمـــال الصيانة 
لــــ 345 فيا في مشـــروع ديـــار المحرق، 
تـــم تعليـــق عطاءيـــن، وكان أقـــل عطاء 
بنحـــو 86.6 ألـــف دينار، وأكبرهـــا بقرابة 
أعمـــال  وتشـــمل  دينـــار.  ألـــف   698.7
الصيانـــة للمواد التالفة لكل من: تصليح 
التصدعات الداخلية والخارجية، تبديل 
اكسســـوارات األبواب والنوافذ، صباغة 
الجدران، صباغة األسقف، إصاح حشو 
الفراغـــات بيـــن البـــاط، إزالـــة وتركيب 
الغســـيل،  حـــوض  اســـتبدال  البـــاط، 
اســـتيراد وتركيـــب اإلضـــاءة، مفاتيـــح 

اإلنارة ومقابس كهربائية.
بـــوزارة  األشـــغال  شـــؤون  وطرحـــت 
األشغال وشـــؤون البلديات مناقصتين، 
أولهما للمقاولة الزمنية لتوريد وتركيب 
حواجز المشـــاة لألعوام )2020 - 2022( 
تنافســـت عليهـــا 7 شـــركات وكان أقـــل 
عطاء بنحـــو 104.9 ألف دينار، والثانية 
لصيانـــة األجهزة الكهربائية الميكانيكية 
بقصـــر القضيبيـــة تقدمـــت إليها شـــركة 

وحيدة بنحو 349.4 ألف دينار.
مناقصتيـــن،  العامـــة  النيابـــة  وطرحـــت 
أولهمـــا لتوفير جهـــاز تحليلي تنافســـت 
بنحـــو  أقلهـــا  وكان  شـــركات   4 عليهـــا 
104.8 ألف دينار، والثانية لتوريد أيدي 
عاملة مختصـــة بتقنية المعلومات لمدة 
22 شـــهًرا، تنافســـت عليها 12 شركة تم 
تعليـــق عطـــاء إحداهـــا وكان أقل عطاء 

بنحو 46.7 ألف دينار.
وتـــم إجماال، فتـــح 15 مناقصـــة تابعة لـ 

10 جهـــات حكومية بإجمالي 97 عطاء، 
في حين تم تعليق 9 عطاءات تابعة لـ 7 
مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات 

المقدمة نحو 2.2 مليون دينار.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وطرحـــت 
الخادمـــات  أجهـــزة  لصيانـــة  مناقصـــة 
والتخزيـــن المركزيـــة بالمنامـــة ومدينة 
عيسى تقدمت إليها شركة وحيدة بنحو 
28.5 ألف دينار، مناقصة لوزارة شـــؤون 
اإلعام لتوفيـــر وصات بث مايكرويف 
للتغطيـــات المباشـــرة لفعاليـــات الوزارة 
تنافســـت  األخـــرى  المحليـــة  والجهـــات 
بنحـــو  أقلهـــا  وكان  شـــركات   9 عليهـــا 
ألـــف دينـــار، ومناقصـــة لشـــركة   123.7
توصيـــات  لتوريـــد  للبتـــرول  تطويـــر 
العزل ألنظمـــة األنابيب تنافســـت عليها 

8 شـــركات تم تعليق عطاء أحدها وكان 
أقل عطاء بنحو 31.1 ألف دينار.

وطرحـــت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
مناقصة لتوفير خدمات تنظيف 3 مبان 
تابعـــة للهيئة لمدة ســـنتين تقدمت إليها 
شـــركة وحيـــدة بنحو 221.8 ألـــف دينار 
وتـــم تعليقـــه، مناقصـــة لشـــركة طيران 
ألغطيـــة  الغســـيل  لخدمـــات  الخليـــج 
المفروشـــات الداخلية/ الستائر وأحزمة 
 5 عليهـــا  تنافســـت  للطائـــرة  المقاعـــد 
شـــركات بعطـــاءات فنيـــة وتـــم تعليـــق 
اثنين منهـــا، ومناقصة لديـــوان الخدمة 
المدنية لتوفير خدمة التنظيفات لمبنى 
الديـــوان والمرافـــق التابعة له تنافســـت 
عليها 17 شركة تم تعليق عطاء أحدها، 

وكان أقل عطاء بنحو 3.8 ألف دينار.

غرفـــة  إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع  شـــهد 
صناعة وتجارة البحرين أمس مناقشـــة 
 2021 المقبـــل  للعـــام  الغرفـــة  ميزانيـــة 
واعتمادهـــا، ومناقشـــة قانـــون مكافحة 
تدريـــب  وكذلـــك  التجـــاري،  التســـتر 

موظفي الغرفة، والمشاريع.
وناقـــش االجتمـــاع أمس، وفًقـــا لمصدر 
لــــ “البـــاد”، ميزانيـــة الغرفـــة البالغـــة 4 
بتطويـــر  والمتركـــزة  دينـــار،  ماييـــن 
وتوفيـــر  الغرفـــة  ألعضـــاء  خدمـــات 

مـــن  مزيـــد  تحقـــق  جديـــدة  خدمـــات 
االستفادة لألعضاء، وتحويل الخدمات 
قـــدر المســـتطاع لخدمـــات إلكترونيـــة، 
وتنفيذ برامج لتحويل جميع المعامات 
التـــي تقـــوم فيهـــا الغرفـــة وتســـاعد بها 
التجار إلـــى معامات إلكترونية، كما تم 
مناقشـــة ميزانية الدراسات والدراسات 
التـــي تتباهـــا الغرفـــة التـــي تتمحور في 
المجمل لكيفية تخفيف التحديات على 
المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة.

وكذلـــك تمـــت مناقشـــة بنود االســـتثمار 

التي تقوم فيها الغرفة والشـــركات التي 
تســـتثمر فيها، والبحث عن شـــراكات أو 
استثمارات أخرى تكون عوائدها أفضل 
مـــن العوائـــد الحاليـــة، وقـــد تـــم تكليف 
الرئيس التنفيذي وهيئة المكتب لبحث 

هذا األمر.
فـــي  تســـتثمر حالًيـــا  الغرفـــة  أن  يذكـــر 

السندات والودائع.
كمـــا ناقـــش االجتمـــاع قانـــون مكافحة 
أهميتـــه  وتوضيـــح  التجـــاري  التســـتر 
والـــذي يهـــدف لعـــدم تأجير الســـجات 

بالباطـــن خصوًصـــا بعد جائحـــة كورونا 
واكتشاف تعرض الكثير من البحرينيين 
للســـرقة ومشـــاكل قانونيـــة وماحقات 
بســـبب تأجير الســـجات علـــى األجانب 
بالباطـــن، والذين تركوا هذه الســـجات 

وعليها التزامات مالية. 
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن وزارة الصناعة 
والتجـــارة والســـياحة والغرفـــة أطلقتـــا 
التســـتر  لمكافحـــة  مشـــتركة   حملـــة 
التجـــاري،  ستســـتمر لمدة 6 أشـــهر، يتم 

بعدها التطبيق الفوري للقانون.

المنامة - بورصة البحرين

 “البورصة”: تداول
 3.9 مليون سهم 

بـ 638.7 ألف دينار

ــعــام أمـــس عند  أقــفــل مــؤشــر الــبــحــريــن ال
 0.60 وقــدره  بارتفاع   1,490.39 مستوى 
مليون   3.92 المستثمرون  وتداول  نقطة. 
ألف  بقيمة إجمالية قدرها 638.65  سهم، 
صفقة،   76 خــالل  من  تنفيذها  تم  ديــنــار، 
إذ ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم 
قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 216.53 ألف دينار أي ما نسبته 

33.90 % من القيمة اإلجمالية للتداول.

”Game Jam 2020“ البوليتكنك” و“البحرين لإلنترنت” تنظمان“
وقعــت كليــة البحريــن التقنيــة )بوليتكنــك البحريــن( مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة 
Bah�“ للمشاركة في تنظيم النسخة الثالثة من مسابقة )BIS )البحرين لإلنترنت 
rain Game Jam 2020” المقــرر عقدهــا بشــكل افتراضي فــي الفترة من 12 إلى 

19 ديسمبر الجاري. 

هـــو   ”Bahrain Game Jam 2020“
هاكاثـــون مدتـــه ســـبعة أيـــام لمطـــوري 
المبرمجـــون  يجتمـــع  حيـــث  األلعـــاب، 
وكتـــاب  والموســـيقيون  والفنانـــون 
القصص وغيرهم من المواهب، لتطوير 
محـــدد  موضـــوع  علـــى  بنـــاًء  األلعـــاب 
تـــم اإلعـــان عنه فـــي بداية المســـابقة. 
المشـــاركون  يقـــدم  االنتهـــاء،  وبمجـــرد 
ألعابهم وتقوم لجنة من الحكام بتقييم 
اللعبة وفًقا لمعايير معينة، حيث سيتم 
اإلعان عن الفائزين في 9 يناير 2021. 
المســـابقة مفتوحـــة للمشـــاركين الذيـــن 

فـــوق.  فمـــا  عاًمـــا   12 أعمارهـــم  تبلـــغ 
يمكـــن للمشـــاركين التســـجيل بمفردهم 
أو كفريـــق، أو بـــدالً مـــن ذلـــك يمكنهـــم 
البحـــث عـــن فريـــق باســـتخدام منصـــة 
كمـــا  المنافســـة.  بـــدء  قبـــل   Discord
يمكن للمشـــاركين أيًضا اســـتخدام هذه 
المنصـــة مـــن أجـــل تنفيـــذ مشـــاريعهم، 
حيـــث ســـيكون الموجهـــون متواجدين 
إذا مـــا احتاجوا إلى أية مســـاعدة أثناء 

المسابقة. 
هـــذا   Game Jam مســـابقة  وتتضمـــن 
العـــام مجموعـــة متنوعـــة مـــن الجوائز، 

منحهـــا  ســـيتم   PlayStation 5 بينهـــا 
للفرق الثاثة األولى في المســـابقة. كما 
تخطط المسابقة الســـتضافة مجموعة 
متنوعـــة مـــن األنشـــطة وورش العمـــل 

إلعادة خلق جو المسابقة السنوية. 
لبوليتكنـــك  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحريـــن، جيـــف زابودســـكي “يســـعدنا 
 BIS توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم هـــذه مـــع
 Game للمشـــاركة فـــي تنظيم مســـابقة
Jam االفتراضية هذه. بصفتنا مؤسسة 
للتعليـــم العالـــي، نريـــد أن نقـــوم بدورنا 
للترويـــج لهـــذه المبـــادرة فـــي المجتمع، 

خاصـــة وأن صناعـــة األلعـــاب أصبحـــت 
واحدة من أكبـــر الصناعات في اقتصاد 
اليـــوم. ونتيجـــة لذلـــك، ســـتتيح هـــذه 
المســـابقة للمشـــاركين الفرصـــة لعـــرض 
مواهبهـــم وتعلـــم مهـــارات جديدة على 

مدار األيام السبعة”. 

مجلـــس  رئيـــس  قـــال  وبـــدوره، 
لإلنترنـــت،  البحريـــن  جمعيـــة  إدارة 
عبـــدهللا الحامـــد “كجـــزء مـــن توجههـــا 
الرؤيـــة  مـــع  وتماشـــًيا  االســـتراتيجي، 
 BIS االقتصادية للمملكة 2030، تســـعى
جاهـــدًا لخدمة المجتمـــع البحريني منذ 

نشأتها في العام 2002، وذلك من خال 
نشـــر الوعي نحـــو تحول رقمـــي وطني 
فعـــال. ونظـــًرا ألننا نؤمن فـــي البحرين 
بـــأن اإلنترنـــت للجميـــع، في كل شـــيء 
وفـــي كل مـــكان، فقـــد تـــم التركيز على 
وتســـهيل  واالبتـــكار  الرقمـــي  التحـــول 
 Game مثـــل  واألنشـــطة،  األعمـــال 
Jams، مـــن خال توفير جميع األدوات 
والبنيـــة التحتية الازمة لخدمة األفراد 
فعالـــة  بطـــرق  والحكومـــة  والشـــركات 

وموجهة نحو تحقيق نتائج أفضل”. 
ستقام مســـابقة Game Jam لهذا العام 
لمـــدة 7 أيام، حيث ســـيقوم الحّكام بعد 
ذلـــك بمراجعـــة وتقييـــم اللعبـــة خـــال 
الفتـــرة من من 19 ديســـمبر إلى 6 يناير 
2020، ومـــن ثـــم اإلعـــان عـــن الفائزين 

في 9 يناير 2020.

مدينة عيسى – بوليتكنك

المسابقة هاكاثون مدتها 7 أيام لمطوري األلعاب

مذكرة تفاهم 
إلقامة المسابقة 

ا افتراضّيً

أمل الحامد

المحرر االقتصادي
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القيد: 62717   -  التاريخ: 2020/12/09 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  إدارة التسجيل

إعالن رقم 136072 لسنة 2020
بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد مهــدي عبدالشــهيد حســن مهــدي المالــك ل الزئبــق لمــواد البنــاء وتأجيــر 
اآلليــات الخفيفــة )مؤسســة فردية( والمســجلة بموجب القيد رقــم 62717، طالبا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة للفــروع 2 و 4  إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 
بــرأس مــال وقــدره  155000 دينــار بــرأس المال عينــي، لتصبح الشــركة مملوكة 

من السادة التالية أسمائهم:
1.     مهدي عبدالشهيد حسن مهدي   

ABULHASHEM ABDULBAREK      .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم  142831 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة آرجوس إليكتريكال اندستريز ذ.م.م.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
السيد / VANKA RAJU باعتباره المصفي القانوني لشركة آرجوس إليكتريكال 
اندســتريز ذ.م.م. ،المسجلة كشــركة شركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 
رقــم 104605 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية و 
شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة
ادارة التسجيل

    CR 2020-  172278   إعالن رقم
تنازل عن المحل التجاري

تقــدم  ورثــة الســيد عبــد الرحيــم احمــد يوســف الشــويخ    بطلب تحويــل المحل 
التجاري التالي إلى السيد /  محسن عبد الرحيم احمد يوسف الشويخ

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

االسم التجاري :  برادات الشويخ  
رقم القيد  : 1 – 8857

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجار ي

) CR2020- 170028( إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر : فاطمه يحيى جمعه راشد

االسم التجاري الحالي : االختيار االنيق لتنجيد االثاث والستائر
االسم التجاري الجديد : ذا ايديال تشويس للتصميم والديكور

القيد رقم : 9-60787
 

القيد: 123706
 التاريخ: 2020-12-8

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن لسنة 2020

بشٔان تحويل مٔوسسة فردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة

تقــدم  قــد  بٔانــه  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  بــوزارة  التســجيل  ٕادارة  تعلــن 
ٕالينــا الســيد يوســف محمــد حســن باقر جاســم رضــي بالنيابة عــن المالك لـــ فايبز 
للعصير والقهوة )مٔوسســة فردية( الســيد ســلمان محمد حســن باقر جاسم رضي 
والمســجلة بموجــب القيــد رقــم -123706 طالبــا تحويــل المٔوسســة الفرديــة ٕالــى 
شــركة ذات مســٔيولية محــدودة برٔاســمال وقــدره 1000-دينــار بحرينــي ، لتصبح 

الشركة مملوكة من يوسف محمد حسن باقر جاسم رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020- 170817 إعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

قيد رقم: 2-88157
اسم التاجر: فيصل عبدالرحمن عيسى الشنو

االسم التجاري الحالي: كفتيريا الشنو
االسم التجاري الجديد: مطعم الشنو

التاريخ : 2020/12/07 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري 
)CR2020- 172740 (  إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدناه : عباس حســن علــي محمد حجير خطــاب بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي إلى ندى محمد عبدالحسين محسن علي   

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

قيد رقم: 1-126889
االسم التجاري:اتقان ميديا

المحكمــة  عدالــة  مــن  الصــادر  القضائــي  الحكــم  بموجــب 
بتاريــخ  التجاريــة  الرابعــة  الدائــرة  العليــا  االســتئناف 
زري  شــركة  بحــل  بمنطوقــه  قضــى  والــذي  2020/10/26م 
تابــاس ذ.م.م س.ت. رقــم1-58006 ووضعهــا تحت التصفية 
وحيــث تــم تعييــن ٔانمــار ٔاحمــدي مصفيــًا قضأييــًا فيعلن كل 
مــن لــه عالقة بالشــركة محــل التصفية ٔاو مطالبــات مراجعة 
المصفي على عنوانه برج الراشــدية، المنطقة الدبلوماســية، 
مكتــب 11 علــى رقــم هاتــف 25213313 ٔاو بريــد الكترونــي 

anmar@fagcc.com خالل اسبوع واحد
من تاريخ اإلعالن مع ٕاحضار كافة المستندات الثبوتية.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -  ٕاعالن بحل وتصفية شركة  
 شركة لوليا للخياطة النسائية - شركة تضامن بحرينية 

سجل تجاري رقم 136431

بنــاء علــى قــرار الشــركاء  فــي شــركة   شــركة لوليــا للخياطــة النســائية - شــركة 
الشــركة  القيــد رقــم 136431، بتصفيــة  المســجلة بموجــب   ، تضامــن بحرينيــة  

اختياريا وتعيين السادة / فاطمة محمد علي محمود عيد مصفيا للشركة.
 

بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 
2001، وعمــال بنــص المادة 335 من قانون الشــركات يدعــو المصفي جميع دائني 
الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي: 
 عنوان المصفي:  فاطمة محمد علي محمود عيد

lifelong.dc.f@gmail.com
39960906

ٕاعالن بحل و تصفية شركة  -   شركة الينسايت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 110174

بنــاء على قرار المالك لشــركة الينســايت ذ.م.م المســجلة على قيــد رقم 110174، 
 CIARAN CHRISTOPHER/ الســادة  تعييــن  و  اختياريــا  الشــركة  بتصفيــة 

MCCORMACK - مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي ٔان ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من 
قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم (21) لعــام 
2001، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو المصفي جميع دأيني 
الشــركة ٕالى تقديم مطالباتهم ٕاليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يوم 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
 CIARAN CHRISTOPHER MCCORMACK :عنوان المصفي

33364029
Soma.Awasthi@linesight.com 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل
إعالن رقم      000 لسنة 2020

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة سيد اند ادين للتنظيف العام للمباني –

 شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد  فيصــل جــالل احمــد محســن شــرف    باعتبــاره المصفي القانوني لشــركة 
شــركة ســيد اند ادين للتنظيف العام للمباني – شــركة تضامن بحرينية ،المسجلة  
كشــركة تضامــن بحرينيــة بموجــب القيــد رقــم 1-123626 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

2001

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة اف & ان لتصميم االزياء شركة تضامن بحرينية

سجل تجاري رقم 125985-1

بناء على قرار الشركاء في شركة شركة اف & ان لتصميم االزياء شركة تضامن 
بحرينيــة المســجلة بموجــب القيد رقم 1-125985  ، بتصفية الشــركة اختياريا و 

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

من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
35632430

Fastpoint15@gmail.com
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Vacancies Available
MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  MACHINIST 

 suitably qualified applicants can contact 
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.com

 MTQ OILFIELD SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17166827  or  ahmed.abdulla@mtqos.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 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SHEETMETAL INSTALLER 
 suitably qualified applicants can contact 

 77444454  or  A.A.QARATA.BH@GMAIL.COM 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact 

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17761311  or  main@3linesgroup.com 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALI EBRAHIM SANAD ALFEDHALA  ( SNAD / 6561 ) 
has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 33984444  or  A.ALFADHALA@HOTMAIL.COM 

DEIRA PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17227206  or  HANEEF.M@WESTERNINT.COM 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND INDUSTRIES COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 36999677  or  ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

Jojo lundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 34447999  or  JALWARDI@KHCBONLINE.COM 

Gulf Capitals Cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33003044  or  HAKEEMKAMEL@HOTMAIL.COM 

AL ANOOD FOR GYPSUM CONTRACTING BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

Madeena Taiba Fruit and vegitable 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17258996  or  AHMEDRMK@LIVE.COM 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact 

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

HORSES ALUMINIUM FACTORY - PARTNERSSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33895848  or  HORSESALUMINIUM@YAHOO.COM 

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

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

SMART PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact 
 36315600  or  NAJJARBOX@GMAIL.COM 

GODZILLA FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39223240  or  RAHEEQMFLOWER@GMAIL.COM 

CLASS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17785555  or  SHAHEEN3@BATELCO.COM.BH 

GULSHAN RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 34393948  or  DHEYA_ALSHAIK@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED KHALIL EBRAHIM ALMUSALLI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 
 36637765  or  MONAMOSALLI@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

Riffa west for satellite and phones 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 33330363  or  mahmoodesa74@gmail.com 

CONSTRUCTION LAB CONTRACTING Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17879688  or  fadi@constructionlab.com 

Adnan car auto repair 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39092475  or  ASMABIBI24@YAHOO.COM 

AL TAWFFEQ SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17325528  or  HASH-76@HOTMAIL.COM 

KENZ PALACE DECORE W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17343976  or  sameer@kenzfurnishing.com 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact 

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

AZAD LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39137129  or  AZADELETRICAL@HOTMAIL.COM 

Noor Al Qassim Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  SANBUSA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33850883  or  AL.FAHAD.9@HOTMAIL.COM 

SMM MECHANICAL CONTRACTING S.P. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17231226  or  S_MM1987@HOTMAIL.COM 

FAZAL AHMED CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39153006  or  FAZALAHMAD.BH12@YAHOO.COM 

Redx Industries Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33503313  or  redxhr@redxindustries.com 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

AAFI TECH  SERVICES BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(COMPUTER) 
 suitably qualified applicants can contact 
 17541459  or  JINNA1234@GMAIL.COM 

SANDWICHES ABUTOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 36666953  or  ZAHRAALEKREE@GMAIL.COM 

WALD AHMED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39625104  or  EMANALIJASSIMALAYADHI@GMAIL.COM 

Arflon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39944155  or  MOHSEN515@HOTMAIL.COM 

AL HARAM WELDING BLACKSMITH AND FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 

 38891929  or  NAWAZALIRIND1981@GMAIL.COM 

BEST FIT READY-MADE AND FOOTWEAR WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact 
 34446850  or  THALHUKK@GMAIL.COM 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

AL-AHLIA CONTRACTING CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  TRENCHER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17232275  or  oommenzo@gmail.com 

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 

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 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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 

MAST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 36767312  or  INFOMASTCONTRACTING@GMAIL.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 

HUSSAIN JAWAD HASAN AHMED KADHEM ALHADI (140411) 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33806976  or  SHERPAOAHMED1@GMAIL.COM 

Seven Days Contracting Co. SPC owned by Mohaamad Akhtar Mian 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39454342  or  SDC.SPC@YAHOO.COM 

Hyper Fashion 56 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33919097  or  MUHAMMADJAHANGIR206@GMAIL.COM 

Perfect style salon and massage and morrocan bath 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact 

 66765061  or  M.ALMAJED87@GMAIL.COM 

Real Value Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 36767312  or  INFO@REALVALUECONTRACTING.COM 

TANWEER CARGO CO SPC OWNED BY TANVEER AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33592875  or  TANVEERK101@GMAIL.COM 

Dalia gardens contracting 
has a vacancy for the occupation of

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33557700  or  SAYED.FAKHER.30@GMAIL.COM 

Newtech Contrating Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contact 
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

Jumami Cafe 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 38803777  or  SIGNATURECAFE.BH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 17783968  or  STARFISH.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17404855  or  315257133@QQ.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17273345  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

GREEN STAR SENTRAL AIR CONDITIONING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact 
 33138877  or  NNNNNNN111222333@HOTMAIL.COM 

LASHEEN JEWELLERY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 
 39723400  or  LASHEENP@YAHOO.COM 

Salmabad Metal Workshop S.P.C owned by Arshad uzzaman 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33272791  or  SWASPC@GMAIL.COM 

BLACK BOX Records CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39529961  or  VENNASH2014@GMAIL.COM 

Raju Bhai Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact 

 38001001  or  MARYAM.BINJAAFAR@GMAIL.COM 

MINHAS CONSULTANCY Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact 

 38380081  or  SALMAN.MINHAS05@GMAIL.COM 

TOP NOTCH CONTRACTING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 35171912  or  TOPNOTCH.WLL@GMAIL.COM 

MOON CROWN TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 34687716  or  HGUL@MAIL.COM 

EMAS SAFETY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 34612222  or  KAMAR@EMASCONTRACTING.COM 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

EHTESHAM DESIGN JEWELLERS CO. S.P.C OWNED BY EHTESHAM AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17211000  or  EHTESHAM7805@GMAIL.COM 

Seamen Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17000297  or  hussainch435@gmail.com 

ALNAJAH PRINTING PRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39149240  or  AJ@VMSWORLD.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

ALL STARS UNIFORM CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 17311115  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

ASWAR ALBAYAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39449659  or  AYSHA1001@GMAIL.COM 

Golden Diyar construction 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17725075  or  yousif@aanass.net 

3lines restaurant Co S P C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17761311  or  main@3linesgroup.com 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Salala for general cleaining 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

ASAD ABBAS MAINTENANCE SERVICES CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 66954250  or  ASAD87283@GMAIL.COM 

Bab Alamal General Trading Co. Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17741636  or  AMAL771100@HOTMAIL.COM 

SHAHG GENERAL TRADING CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 35033756  or  SYEDJOJOGILLANI@YAHOO.COM 

Wahat Albusaiteen For Fruits and Vegetables Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39206418  or  NAJAT7806806@HOTMAIL.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 

UM RIAZ DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33701470  or  MANDJBH@GMAIL.COM 

MAHDI AHMED ALI SALMAN - ALSUKOR LAKK -7097 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 33331855  or  MAHDI9993@LIVE.COM 

MUSTAFA EBRAHIM MAHMOOD ALKOOHEJI 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17701711  or  lmra@kecc.me 

MOHAMED JAAFAR ABDULLA MOHAMED ALMAHESHI 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAN / GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 
 39440024  or  HAMZA85.HF@GMAIL.COM 

USMANS VILLAGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33704554  or  USMAN_DC@YAHOO.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  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact 
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact 
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

PLANNERS GROUP INTERNATIONAL 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17532010  or  MALBAYAT5@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

Alsaadoon Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

REX MEDIA ADVERTISING .S.P.C Owned by MUHAMMED BASHEER KOLIKKATT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17870023  or  CKMANAGEMENT.BH@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.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 

I B C  CARGO CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33640331  or  ASWILLIUM@GMAIL.COM 

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

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact 

 17464523  or  mohmr@arlafoods.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

HAMEED & A.RASOOL S/O ALHAJ KHALIL ALHAL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17251971  or  HALWACHI9898@HOTMAIL.COM 

ALSAEED CENTRE PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact 

 39462511  or  ALSAEED-CTR@HOTMAIL.COM 

ABBAS ENGINEERING WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  FOUNDER(HAND) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17277369  or  ABBAS.ENGINEERING.WORKS@GMAIL.COM 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALMANARTAIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

ALJAZEERA COLD STORES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact 

 33272097  or  SHAIMAABBASSHAHEEN@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17768200  or  AIRMECH.BAHRAIN@AIRMECH.NET 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  CHIEF ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact 

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

NASSER ABD MOHAMMED B.S.C(CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

AHMED OMAR TRADING & CONTRACTING EST .W L L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact 

 17258545  or  admin@AHMEDOMER.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

LULU CLEANING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17720648  or  LULUCLEANING@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 

Al Helli Supermarket B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39620016  or  HANAN@ALHELLI.COM 

THE NATIONAL TRADING HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39452129  or  THAKER@BATELCO.COM.BH 

ALZEMAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39672167  or  alzemmah@gmail.com 

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

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

ALADLIYA CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39602882  or  ALSIDDIQI@ADLIYAGROUPBH.COM 

AL FALAK ALUMINUM & STEEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33884155  or  BAQER_JUMA@HOTMAIL.COM 

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17403484  or  SATTER@BATELCO.COM.BH 

ALSATER CONTRACTING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17403484  or  SATTER@BATELCO.COM.BH 

Sufrat alsham cafeterya 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 
 36227337  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

2000 MARINE STORES Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17742777  or  2000grp@gmail.com 

BAHRAIN BULK TRADE CO, LTD. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT(DOCKED SHIPS) 
 suitably qualified applicants can contact 

 33557725  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.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 

UM ALI MOBILE ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17778819  or  H.S.B2@HOTMAIL.COM 

GREEN PARK PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39444090  or  alyansy79@hotmail.com 

SAFEEN SWEETS & FALAFIL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 
 17296209  or  MZ_ZM49@HOTMAIL.COM 

Alomran General Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17792777  or  ALOMRAN99@GMAIL.COM 

Creative Style S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17464443  or  HR2@CREATIVESTYLE.COM.BH 

DREAM PROPERTY DEVELOPMENT CO. S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MAINTENANCE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact 

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

AMOUR 338 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact 

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

FASHEL HASAN AALAARIS / SR ALFALAK ALMASHHON - 10377 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 39772119  or  ALAREES.FISHING.CO@HOTMAIL.COM 

SALMAN ALI A. ALGHADEER( SAYF ALMISHGHAR / 13121) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 33507006  or  SALMAN.00077.00077@GMAIL.COM 

YOKOGAWA MIDDLE EAST & AFRICA B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact 

 39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

AL AHMED MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17675628  or  JAMAL.ALA7MED@GMAIL.COM 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

ARAB SIGN ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17836983  or  MOHAMMED@ARABSIGNS.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AL HAMOOR FISHING CAGES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39612602  or  alhamoor000@gmail.com 

Marawi trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17556776  or  MARAWI_911@HOTMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact 

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

JACKS MEN SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39002930  or  ALJANUSANI@HOTMAIL.COM 

ISA ALHADI Contracting 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER-EDGE SAWYER-(WOOD) 

 suitably qualified applicants can contact 
 17879935  or  esahadi@hotmail.com 

ISA ALHADI Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17879935  or  esahadi@hotmail.com 

AL KAWTHAR READYMADE DRESSES AND TEXTILES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 
 39993770  or  FMS12121@GMAIL.COM 

BUTTERFLY FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39875634  or  AMERBINRAJAB@GMAIL.COM 

TABARK SPARE PARTS FOR AIRCONDITIONERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 39615181  or  HAMEEDAMOHD@GMAIL.COM 

WONG THAI RESTUARNAT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17554202  or  ASHPLOBO@GMAIL.COM 

GOLD MAJESTIC Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

SUBAIDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39900801  or  ALI40024@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 39662961  or  Majelanc@gmail.com 

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39662961  or  Majelanc@gmail.com 

EAST PARK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39681440  or  alhaiky_m22@hotmail.com 

PALACE MAJESTIC RESTAURANT & COFFE SHOP MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39000700  or  palacemajestic0@gmail.com 

ARABIAN GULF BIO-REMEDIES 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR OF MAINTENANCE 

 suitably qualified applicants can contact 
 17828499  or  H.ALAMMARI@YAHOO.COM 

ALZUBARA CARPENTRY EST 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17874212  or  alzubara.carpentry@hotmail.com 

Fadhel Abdulhusain Khamis Real Estate EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 13105521  or  FADELKHAMISS@GMAIL.COM 

BURHAN JEWELLERY DESIGNING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33345415  or  a123aftab@hotmail.com 

UM RANIA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33546738  or  UMALI6030@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Marina Gulf Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17582752  or  pravitha@marinagulf.com 

Orient Gate Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17896390  or  ORIENTGATECONTRACTING@HOTMAIL.COM 

MANNA STONE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39828148  or  MIRZA.ABDULLAALI@EWA.BH 

PC MART MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33445560  or  aamirbh@gmail.com 

AL MANARTAIN COMPANY AND ALI ALSHEAB GROUP WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact 

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COMM.BH 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

INTECO Management Company WLL 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 38082434  or  INTECO@INTECO.SG 

Ahmed Sharif Furniture Factory W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 
 17403403  or  Shahzad@asfbahrain.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 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact 

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

EXPRESS FOOD COMPANY LIMITED - BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact 

 38933183  or  ADEL@EXPRESS-FOODS.COM 

RAWAL INTERIOR DESIGN CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33249930  or  SHAKIL.AFZAL@HOTMAIL.COM 

AL - ABBAS TILES PRODUCT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONCRETE & CEMENT FINISHER) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17716344  or  INFO@ALABBAS.BIZ 

The Seat Shop For auto Upholstery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 38304039  or  ANTAKYAGATE@HOTMAIL.COM 

MONIATOR ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 16680197  or  FAISALBJC@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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

PINTOR PAINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39115869  or  najjarfs@gmail.com 

CLEANING LEADERS  S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33347766  or  PERWAIZ_I@HOTMAIL.COM 

ARSALAN RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 39092475  or  MJABER60@YAHOO.COM 

GOLDEN PALM TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 34013194  or  binharbangroup@gmail.com 

FAROOQ UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17233336  or  FAROOQUPHOLSTRY@GMAIL.COM 

RANWA STONE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 36361228  or  HASSANAZIZ582@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 66362228  or  jeevangeorge.bh@gmail.com 

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

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

KONE Elevators S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 17749271  or  KONEBAH@BATELCO.COM.BH 

GEAR BOX  AUTO MECHANICS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact 

 33981115 

AL HABAYIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39656766  or  azs9922@hotmail.com

DELTA SEFETY AND SECURITY EQUPMENTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39616276  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

Royal Hospital for Women and Children W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  DOCTOR(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17759958  or  HR@RHWC.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Mc 6 Construction S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact 

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact 

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Glass Tech Industries B.S.C closed 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact 

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

CHICK WORLD CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  SANDWICHES MAKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 66666277  or  a.riyadh277@gmail.com 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact 

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact 

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 77454545  or  REDXHR@REDXINDUSTRIES.COM 

ABRAJ ALKHAMIS TRADING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Al Jazeera Security Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 32242444  or  info@jssbahrain.com 

TRIPLE FAST 87 GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

ALMASAR AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 36606655  or  ALMASAAUTO@hotmail.com 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17251315  or  hajen.const@gmail.com 

BU- AYOOB CAR SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39947666  or  batoolahmed85@gmail.COM 

Romaany Sale/Trade of clothing, footwear, apparel accessories, a 
has a vacancy for the occupation of

  SEWER AND EMBROIDERER 
 suitably qualified applicants can contact 
 33332012  or  CAPETA320@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact 

 33270382  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 

 17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

SUMER TOWERS CONSTRUCTIONS W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact 
 36615220  or  W.ASD_AM@YAHOO.COM 

Infinity Ships services 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact 

 39395775  or  Infinitiservicesbh@GMAIL.COM 

Saint germain contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact 
 36756733  or  RANIIA-12@HOTMAIL.COM 

ADAN FASHOIN 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact 

 36582946  or  sameeer.ishtiaq@gmail.com  
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ماكنزي: ال نســعى إلى صراع ومســتعدين للرد على أي طارئ أو مواجهة أي عدوان

رسالة ردع إليران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج

في رســـالة ردع إليـــران لثاني مرة خـــال أقل من 
شـــهر، أقلعـــت قاذفتـــان أميركيتـــان مـــن الواليات 
المتحدة وحلقتا فوق منطقة من الشرق األوسط، 
أمـــس الخميـــس، لترســـا مـــا وصفهـــا مســـؤولون 

أميركيون بأنها رسالة ردع مباشرة إليران.
الهائلتيـــن  القاذفتيـــن  تحليـــق  ذلـــك، صمـــم  إلـــى 
مـــن “طـــراز بـــي52- أتـــش ســـتراتفورتريس” فوق 
المنطقـــة، وهـــي ثانـــي مهمـــة مـــن نوعها فـــي أقل 
مـــن شـــهر، للتأكيد علـــى التزام الواليـــات المتحدة 
المستمر تجاه الشرق األوسط حتى مع قيام إدارة 
الرئيـــس دونالد ترمب بســـحب اآلالف من القوات 

من العراق وأفغانستان.
تعـــد القاذفـــات الثقيلة بعيدة المـــدى، القادرة على 
حمـــل أســـلحة تقليديـــة ونوويـــة، مشـــهدا هائـــا 
وتحلـــق في الشـــرق األوســـط بشـــكل أقل تكـــراًرا 
مـــن الطائـــرات المقاتلـــة األصغـــر، مثـــل المقاتات 
األميركيـــة. وغالًبا ما يشـــتكي األعداء من رحات 
القاذفات في منطقتهم، معتبرين إياها استعراًضا 

استفزازًيا للقوة.
في السياق، قال الجنرال فرانك ماكنزي، المسؤول 
األميركي األعلى لمنطقة الشرق األوسط في بيان 
“إن القـــدرة علـــى تحليق القاذفات اإلســـتراتيجية 
في منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم خال 
مهمـــة من دون توقف ودمجها ســـريًعا مع شـــركاء 
إقليميين متعددين توضح عاقات العمل الوثيقة 
والتزامنا المشترك باألمن واالستقرار اإلقليميين”.

التأهب لضربة انتقامية

أيًضـــا  بالقلـــق  األميركيـــون  المســـؤولون  ويشـــعر 
مـــن ضربة انتقاميـــة إيرانية محتملـــة في الذكرى 

الســـنوية األولـــى للغـــارة الجويـــة األميركيـــة التي 
قتلـــت قائد فيلق القدس، قاســـم ســـليماني، وكبار 
قادة الميليشيات العراقية بالقرب من مطار بغداد 

في أوائل يناير.
إيـــران  مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات  وتطلـــق 
الصواريخ بشـــكل روتيني بالقرب من منشآت في 
العراق، حيث تتمركز القوات األميركية والعراقية، 

ويخشى المسؤولون من هجوم أكبر وأكثر فتًكا.
وقـــال ماكنزي تعقيبا “نحن ال نســـعى إلى الصراع، 
ولكـــن يجب أن نبقـــى مســـتعدين وملتزمين بالرد 

على أي طارئ أو مواجهة أي عدوان”.
كان الجيـــش األميركـــي قـــد أعلن فـــي 21 نوفمبر 
 B-52H الماضـــي أن طاقم العمـــل الجوي لطائـــرة
انطلق مـــن قاعدة جوية في واليـــة نورث داكوتا، 

إلى الشرق األوسط.

مهمة طويلة األمد

ووصفـــت القيـــادة المركزيـــة للجيـــش األميركـــي، 

حينهـــا، مهمـــة الطائـــرة بالطويلـــة، مشـــيرة إلى أن 
هدفهـــا “ردع العـــدوان وطمأنـــة شـــركاء وحلفـــاء 

الواليات المتحدة”.
القصـــف  المهـــام طاقـــم طائـــرات  هـــذه  وتســـاعد 
الجوي علـــى التعرف على المجال الجوي للمنطقة 
ووظائف القيادة والتحكم وتســـمح لهم باالندماج 
مـــع األصـــول الجويـــة األميركيـــة والشـــريكة فـــي 
مســـرح الميـــدان، ممـــا يزيـــد مـــن جاهزيـــة القـــوة 

المشتركة.
وطائرات استراتوفورتريس هي قاذفات أميركية 
إســـتراتيجية بعيـــدة المدى، دون ســـرعة الصوت، 

وتعمل بالطاقة النفاثة.
والقاذفـــة قـــادرة علـــى حمل ما يصل إلـــى 70 ألف 
رطل من األســـلحة، ولديها نطـــاق قتالي نموذجي 
يبلـــغ أكثر من 8800 ميـــل من دون الحاجة للتزود 

بالوقود الجوي.

دبي - العربية.نت

عواصم ـ وكاالت

دونالـــد  األميركـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
ترامـــب أمـــس الخميـــس أن المغرب 
بإقامـــة عاقـــات دبلوماســـية  تعّهـــد 

كاملة مع إسرائيل.
وكتـــب ترامـــب أيضا علـــى تويتر أنه 
وقع إعانا يعترف بالسيادة المغربية 
على الصحراء الغربية. إلى ذلك، قال 
ترامـــب إن اتفاق المغرب وإســـرائيل 
كبيـــر  إنجـــاز  عاقـــات  إقامـــة  علـــى 

لسام الشرق األوسط.
من جهته، أكد مسؤول أميركي كبير 
أن ترامب توصل لاتفاق في مكالمة 
هاتفيـــة أمـــس الخميـــس مـــع العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وفـــي اإلطار، أكد الرئيـــس األميركي 
المغـــرب  القتـــراح  واشـــنطن  دعـــم 
للحكم الذاتي فـــي الصحراء الغربية 
باعتباره األساس الوحيد لحل عادل 

ودائم للنزاع.
الواليـــات  اعتـــراف  ترامـــب  وأكـــد 
علـــى  المغربيـــة  بالســـيادة  المتحـــدة 
الغربيـــة  الصحـــراء  أراضـــي  كامـــل 
وتعيد تأكيـــد دعمها القتراح المغرب 
الجـــاد والموثـــوق والواقعـــي للحكم 

الذاتـــي باعتبـــاره األســـاس الوحيـــد 
لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي 
الصحـــراء الغربيـــة. وحـــث الطرفين 
علـــى االنخـــراط في مناقشـــات دون 
الحكـــم  خطـــة  باســـتخدام  تأخيـــر، 
وحيـــد  كإطـــار  المغربيـــة  الذاتـــي 
للتفـــاوض على حل مقبول للطرفين؛ 

لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف.
وقال ترامـــب إن الواليـــات المتحدة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  ستشـــجع 
واالجتماعيـــة مـــع المغـــرب، بمـــا في 
ذلك إقليـــم الصحـــراء الغربية، معلنا 
“فتـــح قنصليـــة في إقليـــم الصحراء 
الغربية، فـــي الداخلة؛ لتعزيز الفرص 

االقتصادية والتجارية للمغرب”.

ترامب: اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة عالقات كاملة

بيروت ـ وكاالت

قـــال مصدر قضائي ومســـؤول لبناني، 
أمس الخميس، إن قاضي التحقيقات 
اتهم رئيس حكومـــة تصريف األعمال 
ســـابقين  وزراء  و3  ديـــاب  حســـان 
باإلهمـــال، فيمـــا يتعلـــق بانفجـــار مرفأ 
بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص 
علـــى األقـــل ودمـــر أجـــزاء كبيـــرة من 

العاصمة في أغسطس الماضي.
وذكر المصدران أن الوزراء الســـابقين 
الثاثة هـــم وزير المالية الســـابق علي 
حســـن خليل، ووزيرا األشـــغال العامة 
ويوســـف  زعيتـــر،  غـــازي  الســـابقان 

فنيانوس.
وقال مصـــدر قضائي إن قرار المحقق 

فـــي القضيـــة فـــادي صـــوان، جـــاء 
تلقيهـــم  مـــن  التثبـــت  “بعـــد 

عـــدة مراســـات خطية 
مـــن  تحذرهـــم 
المماطلـــة في إبقاء 

نتـــرات األمونيـــوم فـــي مرفـــأ بيروت، 
وعـــدم قيامهـــم باإلجـــراءات الواجب 
المدمـــر  االنفجـــار  لتافـــي  اتخاذهـــا 

وأضراره الهائلة”.
فـــي  اللبنانيـــة  الســـلطات  وتحقـــق 
تخزيـــن  إلـــى  عزتـــه  الـــذي  االنفجـــار 
كميـــات هائلـــة مـــن نتـــرات األمونيوم 
لسنوات في المرفأ من دون إجراءات 
علـــى  مســـؤولين  أن  وتبيـــن  وقايـــة، 
درايـــة  علـــى  كانـــوا  عـــدة  مســـتويات 
بمخاطـــر تخزينها من دون أن يحركوا 

ساكنا.
وأسفر االنفجار في الرابع من أغسطس 
عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 
واســـتقالت  آخريـــن،  شـــخص   6500
حكومة دياب على خلفية الكارثة، 
لكنهـــا ال تزال تصـــرف األعمال 
حكومـــة  تشـــكيل  لعـــدم 

جديدة حتى اآلن.

اتهام رئيس حكومة تصريف األعمال في “كارثة بيروت”

بيروت ـ أ ف ب

أعلن المرصد الســـوري، أمس الخميس، مقتل 16 شـــخصا بينهم 
3 عســـكريين أتراك مـــن جراء انفجار عنيف ضـــرب مدينة رأس 

العين شمالي سوريا.
وأوضـــح المرصد أن من بين العســـكريين األتراك ضابط، مضيفا 
أن هناك 11 قتيا من الشـــرطة المدنية وفصيل )السلطان مراد( 
الموالـــي ألنقـــرة. وذكـــر أن االنفجـــار ناجـــم عن ســـيارة مفخخة 

ضربت حاجزا مشتركا للشرطة المدنية والفصيل.
وأشـــار المرصد الســـوري إلى عدد القتلى مرشـــح لارتفاع نظرا 
لوجود 12 جريحا بعضهم في حالة خطرة. وأسفر التفجير أيضا، 
وفق المرصد، عن مقتل مدنيين اثنين و11 عنصرا من الشـــرطة 
وفصيل “الســـلطان مـــراد” المقاتل. وســـيطرت تركيـــا والفصائل 

الســـورية الموالية لها إثر هجوم واسع أطلقته في أكتوبر 2019 
ضد المقاتلين األكراد، على منطقة حدودية واســـعة بطول نحو 
120 كيلومترا بين مدينتي تل أبيض )شمال الرقة( ورأس العين 

)شمال الحسكة(.

ضرب مدينة رأس العين وخلف 16 قتيال بينهم مدنيون وشرطة
مصرع عسكريين أتراك بانفجار مفخخة شمالي سوريا

عواصم ـ وكاالت

بعدما أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، 
اســـتيفاء الترتيبـــات الازمـــة لتنفيـــذ آليـــة تســـريع اتفـــاق 
الرياض في الباد اعتبارا من أمس، موضحا أيضا استيفاء 
الخطط العسكرية واألمنية لتنفيذ الشق العسكري واألمني 
من االتفاق، شـــدد المتحدث باسم المجلس االنتقالي، نزار 
هيثـــم، علـــى أن المملكـــة العربية الســـعودية بذلـــت جهودا 

كبيرة لمواجهة اإلرهاب والتطرف محليا ودوليا.
وأضاف أن المجلس االنتقالي شـــريك إســـتراتيجي فّعال 

لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وكان التحالـــف قـــد أعلن عن توافق المكونات السياســـية 
على تشـــكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مشـــيرا إلى 
أن اإلعـــان عـــن الحكومـــة اليمنية ســـيتم فور اســـتكمال 

تنفيذ الشق العسكري خال أسبوع.
من جانب آخر، فرضت الواليات المتحدة، أمس الخميس، 
عقوبـــات على 5 قيـــادات من ميليشـــيا الحوثي متورطين 
بتعذيب نســـاء وأطفـــال. وشـــملت العقوبـــات عبدالحكيم 
الخيواني، رئيس جهاز األمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق 

عامر المراني، نائب رئيس مكتب األمن لدى الحوثيين.
فـــي  القيـــادي  الشـــامي،  القائمـــة عبدالقـــادر  كمـــا ضمـــت 

الميليشـــيا المواليـــة إليـــران، وســـلطان زبـــن، مديـــر إدارة 
التحقيقات الحوثية.

وقـــال بيان الخزانة األميركيـــة إن قادة الحوثيين ارتكبوا 
انتهـــاكات عـــدة مـــن اعتقـــال وحجـــز تعســـفي وتعذيـــب 
لليمنيين خاصة األطفال والنســـاء، كما استهدفوا نشطاء 

حقوق اإلنسان والصحافيين.
وأشـــار إلى أن ســـلطان زبـــن بصفته المديـــر الحالي إلدارة 
التحقيقـــات الجنائيـــة فـــي صنعـــاء، قام بمشـــاركة ضباط 
إدارة المباحـــث الجنائيـــة باعتقـــال واحتجـــاز وتعذيـــب 

النساء.

عذبوا نســاء وأطفــاال.. عقوبات أميركية علــى 5 قيادات حوثية
التحالف: توافق على تشكيل حكومة يمنية من 24 وزيرا

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

حـــث الــبــاحــث األمـــيـــركـــي جــــوردان 
نــشــره بمجلة  مــقــال رأي  ــوب، فــي  كـ
األربع  الــدول  األميركية،  “نيوزويك” 
لقطر، على ضــرورة ضمان  المقاطعة 
اإلرهــاب  تمويل  عن  الــدوحــة  توقف 

قبل عقد اتفاق مصالحة معها.
المتخصص  كــوب،  جــوردان  وافتتح 
“منتدى  بمركز  القطري  التمويل  في 
الــشــرق األوســــط” األمــيــركــي، مقاله 
جيدة  تكون  “المصالحة  إن  بالقول 
فقط إذا كانت شروطها محددة ويتم 

تنفيذها”.
األقاويل  من  العديد  “هناك  وأضــاف: 
ــة قــطــر. هــنــاك بعض  حـــول حـــل أزمــ
التوقعات التي تقول إنها مجرد صفقة 

للتعايش بدال من المصالحة”.
إن  ليقول  عــاد  كــوب  لكن 

المقاطعة  الــدول  “على 
الموافقة  عــدم  لقطر 

على المصالحة حتى تتوقف الدوحة 
عــن دعــم اإلرهـــاب. هــو أمــر ال يمكن 
جهود  ستذهب  وإال  معه،  التسامح 

الرباعي هباء”.
وتابع: “قطر مولت حماس بأكثر من 
مليار دوالر وشنت من خالها حروبا 
على إسرائيل، وكذلك مولت اإلخوان 
لذلك  بالمليارات.  واليمن  ليبيا  فــي 
أقول إن المصالحة يجب أال تتم من 
وتمويل  دعــم  عــن  قطر  توقف  دون 
التنظيمات اإلرهابية التي تعمل على 

زعزعة استقرار المنطقة”.
“التصالح  أن  كــوب  ــوردان  جــ وأبـــرز 
مع قطر من دون تخليها عن تمويل 
الرباعي  تخلي  يعني  اإلرهـــاب، 
في  أسلحته  أهـــم  أحـــد  عــن 
الـــحـــرب عــلــى الــتــطــرف، 
وهــــــــو مــــــا ســـيـــفـــقـــده 

مصداقيته”.

مصالحة قطر يجب أن تشمل وقفها تمويل اإلرهاب
باريس ـ وكاالت

فـــي  األوروبيـــة  القمـــة  انعقـــاد  قبيـــل 
الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  بروكســـل، 
إيمانويـــل ماكـــرون، إنـــه يتوجب على 
موقـــف  اتخـــاذ  األوروبييـــن  القـــادة 
جـــرى  التـــي  القـــرارات  مـــع  منســـجم 
االتفـــاق حولهـــا فـــي اجتمـــاع أكتوبـــر 
محـــددات  وضعنـــا  “حيـــث  الماضـــي، 

وشروطا”.
إلى ذلـــك أضاف الرئيس الفرنســـي أنه 
يتوجب على القادة األوروبيين حماية 
المنطقـــة  واســـتقرار  االتحـــاد  ســـيادة 
خاصة شـــرق المتوسط، موضحا “نحن 
معنيون باســـتقرار المتوسط من شمال 
إفريقيـــا إلـــى الشـــرق األوســـط مـــرورا 

بشرق المتوسط”.
من جهته، قال رئيس المجلس 

األوروبي شـــارل ميشـــيل 
بحـــث  “ســـيجري  إنـــه 
تركيـــا  مـــع  العاقـــات 

والنظر معا في نطـــاق الموقف الموحد 
ومواصلـــة  واضحـــة  إشـــارة  وإرســـال 
العمل؛ من أجل حماية القيم والمصالح 

األوروبية”.
بينمـــا أكد الممثـــل األعلى فـــي االتحاد 
لـــم  أنـــه  بوريـــل،  جوزيـــب  األوروبـــي 
يكـــن بوســـع وزراء خارجيـــة االتحـــاد 
األوروبي تقديم تقييم إيجابي لســـلوك 
تركيـــا، الفتـــا إلـــى أن ســـلوك أنقـــرة لم 

يتغير جوهريا بل ازداد سوءا.
وتدرس القمة األوروبية مشـــروع قرار 
أوروبـــي يدين خطـــاب تركيـــا العدائي 

ضد قادة االتحاد.
بـــإدراج  األوروبيـــة  القمـــة  وســـتوصي 
شـــخصيات تركيـــة وكيانـــات علـــى 
قائمة العقوبات، كما أن العقوبات 
المرتقبة تستهدف  األوروبية 
المســـؤولين عـــن التنقيـــب 

شرق المتوسط.

ماكرون: القمة األوروبية ستتخذ إجراءات بشأن تركيا

السودان يسحب 
الجنسية من اآلالف

الخميس،  الــســودان،  في  الداخلية  وزارة  أعلنت 
الرئيس  حكم  إبــان  منحت  جنسية   3548 سحب 
السابق عمر البشير، الذي أطيح في أبريل 2019. 
“تــويــتــر”:  بــمــوقــع  ــوزارة عــلــى حسابها  ــ الـ وكــتــبــت 
الفريق  االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  “أصــدر 
أول ركن عبدالفتاح البرهان، وبتوصية من وزير 
الطريفي  حقوقي  شرطة  أول  الفريق  الداخلية 
الــقــرار بسحب  إدريـــس، قـــرارا رقــم 521 وقضى 
قرارات  من  أسماء  وإسقاط  بالتجنس  الجنسية 
الجمهورية  رئاسة  من  سابقة  وتوجيهات  سابقة 

بمنح الجنسية بالتجنس عن 3548” شخصا.

طهران ـ تاس

قـــال وزيـــر الخارجيـــة اإليراني، محمـــد جواد 
ظريف، إن إيران لن تعترف بإسرائيل، لكن لن 
تكون لديها مشـــكلة إذا توصل الفلســـطينيون 

واإلسرائيليون إلى اتفاق.
إعـــام  وســـائل  توقعـــت  بينمـــا  ذلـــك،  يأتـــي 
أمريكيـــة بـــارزة، أن يحافـــظ جـــو بايـــدن، من 

السياســـة الخارجية للرئيس األمريكي الحالي 
دونالد ترامب، فقط على التســـوية السياســـية 

في الشرق األوسط.
ونقـــل موقـــع “أكســـيوس”، بوقـــت ســـابق، عن 
مصـــادر فـــي الحـــزب الديمقراطـــي، أن بايدن 
ينوي توســـيع نطـــاق “االتفاقـــات اإلبراهيمية” 

بين إســـرائيل والدول العربية، وكذلك تسوية 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

ويشـــير الموقع إلى أن إبـــرام اتفاقات إضافية 
بشـــأن التطبيـــع، قد يســـتخدم لحث ســـلطات 
إسرائيل على االلتزام بمبدأ “دولتين لشعبين”، 

في العاقات مع فلسطين.

ظريف: ال مشكلة لدى إيران إذا توصل الفلسطينيون واإلسرائيليون إلى اتفاق

طرابلس ـ وكاالت

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الخميس، 
أنه أفرج عن سفينة تركية اعترضت طريقها 
قـــرب ميناء درنة بعد تفتيشـــها واســـتجواب 
طاقمهـــا. وذكـــرت الصفحة الرســـمية للناطق 

باســـم الجيش الوطنـــي الليبي، اللـــواء أحمد 
المســـماري، على فيســـبوك أن “القيادة العامة 
للقـــوات المســـلحة العربيـــة الليبيـــة تفرج عن 
الباخـــرة مبروكـــة والتـــي ترفع علـــم جامايكا 
بعد تفتيشـــها وإنهـــاء التحقيق مـــع طاقمها”. 

وأضـــاف “اإلفـــراج عـــن الســـفينة جـــاء بعـــد 
دفعهـــم لغرامـــة ماليـــة إلبحارهـــم فـــي المياه 
االقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح 
من الســـلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة 

محظور اإلبحار بها”.

الجيش الليبي يفرج عن الباخرة التركية “مبروكة”

الخرطوم ـ سكاي نيوز عربية

قاذفات القنابل بي 52

عناصر مسلحة من ميليشيا الحوثي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حقائق موثقة تحفظ للبحرين هويتها الوطنية التاريخية
يبـــدو أن نظـــام الحمدين فقد ذاكرتـــه أو أصيب بالجنون، حيـــث ترك بصماته 
على وجهه ولســـانه، وكلما يفتضح أمره بالحقائق التاريخية الدامغة بســـيادة 
البحريـــن في شـــبه جزيرة قطر، يتعـــرض إلى صدمات الدهـــر ونكبات الحياة 
وســـيول متدفقـــة من الخيبات، فال أحد يســـتطيع أن يبتـــر التاريخ ويتخلص 

من الحقائق.
في حولية مركز دراسات البحرين نشرت دراسة قيمة بعنوان “سيادة البحرين 
فـــي شـــبه جزيـــرة قطر والموقـــف البريطانـــي إزاءهـــا 1935 – 1949” للدكتور 
حمد إبراهيم عبدهللا أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بقسم العلوم 
االجتماعية بكلية اآلداب بجامعة البحرين، وهي مدعومة بالخرائط والوثائق 
واألشـــكال، وقد انقســـمت الدراســـة إلى ثمانيـــة محاور وتســـعى كما جاء في 
المقدمة إلى التعرف على السياسة التي اتبعتها بريطانيا تجاه سيادة البحرين 
في شـــبه جزيرة قطر أثناء محاولة حكومة قطر التعدي على سيادة البحرين 
في شـــبه جزيرة قطر وجزر حوار وضحال فشـــت الديبـــل، بعد منحها امتيازا 
لشركة النفط األنجلو - فارسية في عام 1935 وصوال إلى عام 1949. وجاءت 
رغبة حكومة قطر آنذاك في التعدي على أمالك معلن عنها ومدعومة تاريخيا 

للبحريـــن في شـــبه جزيرة قطر وجـــزر البحرين في خضم عصر االكتشـــافات 
النفطية في المنطقة، وارتكزت هذه الرغبة على االستفادة من النزاع األنجلو 
- أميركـــي علـــى االمتيـــازات النفطيـــة واتخذت شـــكلي المماطلـــة وفي بعض 

األحيان التدخل المسلح كما حدث في عام 1937. 
الدراســـة ســـلطت الضوء على الموقف البريطاني إزاء سعي قطر للتعدي على 
ثالث مناطق رئيسة، وهي: الزبارة في شبه جزيرة قطر، وجزر حوار، ضحال 
الديبـــل، وقـــد اعتمـــدت الدراســـة بشـــكل أساســـي علـــى المصـــادر البريطانية، 
وباألخص أرشـــيف ســـجالت مكتب الهند التابع للمكتبة البريطانية واألرشيف 

الوطني البريطاني.

كما نشرت دراسة أخرى في نفس الحولية بعنوان “آل خليفة في شبه جزيرة  «
قطر” للدكتور محمد أحمد عبدالله، وهو باحث في الجغرافيا السياسية، ألقت 

الضوء على الحقبة التي حكم فيها آل خليفة من تحالف العتوب شبه جزيرة 
قطر، قرابة القرنين من الزمن )175 عاما( أي نحو ستة أجيال، منذ بدء تأسيس 

دولتهم في الزبارة. وهناك الكثير من الدراسات والحقائق التاريخية الموثقة التي 
تحفظ لمملكة البحرين هويتها الوطنية التاريخية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تشـــير تقديرات شـــركة جارتنـــر العالمية لألبحاث واالستشـــارات إلـــى أن 80 % من 
البنوك التقليدية كما نعرفها اآلن لن تكون موجودة خالل العقد القادم.

حتـــى لـــو كان هـــذا التقديـــر بعيًدا عن الواقـــع، فإن الحقيقـــة هي أنه نظـــًرا الى تغير 
عـــادات المســـتهلك، لم يعد بإمكان البنـــوك تدبر أمورها باســـتخدام أنظمتها القديمة 
 ”Fintechs“ وخدمـــات العمـــالء الرديئـــة، وأصبحـــت شـــركات التكنولوجيـــا الماليـــة
تقتـــرب منها مع ظهور منافســـين غيـــر متوقعين، بدًءا من المدفوعـــات، من أي أحد 
لديه قاعدة عمالء قوية ومخلصة، أمثال )Amazon Pay( و)Google Pay(، لكن في 
صلب كل هذه التغييرات، يكمن عنصر أكثر أهمية، ظهور أنواع جديدة من البيانات 
وتقنيـــات التحليل من الذكاء االصطناعي إلى تعلم اآللة التي تقود بالفعل القرارات 

وراء األنظمة التي تمكن ما يسمى بالتحوالت.
أوال قـــرارات االئتمـــان: كان التقييم االئتماني أحد أقدم تطبيقات أســـاليب التحليل 
كما عرفناه سابًقا، واليوم، ومع الذكاء االصطناعي، يمكن تطوير قواعد أكثر تطورًا 
تعالـــج مشـــاكل البيانـــات المتفرقة من خـــالل أخذ البيانـــات البديلة والســـلوكية في 
االعتبـــار مثل اســـتخدام الهواتف الذكية وســـلوك الدفع. ثانيـــا إدارة المخاطر: وهي 
ربما الوظيفة األكثر أهمية في البنوك اليوم، حيث يصبح تقييم المخاطر في الوقت 

الفعلي مكوًنا رئيسًيا لتجنب الخسائر المالية والمتعلقة بالسمعة، وباستخدام الذكاء 
االصطناعـــي، وبصرف النظـــر عن البيانات الكمية، يمكن تقييـــم أنظمة البيانات غير 

المهيكلة من أجل إدارة المخاطر.
ثالثـــا: كان التـــداول مجااًل آخر تأثر بالذكاء االصطناعي، وكان التداول على أي حال 
عبارة عن اتخاذ القرار في مجرد أجزاء من الثواني، وباستخدام الذكاء االصطناعي 
يمكن للفرد إدارة محافظ كاملة من خالل تحديد اتجاهات حركة أسعار األسهم من 
مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة. رابعا الخدمات المصرفية وتقديم المشورة 
الشـــخصية: مـــن روبوتـــات الدردشـــة التـــي يمكنهـــا إدارة استفســـارات العمـــالء إلى 
روبوتات استشارية يمكنها تخطيط أهداف إدارة الثروات لتشكيل خطط مخصصة 
إلدارة المدخـــرات والنفقـــات، ويمّكـــن الـــذكاء االصطناعي من إعـــادة تصور األعمال 
المصرفيـــة مـــن منظور المســـتخدمين ال من الطريقـــة التي تم بها تنظيـــم البنك من 

خالل مجموعات المنتجات مثل القروض والبطاقات. 
نظًرا ألنها ال تحتاج إلى تواجد فروع وموظفين فعليين، يمكن للبنوك الجديدة  «

“neobanks” التركيز على تجربة العمالء. قد تكون لديها تطبيقات جوال أنيقة 
المظهر وعادة ما تقدم أسعارًا أفضل لعمالئها من البنوك التقليدية.

 

د. جاسم حاجي

البنوك الجديدة والذكاء االصطناعي

اليوم: الســـبت الماضي، الســـاعة: الواحدة و48 دقيقة فجـــرًا، اتصال عاجل 
لخط الطوارئ للحصول على خدمة اإلسعاف لسيدة في حالة حرجة، اتصال 
تلو اآلخر وموظف البدالة يؤكد أن السيارة في طريقها لشقة السيدة، وبعد 

عدة اتصاالت يصل المسعفون عند الساعة الثانية و18 دقيقة!
نصـــف ســـاعة لوصـــول ســـيارة اإلســـعاف لمنطقة القفـــول التـــي ال تبعد عن 
مجمـــع الســـلمانية الطبي ســـوى كيلومتـــرات معدودة ال تتعـــدى عدد أصابع 
اليـــد الواحـــدة! أيعقل هذا يـــا وزارة الصحة؟ خدمة إســـعاف وهي للحاالت 
المســـتعجلة والحرجة، والتي قد يصـــارع فيها المريض الموت وقد يصرعه 
فـــي أية لحظة، وتتأخر كل هذا الوقت؟ ثالثون دقيقة للوصول إلى منطقة 
قريبـــة بل وقريبة جدًا لموقع انطالق ســـيارات اإلســـعاف؟ أيعقل أن تتأخر 
هـــذه الخدمـــة العاجلـــة كل هـــذا الوقـــت وفجرًا؟ حيـــث تخلو الشـــوارع من 
الســـيارات وال زحمة سير يمكن التعذر بها، رغم أن هذا العذر ال ينطلي على 
عاقل، ولسيارات اإلسعاف الحق في المرور وقطع اإلشارات متى ما أرادت 
حفاظـــًا علـــى أرواح المرضـــى، أجـــزم أنـــه لـــو كان االتصال لطلبيـــة من أحد 

المطاعم لوصلت الوجبة في وقت أقل وأسرع!

لسنا نحن من ُنذكر وزارة الصحة بأن الدقيقة الواحدة قد تفصل بين حياة 
اإلنســـان ووفاته، وأن اإلســـعاف المســـتعجل لبعض الحاالت قد ينقذها من 
مضاعفـــات كثيرة قد تتعرض لها جراء التأخر في الحصول على اإلســـعاف 
المناســـب فـــي الوقـــت المناســـب، وأن تأخـــر اإلســـعافات األوليـــة قـــد تترك 
الشخص باقي أيام حياته عاجزًا أو مشلوالً وأن سرعة إسعاف المرضى قد 

تنقذ حياتهم وبالكامل خصوصًا إذا كانت في وقتها.
نحن بحاجة كذلك لمسعفين عبر الهاتف أو أونالين يرشدون المتصل لطرق 
التعامـــل مع الحالة، إلســـعافها إلى أن يصل المســـعفون الطبيـــون إلى موقع 
تواجـــد المريـــض، ال موظفي بدالة ال يمتلكون لألســـف مهـــارات التعامل مع 
أهـــل المرضى الجزعين على مريضهم، والذين يحوم حولهم شـــبح الخوف 
مـــن فقدانـــه وموتـــه فجـــأة أمـــام أعينهـــم، والتي أقلهـــا امتصـــاص غضبهم 

وتهدئتهم من روعهم.

ياسمينة:

اإلسعاف إلنقاذ المرضى.

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

أيعقل هذا يا وزارة الصحة؟

جوهر قيادة المؤسسات الخاصة
فـــي مقاٍل مهم ذي عمٍق علمي؛ ُنشـــر في مجلـــة جامعة هارفرد لقطاع األعمال، 
تطـــرق الســـيد أنـــدرو ليكرمان إلـــى كيفية تطويـــر قدراتنا في اتخـــاذ القرارات 
واألهميـــة التـــي تكمـــُن وراء ذلك، وقال إن ما يمثل جوهـــر القيادة المثالية هو 
القـــدرة علـــى الجمع بين الصفات الشـــخصية، مع المعرفـــة والخبرة ذات الصلة 

لتشكيل اآلراء واتخاذ القرارات.
يعتقـــد ليكرمـــان أن هناك أهمية بالغة في الوصول إلى فهم عميق للتوصل إلى 
ماهية العناصر التي من شأنها أن تجعل قائد المؤسسة قادًرا على اتخاذ القرار 

الصائب الذي يصبُّ في مصلحة العمل وبالتالي تفوق المؤسسة أو فشلها.
ومـــن أجـــل فهم ذلـــك؛ بادر باالتصـــال بالرؤســـاء التنفيذيين فـــي مجموعة من 
الشـــركات، مـــن أكبرهـــا وأقدمهـــا فـــي العالم إلـــى الشـــركات الناشـــئة، كما عمد 
إلـــى االتصـــال بقادة عـــدد من المهن، منهم: كبار الشـــركاء في شـــركات القانون 
والدبلوماســـيون،  والكهنـــة،  والعلمـــاء،  واألطبـــاء،  والجنـــراالت،  والمحاســـبة، 
وطلـــب منهـــم أن يشـــاركوا مالحظاتهم فيمـــا يخص مهارة الحكـــم على األمور 
التـــي يملكونهـــا، والتي تجعلهم يتخـــذون قرارات صحيحة فـــي بيئة أعمالهم؛ 
ســـواء الخاصـــة بهم أو تلك التي يعرفونها عن اآلخريـــن. أراد الباحث من ذلك 
أن يتمكن من تحديد المهارات والســـلوكيات التي تخلق - مجتمعة - الظروف 
لـــرؤى جديدة، وتمكِّن صناع القرار من تمييـــز األنماط التي يفتقدها اآلخرون. 
ونتيجة لذلك، حدد ســـتة عناصر رئيسية تشـــكل مجتمعة حكمًا جيدًا: التعلم، 
والثقـــة، والخبـــرة، والحياديـــة، وفهـــم الخيـــارات، والقـــدرة علـــى التوصيـــل أو 

اإلقناع.
في حقيقة األمر فإن ما يميز القيادات اإلدارية عن غيرها في كل مجال سواء  «

كان في قطاع األعمال أو غيره؛ هو قدرة قائد المؤسسة ومهارته في اتخاذ 
القرارات الصحيحة، لذا نرى أن السياسيين ورجال األعمال يضعون مواصفات 

دقيقة لمن يختارونه إلدارة األعمال المعقدة التي ال تحتاج إلى مؤهل علمي 
فحسب، بل إلى صفات شخصية ال تجدها - في األغلب - بسهولة. ولك عزيزي 

القارئ أن تتصور لو أخطأ أحد المستثمرين في اختيار الشخص المكلف باإلدارة 
فيسلمُه منصًبا مهًما، ليكتشف الحقا أنه ال ناقة له وال جمل في كل ذلك! 

سيكتشف ذلك حين يالحظ أن تلك المؤسسة بدأت تنزف تراجعًا وخسارة بعد 
أن كانت تنافس على المراتب األولى يوما ما! وأنت تتصور ذلك المشهد لن 

تشعر حينها سوى بالغصة.

عباس ناصر

حق اإلنسان الصحي
يحتفل العالم خالل هذا الشـــهر بالذكرى )72( لإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونا، وأعلـــن اإلعالن بمـــواده الثالثيـــن عدًدا مـــن الحقوق 
منهـــا حصـــول الفرد علـــى الرعايـــة الصحيـــة الكاملة في بـــالده ووجـــود تدابير 
الطـــوارئ في حاالت األوبئة للجميع بدون اســـتثناء أحـــد - األصحاء والمرضى 
واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن والمرضى في المستشفيات والمتواجدون 
في مؤسسات الرعاية وغيرهم، ومن حقوق اإلنسان النزاهة بتوفير المعلومات 
الصحيحة لهذا الوباء المستجد واالجتهاد بالبحث عن عالج شاٍف منه وتوفيره 

للبشر جميًعا، حتى المقيمين في البلدان والمهاجرين والنازحين والالجئين.
ويذكـــر اإلعـــالن في المـــادة 12 أن “الصحة حق أساســـي من حقوق اإلنســـان ال 
غنـــى عنه من أجل التمتع بحقوق اإلنســـان األخـــرى”، وتنص الفقرة 1 من المادة 
15 علـــى أن “لكل شـــخص الحق في مســـتوى معيشـــة يكفي لضمـــان الصحة له 
وألسرته بما فيها الرعاية الطبية”، بجانب العديد من العهود والمواثيق الدولية 
المتعلقة بحقوق اإلنسان، وتنفيذ هذه المواد الحقوقية يتطلب وضع سياسات 
وبرامـــج صحية يتعين على الدولة أن تقوم بها لتحقيق هذا الهدف االجتماعي 
اإلنســـاني بجانب الحقوق السياســـية واالقتصادية األخرى وجميعها مكونات ال 

تتجزأ.
ويتناغـــم مـــا ورد فـــي اإلعـــالن العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان والمواثيـــق والعهود 
المتعلقة بصحة اإلنسان مع ما تنظر إليه “منظمة الصحة العالمية” بشأن الصحة 
بأنه “حالة من اكتمال الســـالمة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا ال مجرد انعدام المرض 
أو العجـــز” أي توفيـــر ُمجمل مقومات الصحة األساســـية كالغذاء ومياه الشـــرب 
المأمونـــة، والعمـــل في ظروف آمنة صحيا وبيئيا، وتعيش الدول وإنســـانها منُذ 
ســـنة فـــي صراع وجودي مع جائحـــة كورونا وتختلف التداعيـــات من دولة إلى 

أخرى ألسباب اقتصادية واجتماعية وِعلمية وبيئية وقدرة االلتزام.
ويسعى الفريق الوطني الطبي في البحرين جاهًدا وبتوجيهات من صاحب السمو  «

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى 
توفير الحق الصحي في هذا الظرف االستثنائي للمواطنين بفرض اإلجراءات 

االحترازية وتوفير العالج والرعاية الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين. وقد 
ساهم التزام المواطنين باإلجراءات االحترازية والطبية في تخفيض نسب اإلصابات 

بكورونا، وأُعيد افتتاح الكثير من المرافق العامة والخاصة التي تقدم خدماتها 
للمواطنين بعد أن تم إغالقها احترازًيا.

عبدعلي الغسرة
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تحت رعاية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ينظــم نــادي راشــد للفروســية 
وسباق الخيل في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة السباق السادس لهذا الموسم والذي 
ســيقام على كؤوس ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة وكأســي نجلي ســموه ســمو 
الشــيخ فيصــل بــن خالــد بن حمد آل خليفة وســمو الشــيخ عبدهللا بن خالــد بن حمد آل 
خليفــة وكأس العيــد الوطنــي المجيد “برعاية من وزارة شــؤون األعالم” وكأســي نادي 
راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

ويعتبر ســـباق كؤوس ســـمو الشـــيخ خالد 
بـــن حمد آل خليفة من الســـباقات المميزة 
فـــي موســـم ســـباقات الخيـــل وعـــادة مـــا 
الجيـــاد  مـــن  مجموعـــة  مشـــاركة  يشـــهد 
القويـــة والتـــي تتحفـــز للمنافســـة المثيرة 
علـــى الفـــوز بالكـــؤوس والجوائـــز الماليـــة 
الكبيرة المخصصة في األشـــواط التســـعة 

للسباق وذلك بدءًا من الشوط األول الذي 
ســـيقام على كأس ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفـــة لجيـــاد جميـــع الدرجـــات 
والمبتدئـــات مـــن خيـــل البحريـــن العربية 
متـــر   1600 لمســـافة  “الواهـــو”  األصيلـــة 

والجائزة 3000 دينار.
 ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس ســـمو 

الشيخ عبدهللا بن خالد بن حمد آل خليفة 
“نتـــاج محلـــي” مســـافة  التـــوازن  لســـباق 
1400 متـــر والجائـــزة 3500 دينـــار. ويقام 
الشـــوط الثالـــث علـــى كأس نـــادي راشـــد 
للفروســـية وسباق الخيل لســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 
2000 دينـــار. ويقـــام الشـــوط الرابـــع على 
كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
للجياد المبتدئات “مستورد” مسافة 1200 
متر مستقيم والجائزة 2000 دينار. ويقام 
الشـــوط الخامس على كأس ســـمو الشيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لجيـــاد الفئـــة 
الثالثـــة “نتاج محلـــي” مســـافة 1000 متر 

مستقيم والجائزة 4500 دينار.
ويقام الشـــوط الســـادس على كأس ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة لجياد 

جميع الدرجات والمبتدئات “نتاج محلي” 
 3500 والجائـــزة  متـــر   2400 لمســـافة 
دينـــار. ويقـــام الشـــوط الســـابع على كأس 
ســـمو الشـــيخ فيصل بن خالد بن حمد آل 
خليفـــة لجيـــاد ســـباق التوازن “مســـتورد” 
مســـافة 1200 متر والجائزة 5500 دينار. 
ويقـــام الشـــوط الثامـــن علـــى كأس العيـــد 
الوطنـــي المجيـــد “برعايـــة وزارة شـــؤون 
الدرجـــة  لجيـــاد  والمخصـــص  األعـــام” 
متـــر   2400 مســـافة  “مســـتورد”  األولـــى 
والجائـــزة 10000. وتتجـــه األنظار صوب 
ســـيقام  الـــذي  واألخيـــر  التاســـع  الشـــوط 
على كأس ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل 
خليفة والمخصص لجيـــاد الدرجة األولى 
“مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر والجائـــزة 

سمو الشيخ خالد بن حمد مع انجاله 10000 دينار.

صراع مرتقب على كؤوس سموه ونجليه فيصل وعبداهلل والعيد الوطني

خالد بن حمد يرعى السباق السادس للخيل

علي مجيد

ــبــالد  أكــــدت مـــصـــادر مــوثــوقــة لــــ “ال
الوطني  منتخبنا  أن العب  سبورت” 
بات  باسم  علي  سيد  توبلي  ونــادي 
نادي  إلى  االنضمام  من  مقربة  على 

النجمة.
مــفــاوضــات  أن  ــادر  ــمـــصـ الـ ــنــت  ــي وب
نادي النجمة بشأن التعاقد مع سيد 
بالشكل  االنــتــهــاء  عــلــي، على وشــك 
ــراءات  اإليــجــابــي، ولــم تتبق إال إجـ
واإلعـــالن  الصفقة  وحــســم  بسيطة 

عنها رسمًيا.
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ــة بــتــلــكــو ــ ــاي ــ ــرع ــ ــاق األنـــــجـــــال وأشــــــــاد ب ــ ــب ــ ــوج جـــمـــيـــع فــــرســــان س ــ ــ ــوه ت ــ ــم ــ س

ناصر بن حمد يشكر جاللة الملك على رعاية رياضات الفروسية

أعرب ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الرئيس الفخـــري لاتحاد 
الملكـــي للفروســـية وســـباقات القـــدرة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة عن شـــكره 
وتقديـــره إلى حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد 
الرعايـــة  المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه علـــى 
الفائقة التي تحظى بها رياضات الفروســـية، 
ومتابعة جالته لسباق األنجال لبطولة العيد 
الوطنـــي للقـــدرة الذي نظمه االتحـــاد الملكي 
للفروسية وســـباقات القدرة ضمن منافسات 
بطولـــة العيـــد الوطنـــي فـــي قريـــة البحرين 
البحريـــن  شـــركة  برعايـــة  للقـــدرة  الدوليـــة 
الســـلكية والاســـلكية “بتلكو” بحضور ســـمو 
الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد آل خليفـــة نائـــب 
رئيـــس المجلـــس األعلى للبيئـــة نائب رئيس 
لجنة التنســـيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة وســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبدهللا آل خليفة رئيس االتحاد 
الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة. وأشار 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
متابعـــة جالـــة الملـــك المفـــدى يؤكد حرص 
جالته على دعم رياضة القدرة ويزرع الثقة 
فـــي نفـــوس المشـــاركين الصغـــار لمســـتقبل 
واعـــد لهـــذه الرياضة، مشـــيرا ســـموه إلى أن 
المتابعة الملكية تؤكد التفاؤل الزاهر للقدرة 
البحرينية، وسيكون دافع لكسب العديد من 
الوجوه الشابة للمستقبل وهو ما نهدف إليه 

بالمحافظة على هذه الرياضة.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن سباق األنجال حقق العديد من المكاسب 
مقدمتهـــا  فـــي  يأتـــي  المرجـــوة  واألهـــداف 

تشـــجيعهم وزرع الثقـــة في نفوســـهم عاوة 
على نشر ثقافة هذه الرياضة لديهم.

وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
األطفـــال  تشـــجيع  علـــى  حريصـــون  “نحـــن 
بالمشـــاركة في ســـباقات القدرة؛ ألننا نمتلك 
نظرة مســـتقبلية لمواصلـــة االزدهار برياضة 
القـــدرة، وحريصون على تقديم كامل الدعم 
لهم”. وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة بالمشـــاركة الواســـعة الـــذي شـــهدها 
ســـباق اإلنجـــاز مـــن كافـــة المشـــاركين مـــن 
اإلسطبات والفرسان، وهو ما يعطي الحافز 
الكبيـــر لمواصلة تنظيم مثل هذه الســـباقات 
في الفترة المقبلة. وعن رؤية ســـموه لسباق 
اليوم لمسافة 120 كم لبطولة العيد الوطني 
المجيـــد، أكد ســـموه أن الســـباق مـــن المؤكد 
أن يكـــون مثيرا في ظل االســـتعداد المثالي 
لكافـــة اإلســـطبات والفرســـان وعطفـــا على 
المســـتويات البارزة التي شـــهدتها السباقات 
الماضيـــة فـــي هذا الموســـم بعـــد أن خرجت 
بمســـتوى فنـــي مرتفـــع ومشـــاركة واســـعة. 

وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن المنافســـة ســـتكون مفتوحة بين 
كافـــة اإلســـطبات والفرســـان وهو مـــا ينذر 
بمنافســـة شرسة على المراكز األولى، متمنيا 
ســـموه لكافة المشـــاركين التوفيق والنجاح. 
وأشـــاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
برعاية شـــركة البحرين السلكية والاسلكية 
“بتلكو” لبطولة العيـــد الوطني للقدرة، معربا 
للشـــركة علـــى دعمهـــا  ســـموه عـــن تقديـــره 

ورعايتها للبطولة.
كما أشاد سموه بتقديم شركة منارة البحرين 
يجتـــازون  الذيـــن  للفرســـان  ماليـــة  جوائـــز 
المراحـــل خـــال البطولـــة، مؤكدا ســـموه أن 
هـــذا الدعم ســـيكون حافـــز لكافة الفرســـان. 
وتوج سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بحضور ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل 
خليفـــة رئيـــس االتحـــاد الملكـــي للفروســـية 
وســـباقات القـــدرة كافة المشـــاركين في فئة 
األنجال؛ حرصا من سموه على تقديم الدعم 
لهـــم، حيث بدأ التتويج بســـمو الشـــيخ حمد 

بن ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو الشـــيخة 
شـــيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وســـمو 
الشـــيخ محمـــد بن ناصر بن حمـــد آل خليفة، 
وبعدهـــا تم تتويج كافة المشـــاركين والذين 

بلغ عددهم 30 مشاركا.

اليوم سباق 120 كم دولي

اليـــوم  صبـــاح  مـــن  السادســـة  فـــي  ينطلـــق 
ســـباق 120 كـــم دولي بمشـــاركة واســـعة من 
ينقســـم  وســـوف  والفرســـان،  اإلســـطبات 
الســـباق على 4 مراحل، المرحلة األولى )لون 
أحمر( لمسافة 40 كم، والمرحلة الثانية )لون 
أزرق( لمســـافة 30 كم، والمرحلة الثالثة )لون 
أخضر( لمســـافة 30، والمرحلـــة الرابعة )لون 

أصفر(، لمسافة 20 كم.
وســـوف يشهد ســـباق اليوم لمسافة 120 كم 
لبطولـــة العيد الوطنـــي المجيد، نقل مباشـــر 
على قناة البحرين الرياضية، وسوف يرافق 

النقل استوديو تحليلي.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

صفقة نجماوية

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل السباق



تجـــارب  فعاليـــات  باألمـــس  اختتمـــت 
الدولـــي  لالتحـــاد  التابعـــة   2 الفورمـــوال 
للســـيارات التـــي انطلقـــت علـــى مضمـــار 
حلبـــة البحريـــن الدولية “موطـــن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط” لثالثة 
الجائـــزة  علـــى مضمـــار  أيـــام متواصلـــة 
الكبـــرى البالغ طوله 5.412 كم، وذلك من 
يـــوم الثالثـــاء الماضـــي حتى يـــوم أمس 

الخميس.
وتمكـــن لويـــس ديليتراز ســـائق فريق أم 
بـــي موترســـبورت مـــن تصـــدر التجـــارب 
الصباحيـــة، والتي انطلقـــت من 9 وحتى 
12 مســـاء وذلـــك بعـــد انهـــاءه لــــ 25 لفة 
محققـــا 1 دقيقـــة و41.827 ثانية، وثانيا 
ســـائق فريـــق كارليـــن جيهـــان داروفـــاال 
بفـــارق 0.178 ثانيـــة، وثالثـــا جوري فيبز 

سائق فريق هيتك غراند بري.
أمـــا التجـــارب المســـائية والتـــي انطلقت 

أيضـــا علـــى مضمـــار الجائـــزة الكبرى من 
تمـــام الســـاعة 1 مســـاء واســـتمرت حتى 
4 مســـاء، فتصدرهـــا ســـائق فريـــق يوني 
فيرتوســـي فيليبي دروغوفيتش محققا 
1 دقيقـــة و42.435 ثانيـــة، وفـــي المركـــز 
الثاني ســـائق فريق بريما ريسنغ أوسكار 
ثانيـــة   0.349 بفـــارق  وذلـــك  بياســـتري 
وفـــي المركز الثالث ســـائق فريق داماس 

ماركوس أرمسترونغ.
بطولة الفورموال 2 تنظم من قبل االّتحاد 
الدولـــي للســـيارات “فيا”، وتعـــد البطولة 
للســـائقين  األخيـــرة  الخطـــوة  بمثابـــة 
المعروفـــة  الملكـــة  الفئـــة  إلـــى  لالنتقـــال 

بالفورموال وان. 
يذكـــر أن حلبة البحريـــن الدولية “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط” 
اســـتضافت مؤخرا ثالثة سباقات دولية 
وكانـــت محـــط أنظـــار العالـــم وذلـــك من 
خالل ســـباق البحرين للتحمل 8 ساعات، 
وبعدها ســـباقي للفورموال وان كجولتين 
متتاليتيـــن، حيـــث انطلـــق ســـباق جائزة 
البحريـــن الكبرى لطيـــران الخليج 2020 

مـــن 27 وحتى 29 نوفمبر الماضي، بينما 
انطلـــق ســـباق جائـــزة رولكـــس الصخيـــر 
فـــي   2020 وان  للفورمـــوال  الكبـــرى 
األسبوع الذي يليه وتحديدا من 4 إلى 6 
ديســـمبر الماضي. ولمزيد من المعلومات 
عن تجارب الفورموال 2 يمكنكم االتصال 
البحريـــن  لحلبـــة  الســـاخن  الخـــط  علـــى 
موقعنـــا  زيـــارة  أو   17450000 الدوليـــة 

.www.bahraingp.com اإللكتروني

الصخير- حلبة البحرين الدولية

ختام تجارب الفورموال 2

أكد أمين عام االتحاد العربي للكرة الطائرة جهاد خلفان سعي االتحاد لتنظيم 
بطولة األندية العربية التاسعة والثالثين، والتي من المقرر لها أن تقام بشهر 

فبراير المقبل 2021 بضيافة النادي األهلي على أرض مملكة البحرين.

وأوضـــح خلفـــان لـ “البالد ســـبورت” 
أن االتحـــاد بانتظـــار الحصول على 
لالســـتضافة  الرســـمية  الموافقـــات 
الـــدول  عـــدد  معرفـــة  جانـــب  إلـــى 
الراغبة في المشـــاركة في البطولة، 
اإلجـــراءات  معرفـــة  جانـــب  إلـــى 
لمواجهـــة  المتبعـــة  والبروتكـــوالت 

وباء كورونا “كوفيد – 19”.
االتحـــاد  بـــأن  خلفـــان  وأوضـــح 
العربـــي تلقـــى العديـــد مـــن رغبـــات 
المشـــاركة شـــفهيا من جانب تونس 
والجزائر ودول أخرى أبدت رغبتها 
بالمشاركة في حال تم التأكيد على 
إقامـــة البطولـــة وتحديـــد موعدهـــا 

النهائي.
وتابـــع “هناك رغبـــة من بعض الدول 
العربيـــة، وبصفـــة شـــخصية أتوقـــع 
مشـــاركة معظـــم دول الخليـــج فـــي 
تقـــام  عندمـــا  خصوصـــا  البطولـــة 
البطولـــة في دولـــة خليجية، والحد 
األدنـــى إلقامـــة البطولة مشـــاركة 8 
أندية تمثل أربع دول وباعتقادي بأن 
عدد المشـــاركين ربمـــا يصل إلى 10 
أندية، ولكن ذلك عائد إلى الظروف 
والحصول على الموافقات الرسمية 
لتنظيـــم البطولـــة والحصـــول علـــى 
تأكيـــد الـــدول األعضاء بالمشـــاركة 
رغم وجود رغبة حقيقية من بعض 

الدول للمشـــاركة بعد فترة التوقف 
الطويلة..”.

وأشـــار خلفان بـــأن االتحـــاد العربي 
ســـيبذل كل مـــا فـــي وســـعه إلقامة 
البطولـــة، متطلعـــا ألن تتكلل جهود 

االتحاد في تنظيم الحدث العربي.

جهاد خلفان

خلفــان: الحــد األدنى إلقامــة الحــدث مشــاركة 8 أندية
االتحاد العربي يسعى لتنظيم بطولة األندية

علي مجيد

أحمد مهدي

حسن علي

علي مجيد
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قمة دوري ناصر بن حمد تنتهي بالتعادل السلبي
ــر ومـــــســـــتـــــوى الـــــمـــــحـــــرق يـــحـــيـــر ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ ــدع وي ــ ــ ــب ــ ــ ــا أهـــــــــــــداف ي ــ ــ الــــــــرفــــــــاع بـ

خرجت القمة الكروية التي جمعت الرفاع والمحرق بالتعادل الســلبي في المباراة التي جمعتهما مســاء 
الخميس على استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة األول من دوري ناصر بن حمد الممتاز.

وبذلـــك، تقاســـم الفريقـــان نقاط المبـــاراة في بداية 
مشـــوارهما. الرفاع فعل كل شـــيء في المباراة من 
حيث اإلبداع والسيطرة وخلق فرص هجومية، إال 
أنه أخفق في التســـجيل، فيما المحرق ظهر بصورة 

محيرة من حيث األداء المهزوز.

مجريات المباراة

بدايـــة قوية من العبي الرفاع بغية تســـجيل هدف 
مباغت وســـريع يلخبـــط فيه أوراق المحـــرق، وكاد 
يحقـــق ذلـــك بعـــد تســـديدة قويـــة لكميـــل األســـود 
مـــن خـــارج المنطقـــة تصـــدى لهـــا الحـــارس ســـيد 
محمـــد جعفـــر وأخرجها لركنية، وفي اللعبة نفســـها 
ســـدد المدافـــع المتقـــدم حمد شمســـان كـــرة جميلة 

“مزدوجة” لتمر بجانب القائم األيمن )4(.

جملـــة  األول  الشـــوط  مجريـــات  تســـيد  الرفـــاع 
وتفصيال الســـتحواذه على الكـــرة والتحرك الفعلي 
لالعبيـــه بمختلف مراكزه والتقـــدم لألمام، بخالف 
المحـــرق الذي وضح عليه التراجـــع بصورة كبيرة. 
شـــكل الرفاع تهديـــًدا كبيـــًرا على مرمـــى المحرق، 
ولكـــن دون جـــدوى لهـــز الشـــباك فـــي ظـــل صحوة 
الحارس ســـيد محمد جعفر مـــن جهة وعدم تركيز 
العبيـــه بإنهـــاء الكرة، ككـــرة محمد مرهـــون والتي 
تصـــدى لهـــا الحـــارس )25(، والكـــرة المثاليـــة التي 
تحصـــل عليها محمـــد عبدالقيوم مـــن زميله كميل 

األسود، إال أنه أضاعها وهو مواجه المرمى )27(.
المحرق بدأ في الربع األخير بالتقدم لمنظقة الرفاع 
مع محاوالت طفيفة للوصول لمرمى الحارس سيد 
شـــبر علـــوي إال أنـــه اصطـــدم بكثافة وقـــوة الدفاع 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
وفي الشـــوط الثاني، بســـّط الرفاع ســـيطرته تماًما 
أمـــام تراجع محرقاوي غير مبرر، وســـنحت للرفاع 
فرصـــة حقيقية للتســـجيل بعدمـــا راوغ علي مدن 

الحـــارس ســـيد جعفر وســـدد كرته للمرمـــى، إال أن 
المدافع حســـن الكراني أبعدها قبل دخولها المرمى 
)58(. وبعدها سدد هزاع علي كرة صاروخية مرت 

بسالم على مرمى المحرق )64(.

واصل الرفاع إضاعة الفرص وهذه المرة عبر مهدي 
حميدان الذي سدد كرة داخل خط الـ 6، إال أنها في 
حضـــن الحـــارس )76(. تلتها تســـديدة يســـارية من 

سيد هاشم عيسى تصدى لها الحارس أيًضا )78(.

لقاء المحرق والرفاع

لويس ديليتراز 
يتصدرها في حلبة 

البحرين الدولية

واحـــدة  مبـــاراة  الجمعـــة  تقـــام 
ضمـــن الـــدور ربـــع النهائي لكأس 
االتحاد لكـــرة القـــدم، وذلك بين 
مدينـــة عيســـى والمالكيـــة علـــى 
صالة نـــادي الشـــباب عنـــد 5.45 

مساًء.
بعـــد  الـــكأس  مباريـــات  وتأتـــي 
ختام الدور التمهيدي لمنافسات 

دوري االتحاد لكرة الصاالت.
الفائـــز من مباراة اليوم ســـيلعب 
فـــي نصـــف نهائـــي الـــكأس مـــع 
فريـــق الحـــد الذي أنهـــى الدوري 
أمـــا  التمهيـــدي،  فـــي  متصـــدًرا 
المبـــاراة الثانية في نصف نهائي 
الكأس فســـتجمع ناديي الشباب 

كلتاهمـــا  وســـتقام  والتضامـــن، 
يوم الجمعـــة المقبل الموافق 18 

ديسمبر الجاري.
يشـــار إلى أن االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم حدد يوم 25 ديسمبر 
الجاري موعًدا للمباراة النهائية.

ربع نهائي كأس كرة الصاالت

المالكية واألهلي يتعادالن بهدف
ــارة ــس ــخ ــة ال ــي ــرب ــغ ــارس ال ــ ــت فـ ــب ــن ــان ج ــدنـ ــة هـــاشـــم عـ ــيـ رأسـ

تعــادل المالكيــة واألهلــي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت، مســاء 
الخميس، على استاد النادي األهلي، ضمن ختام منافسات الجولة األولى 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

المباراة جاءت مثيرة في مجرياتها، 
ورغـــم انتهـــاء الشـــوط األول منهـــا 
بـــال أهـــداف، إال أن اإلثـــارة  ســـلبيا 
بلغـــت ذروتهـــا فـــي الشـــوط الثاني، 
بهـــدف  األهالوييـــن  تقـــدم  حيـــث 
حمـــل إمضاء الالعب عيســـى غالب 
فـــي الدقيقـــة ٥٢ عبـــر كرة ســـددها 
مـــن داخـــل المنطقة يســـارا، قبل أن 
ينجح المالكيـــة في تعديل النتيجة 
عبر كرة رأسية من المدافع المتقدم 
سيد هاشم عدنان الذي استثمر كرة 

ثابتـــة نجـــح فيها من خطـــف نقطة 
التعادل لفارس الغربية.

التحكيمـــي  الطاقـــم  المبـــاراة  أدار 
المكـــون مـــن حكـــم الســـاحة وليـــد 
محمود، وعاونه ســـيد فيصل علوي 
والحكـــم  الدوســـري،  وعبدالرحمـــن 
وشـــهدت  بونفـــور.  محمـــد  الرابـــع 
المبـــاراة بيـــن الشـــوطين اســـتبدال 

حكم الساحة بالحكم الرابع.
وســـيلعب األهلي لقاءه المقبل أمام 

الحد، والمالكية أمام البسيتين.

أحمد مهدي

من لقاء األهلي والمالكية

تفتتـــح اليـــوم )الجمعـــة( منافســـات 
زيـــن  دوري  مـــن  الثانيـــة  الجولـــة 
لـــدوري أنديـــة الدرجـــة األولى لكرة 
الســـلة بإقامـــة مباراتيـــن على صالة 
اتحـــاد اللعبة بـــأم الحصم، إذ يلتقي 
في المباراة األولى الرفاع مع مدينة 
 5.30 الســـاعة  تمـــام  فـــي  عيســـى 
مســـاًء، فيما يواجه البحرين نظيره 

سماهيج عند الساعة 7.45.
المواجهـــة  هـــذه  الرفـــاع  ويدخـــل 
برصيـــد نقطتيـــن إثر فـــوزه الصعب 
والثميـــن على االتحاد، ودون شـــك 
يســـعى لتحقيـــق االنتصـــار الثانـــي 
ومواصلة حصد النقاط وهذه المرة 
من بوابة مدينة عيســـى. وسيعتمد 
مدربـــه جعفـــر راشـــد علـــى خدمات 
أبـــرز العبيه كمحمد غزوان، حســـن 
والمحتـــرف  أميـــر  مهيـــد  عبـــاس، 
بيتمان. وفي المقابل مدينة عيسى 
بقيادة مدربه صالح موسى، يمتلك 
تعويـــض  ويأمـــل  واحـــدة،  نقطـــة 

خســـارته الماضيـــة أمـــام ســـماهيج 
بالفـــوز األول، وســـيعول فـــي ذلـــك 
على عناصره طالل قاهري، منصور 
جابر، حسين مهدي وأحمد الطيب.

عـــن  يختلـــف  ال  آخـــر  لقـــاء  وفـــي 
المواجهـــة األولى، يبحـــث البحرين 
عـــن الفـــوز األول بعدمـــا خســـر ذلك 
فـــي لقائـــه االفتتاحي أمـــام “حامل 
اللقب” األهلي في الثواني األخيرة، 
فيمـــا ســـماهيج يريـــد كســـب نقاط 
الفـــوز للمـــرة الثانيـــة علـــى التوالـــي 
بعدما اســـتهل مشواره بعبور مدينة 

عيسى.

الجولة الثانية لدوري زين للسلة

بعد توقف مســـابقات الفئات العمريـــة ابتداء من الربع األول من 
العام الحالي 2020 بســـبب جائحة كورونـــا )كوفيد – 19( يعتزم 
االتحـــاد البحرينـــي للكـــرة الطائـــرة تنظيم دوري لفئتي الشـــباب 

والناشئين ابتداء من شهر فبراير المقبل 2021.
اتحـــاد الكرة الطائـــرة بعث خطابا رســـميا إلى األنديـــة األعضاء 
لمعرفـــة رأيهـــا بخصـــوص تنظيم المســـابقات وذلك فـــي أعقاب 
الدليل الصادر عن وزارة شـــئون الشباب والرياضة والذي يسمح 
فيـــه بمشـــاركة العبي الفئـــات العمرية ممـــن تزيـــد أعمارهم عن 
15 عامـــا، على أن ترســـل األندية ردودها خالل اســـبوع من هذا 

التعميم.
ويعتبـــر هـــذا التعميـــم بمثابـــة خبر ســـار لالعبي الفئـــات العمرية 
وتحديدا فئتي الناشـــئين والشـــباب واألنديـــة الوطنية األعضاء 
بهدف جمع الالعبين والمحافظة عليهم واســـتقطابهم من جديد 
للمحافظـــة علـــى مســـتوياتهم الفنية ومواصلة تطويـــر قدراتهم 
باعتبارهـــم القاعـــدة األساســـية لرفـــد الفريـــق األول بالعناصـــر 

الواعدة.
هـــذا، وقد أصدر االتحاد البحريني للكرة الطائرة جدول القســـم 

الثانـــي لدوري عيســـى بن راشـــد ألنديـــة الدرجة األولـــى، والذي 
ســـينطلق بتاريـــخ 26 ديســـمبر 2020 حيـــث ستشـــهد الجولـــة 
األولـــى لقـــاء النصـــر والنجمـــة ثـــم عالـــي وداركليـــب، علـــى أن 
تختتم المســـابقة )الجولة السابعة( بتاريخ 31 يناير 2021 بلقاء 

البسيتين وداركليب واألهلي والمحرق. 
كمـــا أصـــدر االتحـــاد تعميما آخـــر بتنظيـــم بطولة العيـــد الوطني 
للكرة الطائرة الشـــاطئية والتي ســـنظمها مجلـــس الكرة الطائرة 
الشـــاطئية خـــالل يومـــي 28 و29 الشـــهر الجاري علـــى أن يكون 

تاريخ 23 ديسمبر الموعد األخير الستالم طلبات المشاركة.

االتحاد يصدر جدول القســم الثاني لدوري عيسى بن راشد
عودة مسابقات الفئات العمرية للطائرة

حسن علي

جانب من مسابقات الفئات العمرية



نفى الفنــان عمرو دياب مــن خالل صفحته الرســمية بـ 
“فيســبوك” األنباء التي ترددت أخيرا حول اختيار أغاٍن أو 
مشاركة شعراء وملحنين وموزعين بعينهم في ألبومه 

الجديد.
ا يتم تداولــه من أنباء  وجــاء عبر الصفحــة: “ال صحة عمَّ

حول مشــاركة أغاٍن بعينها أو شعراء أو موزعين في األلبوم 
القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل األلبوم قريبا”. 

ُيذكر أن آخر ما طرحه “الهضبة”، كانت أغنية سنغل بعنوان “الجو جميل”.

اعتــذر الفنان كريــم عبدالعزيــز عن عدم المشــاركة في 
فيلم “شــلة ليبون”، الذي رشــح لبطولته مع النجمين 
أحمــد الســقا وأحمــد عــز، بقيــادة المخرجــة ســاندرا 
نشــأت. وجاء اعتــذار كريم عــن الفيلــم المنتظر، الذي 

كان ســيجمع نجــوم الســينما الكبار الثالثة، النشــغاله 
بمسلســل “االختيار 2”، المقرر أن يخوض من خالله سباق 

دراما رمضان المقبل، وهو أحد األعمال المهمة التي ينتظرها الجمهور بلهفة، 
خصوصا بعد النجاح الجماهيري الضخم للجزء األول من “االختيار”.

تغنــي المطربــة مــي مصطفى أغنيــة جديــدة بعنوان 
“انتهــت الحرب”، ضمــن أحداث الحلقــات األخيرة من 
مسلســل “خيط حرير”، للنجمة مي عز الدين، وتحديدا 
فــي الحلقــة 34، واألغنية من كلمات ســامي النويهي، 

وألحــان مصطفــى شــكرى، وموســيقى أحمــد أميــن، 
حســبما أكد الملحن مصطفى شــكري. ويعرض مسلسل 

“خيط حرير” للنجمة مي عز الدين منذ عدة أسابيع، وحقق نجاحا كبيرا طوال 
فترة عرضه، ويشارك في بطولته كل من محمود عبدالمغني وسوسن بدر.

انتهت الحربكريم يعتذرعمرو ينفي
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أعلنــت إدارة مهرجــان أيــام قرطــاج الســينمائية عــن تكريــم النجــم 
المصرى عبدالعزيز مخيون ضمن قائمة المكرمين والتي تضم سلمى 

بكار، والتونسي عبد اللطيف بن عمار، والموريتاني ميد هوندو. 

الدورة 31 من مهرجان أيام قرطاج 
الســـينمائية تنطلـــق بمشـــاركة أكثر 
مـــن 120 فيلما محليـــا وأجنبيا في 
ديســـمبر   23 إلـــى   18 مـــن  الفتـــرة 

الجاري. 
عبدالعزيـــز مخيـــون هـــو مـــن أبناء 
أبـــو حمص، تخرج من معهد الفنون 
الموســـيقى  درس  ثـــم  المســـرحية، 
والتمثيل، التحـــق بفرقة التلفزيون 
مســـرح  وأســـس  المســـرحية، 
الفالحيـــن وعمل مخرجا مســـرحيا، 
وحصـــل علـــى منحة مـــن الحكومة 
لدراســـة المســـرح فـــي فرنســـا، وله 

خمسة أبناء. 
بـــرز فيهـــا  التـــي  أهـــم األدوار  مـــن 
الجماهيـــر،  بذاكـــرة  ومحفـــورة 
شخصية الموســـيقار الراحل محمد 
عبدالوهـــاب، حيـــث إنه مـــن أفضل 
الممثليـــن الذين قدموا شـــخصيته، 
“أم  مسلســـالت  فـــي  أداهـــا  حيـــث 

كلثوم” و”سعاد حسنى “و”إسماعيل 
المتميـــزة  أدواره  مـــن  ياســـين”، 
أيضـــا شـــخصية طه الســـماحي في 
مسلســـل “ليالـــي الحلميـــة”، فضال 
عن دوره في مسلسل “الجماعة”. 

مارس الكتابة في األهرام واألخبار 
لـــه  الهـــالل وغيرهـــا، وكانـــت  ودار 
ذكريـــات ال يمكـــن أن ينســـاها مـــع 

الكاتب العظيم مصطفى أمين.

أيام قرطاج السينمائية تكرم عبدالعزيز مخيون

يستعد المطرب عبدهللا 
الرويشد إلطالق أغنية 
عاطفية جديدة تحمل 

عنوان “هجرتك”، يتعاون 
من خاللها مع الشاعر علي 

مساعد، بينما تولى هو 
مهمة تلحينها، واألغنية من 
إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

لمكتباتهـــم دور كبيـــر  فـــي الحـــراك الثقافـــي واألدبـــي

رواد المكتبات التجارية في البحرين.. التاجر وكمال وعبيد

خــال ترتيبــي لمكتبتــي وتنســيقها وفهرســتها، وجدت كتيبــا صغيرا أعده منصور ســرحان عــن “رواد المكتبات التجارية فــي البحرين.. 
محمــد علــي التاجــر، ســلمان أحمــد كمــال، إبراهيــم محمــد عبيــد”، وكان صــادرا عن المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب آنذاك 

وتحديدا العام 2000. 

وجـــدت فـــي هـــذا الكتيـــب معلومـــات 
قيمـــة في مجـــال المكتبـــات وتأثيرها 
الكبيـــر فـــي الحـــراك الثقافـــي واألدبي 
فـــي البحرين منذ أزمـــان بعيدة، فيرى 
ســـرحان أن المتتبـــع لتاريـــخ البحرين 
الثقافـــي فـــي العصـــر الحديـــث، يجـــد 
بـــروز ظاهرة االهتمـــام باقتناء الكتب 
وتأســـيس المكتبـــات الخاصـــة اعتبارا 
من نهاية القرن التاسع عشر الميالدي، 
حين أنشـــأ الشـــيخ إبراهيـــم بن محمد 
آل خليفـــة أول مكتبـــة خاصـــة بمنزله 
بالمحـــرق. وقـــد جمعـــت تلـــك المكتبة 
الكثيـــر مـــن الكتـــب التي لم يبـــق منها 
سوى 400 كتاب موجودة اآلن بمكتبة 
حفيدته الشيخة مي محمد آل خليفة. 
كمـــا ضمـــت العشـــرات مـــن المجـــالت 
العربيـــة التي كانت تصدر حينذاك في 

الوطن العربي وبالد المهجر. 
التجارية  المكتبات  البحرين  وعرفت 
ــكــتــب” مــنــذ ســنــوات  “مـــحـــالت بــيــع ال
العقد الثاني من القرن العشرين، بدأها 
بتأسيس  التاجر  علي  محمد  الشيخ 
الــعــام  فــي  بالمنامة  الــتــاجــر”  “مكتبة 

أحمد  سلمان  تــاله   ،1920
بتأسيس  كــمــال 

“الـــمـــكـــتـــبـــة 

وأسس   .1921 في  بالمنامة  الكمالية” 
إبراهيم محمد عبيد “المكتبة الوطنية” 
1929، وجـــاء  الـــعـــام   فـــي  بــالــمــحــرق 
افتتاح تلك المكتبات في وقت كانت 
األمية منتشرة بين المواطنين بصورة 
الــرائــدة  التجربة  وكــانــت  جــدا،  كبيرة 
فــي بــنــاء وتــأســيــس مــدرســة نظامية 
بافتتاح  الــثــانــيــة  سنتها  فــي  ــزال  تـ ال 
بالمحرق  الخليفية  الــهــدايــة  مــدرســة 
في العام 1919، وعلى الرغم من قلة 
من  العشرينات  فترة  في  المتعلمين 
الماضي ومعظمهم من  القرن 
ــوا الــقــرآن  الــذيــن درسـ
وحفظا  ــراءة  قــ
وتـــــجـــــويـــــدا، 
وبـــيـــنـــهـــم مــن 
مــبــادئ  درس 
وكذلك  الحساب 
مــجــمــوعــة قــلــيــلــة ممن 
نـــالـــوا نــصــيــبــا مـــن الــتــعــلــيــم 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة اإلرسـ ــدرســ ــمــ ــ ب
أن  إال   1899 الــعــام  فــي  تأسست 
كانتا  الكتب  واقــتــنــاء  ــقــراءة  ال حــب 

سمتهم المتميزة.
ويتابـــع ســـرحان دفـــع ذلـــك الحماســـة 
للقراءة وحب الكتـــب ثالثة من رجال 
بالدراســـات  تشـــبعوا  ممـــن  البحريـــن 
التاجـــر،  الدينيـــة، وهـــم محمـــد علـــي 
وســـلمان أحمد كمال، وإبراهيم محمد 
عبيـــد إلى افتتاح مكتبـــات تجارية تم 
التركيـــز فيها على كتب الفقـــه، واللغة 
الكماليـــة  المكتبـــة  وانفـــردت  واألدب 
باقتنـــاء العديد مـــن الكتـــب المتنوعة 
بمـــا في ذلك الكتب الدينية والمجالت 
وغيرهـــا، ورغـــم عراقة مكتبـــة التاجر 
أنهمـــا توقفتـــا  إال  الكماليـــة  والمكتبـــة 
بوفاة مؤسســـيها وأســـدل الستار على 
مكتبتين كانتا مصدر إشعاع عم سماء 
البحرين لســـنوات عديدة. أما المكتبة 
الوطنية، فقد اســـتمر عطاءها الثقافي 
منذ تأسيســـها فـــي العـــام 1929 حتى 
يومنـــا هـــذا. ثـــم يســـتعرض ســـرحان 
فـــي مطبوعـــة القيـــم وبإيجـــاز ســـيرة 
كل واحـــد مـــن أولئـــك الرجـــال الثالثة 
واإلشـــادة بالجهـــود التـــي بذلوهـــا في 
ســـبيل تأســـيس مكتباتهـــم ومحاولـــة 

وصفها وتبيان كيفية جلب الكتب إلى 
البحريـــن، إضافة إلـــى توضيح دورهم 
واالجتماعـــي،  الثقافـــي  المجـــال  فـــي 
إضافـــة إلى بعض الصور الخاصة بهم، 
وتوثيق أقوال بعض األشخاص الذين 
عاصـــروا فترة تأســـيس تلك المكتبات 
والرجوع إلـــى بعض المصـــادر، ليكون 
المطبوع صفـــة توثيقيـــة يعتمد عليها 
فـــي تاريخ بدايـــات تأســـيس مكتبات 
بيـــع الكتـــب فـــي البحريـــن فـــي القرن 

العشرين.
والدنـــا  مكتبـــة  ورثـــت  أننـــي  وبمـــا 
الراحـــل محمـــد  والصحافـــي  األديـــب 
الماجـــد 1941 – 1986، فقـــد وجـــدت 
فـــي مكتبتـــه الكثيـــر مـــن الكتـــب التي 
الوطنيـــة،  المكتبـــة  مـــن  اشـــتراها 
ومعظمها من الخمسينات والستينات، 
وختـــم المكتبة مـــازال موجودا داخلها 

وأرفق مع الموضوع صورة للختم.

محمد علي التاجر

إبراهيم محمد عبيدسلمان أحمد كمال

ختم المكتبة الوطنية

إنه يوم مثير للجدل بعض الشيء بالنسبة لك في عملك.

تجنب الخافات الفرعية وركز في مسؤولياتك فقط.

اعتِن بصحتك بشكل خاص وصحة أحبائك اليوم.

المشكات الصحية البسيطة يمكن أن تصبح فجأة مهمة. 

من المحتمل أن تكتشف مصدًرا جديًدا للقوة بداخلك.

يسود هذه األيام حالة كبيرة من التوتر في مجال عملك.

استمع للنصيحة قبل فوات األوان ومن ثم الخسائر. 

حالة من السعادة ستحدث في الفترة المقبلة نتيجة مفاجأة.

يجب أن تتمتع بالهدوء والحكمة عند اتخاذ أي قرار خاص. 

احرص على تناول المشروبات الدافئة الصحية. 

يجب أن تتعاون مع زمائك وتشارك في بعض المشاريع.

حاول أال تفرط في تناول األطعمة الدسمة والمضرة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

تأجيل الدورة الـ13 من مهرجان المسرح العربي “دورة المغرب”
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المســـرح 
العربـــي، تأجيل الدورة الثالثة عشـــرة من 
المهرجـــان، تأثرا بتداعيـــات أزمة كورونا 

حول العالم.
وجـــاء فـــي البيـــان الرســـمي الصـــادر عن 
المســـرح  مهرجـــان  بـــأن  “نعتـــز  اللجنـــة: 
العربـــي، عبـــر دوراته االثنتي عشـــرة، قد 
أصبـــح واحدًا مـــن أهم مواعيد المســـرح 
والمســـرحيين فـــي الوطـــن العربي وعلى 
امتـــداد العالم، ولم يكن هـــذا ليتحقق إال 
من خـــالل الجدية والشـــفافية والســـعي 
المســـرحيين  أحـــالم  لتحقيـــق  الـــدؤوب 
المهرجـــان  وّفـــره  وبمـــا  وطموحاتهـــم، 
الدعـــم  وتوفيـــر  التنافـــس  عدالـــة  مـــن 
للمتنافســـين مـــن خـــالل تذليـــل عقبـــات 
تقليديـــة تواجه المســـرحيين كلما أرادوا 
المشـــاركة فـــي مهرجـــان هنـــا أو هنـــاك، 

وتـــّوج ذلـــك كلـــه مـــا قّدمه المســـرحيون 
وعظيـــم  فكرهـــم  عصـــارة  مـــن  العـــرب 
جهودهم وإبداعاتهم مما جعل المهرجان 

منصة للجمال”.
وأضـــاف البيـــان: “وقـــد ســـاهم المهرجان 
بشكل واضح في تطوير وسائل التنظيم 
واإلعـــداد واإلعالم فـــي المهرجانات التي 

تسعى لتطوير أدواتها، وارتبط المهرجان 
بعديـــد التعاونـــات مـــع مهرجانـــات عربية 
ودوليـــة أتاحـــت للعـــروض الفائـــزة فيـــه 
للحضـــور عبـــر تلـــك المهرجانـــات، إضافة 
الـــورش  أهـــم  المهرجـــان  تقديـــم  إلـــى 
الفكريـــة،  المؤتمـــرات  وأكبـــر  التدريـــب 
مجريـــات  باحتضانـــه  المهرجـــان  وتمّيـــز 

المرحلـــة النهائيـــة مـــن منافســـات جائـــزة 
بـــن  صاحـــب الســـمو الشـــيخ د. ســـلطان 
محمد القاســـمي ألفضل عرض مســـرحي 
عربي؛ لقد اكتســـب المهرجان في دوراته 
إيقـــاع وجماليات المدن العربية المختلفة 
التي احتضنتـــه، ليصبح وجوده في هذه 
المـــدن، أكثر من فعاليات مهرجانية وأكبر 

من شكل من أشـــكال التعاون، ليصل إلى 
أن يكون حدثًا منتظرًا تســـعى الحتضانه 
العواصـــم لمـــا يتركـــه مـــن أثـــر كبيـــر فـــي 

المشهد الثقافي”. 
وأكد البيان: “قد كنا في األعوام السابقة، 
فـــي مثـــل هـــذه األيـــام، نعيش علـــى وقع 
إعـــالن العـــروض التـــي تأهلت لمســـارات 

البرامـــج  إعـــالن  وبالتالـــي  المهرجـــان، 
الكبـــرى التـــي يتضمنهـــا، إال أننـــا فـــي هذا 
العام يؤســـفنا أن يكون إعالننا هو تأجيل 
انعقاد الدورة الثالثة عشرة، التي كان من 
المفترض أن تحتضنهـــا المملكة المغربية 

من 10 إلى 16 يناير المقبل.
وأوضـــح البيـــان: “لقـــد عشـــنا فـــي حالـــة 
رصـــد لكل العوامل الصحية التي ســـببتها 
جائحـــة كورونا في مّدها وجزرها، ورصد 
الوطـــن  فـــي  المســـرح  اإلنتـــاج  الرتبـــاك 
العربـــي والعالم، وكذلك رصدنا كل اآلراء 
والتـــي  لنـــا،  قّدمـــت  التـــي  والمقترحـــات 
كانـــت تصب كلها في حرص الجميع على 
انعقـــاد المهرجـــان، لكن الوقائـــع الصحية 
والوقائيـــة والفنيـــة كلهـــا تؤكـــد صعوبـــة 
انعقـــاد المهرجـــان الـــذي كان يســـتضيف 

حوالي 500 مشارك عربي.

11 ديسمبر

1981
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

تختار الدبلوماسي البيروفي 
خافيير بيريز دي كويالر أميًنا 
عاًما لألمم 

المتحدة على 
أن يتسلم 

مهامه في 1 
يناير 1982.

 1792
بدء محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

 1936
ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من األمريكية واليس سمبسون.

 1941
ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الواليات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

 1957
صدور قرار من األمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 1960
مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد االحتالل الفرنسي.

أسامة الماجد
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الجامعة اللبنانية األمريكية تناقش كتاب “أطياف” العاشر
وجـــه مركـــز التـــراث بالجامعـــة اللبنانية 
اللبنانيـــة  األمريكية LAU بالعاصمـــة 
بيـــروت الدعوة لجمهـــوره لمتابعة ندوته 
الــــ 14 التـــي ســـيتم عقدهـــا عبـــر تقنيـــة 
االتصـــال المرئي بعنوان: “تراث األخوين 
رحبانـــي فـــي مرايـــا غيـــر لبنانيـــة” اليوم 
الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020م عند 
الساعة 5 مساًء بتوقيت مدينة بيروت.  

وتناقـــش النـــدوة النســـخة العاشـــرة من 
عـــن  الصـــادر  أطيـــاف  سلســـلة  كتـــاب 
مهرجـــان تـــاء الشـــباب الســـنوي، حيـــث 
يحمـــل الكتـــاب عنـــوان “الرحابنـــة إبداع 
يستعصي على الزمان”. ويمكن للراغبين 
حضـــور النـــدوة عبر التســـجيل المســـبق 
من خـــال موقع مركز التراث بالجامعية 

اللبنانية األميركية على اإلنترنت. 
زغيـــب  هنـــري  الشـــاعر  النـــدوة  ويديـــر 
مديـــر مركـــز التـــراث بالجامعـــة اللبنانية 
األمريكية، ويشـــارك فيها كل من غســـان 
الشـــهابي وعصـــام الجـــودر مـــن مملكـــة 
البحريـــن، محمـــد ديـــاب وســـيد محمود 
مـــن جمهوريـــة مصـــر العربية وســـليمان 

الحقيوي من المملكة المغربية.  
وتهـــدف النـــدوة إلى التعريـــف بمضمون 
أطيـــاف  كتـــاب  مـــن  العاشـــرة  النســـخة 
والمتضمـــن لكتابـــات عدد مـــن الباحثين 
فـــي تجربة األخوين الرحباني وأعمالهما 
والمســـرحية  والشـــعرية  الموســـيقية 
هـــذه  علـــى  وتأثيراهمـــا  والســـينمائية 

الفنون وغيرها. 
وحظيـــت النســـخة العاشـــرة مـــن كتـــاب 
وباحثيـــن  كّتـــاب  بمســـاهمات  أطيـــاف 
مـــن العالم العربي، وهم: إلياس ســـحاب 

الحقيـــوي  وســـليمان  محمـــود  وســـيد 
وعدنـــان خلـــف ســـاهي وعصـــام الجودر 
وغـــادة الشـــبير ومحمـــد ديـــاب وناجـــح 
حســـن وناصـــر هاشـــم ونبيـــل أبـــو مـــراد 
ونهيل سلوم وهشـــام زين الدين وهنري 
ويوســـف  البشـــتاوي  ويحيـــى  زغيـــب 
غســـان  الكتـــاب  حـــرر  فيمـــا  طّنـــوس، 
الشـــهابي وقامت وحيـــدة مال هللا بعمل 

التصميم واإلخراج الفني والتنفيذ. 
عـــن  منبثـــق  أطيـــاف  كتـــاب  أن  يذكـــر 
مهرجـــان تاء الشـــباب الســـنوي الذي هو 

إحـــدى مبـــادرات هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الراميـــة إلشـــراك فئـــة الشـــباب 
والناشـــئين فـــي صنـــع المنتـــج الثقافـــي 
المحلـــي، كمـــا وُيعنـــى المهرجـــان يالفـــن 
والفكـــر واألدب والســـينما وغيرهـــا مـــن 
جوانـــب الثقافة. كما ومـــن الجدير ذكره 
أن فعالية “ما نامت المنامة” التي تحتفي 
بذكرى تأسيس متحف البحرين الوطني 
15 16- ديســـمبر الجـــاري،  ليلـــة  وتقـــام 
ستخصص ساعة من برنامجها لاحتفاء 

بالنسخة العاشرة من كتاب أطياف.  

تسعى دائما النجمة العالمية إليشيا كيز ألن تشارك محبيها  «
وعشاقها العديد من اللحظات الخاصة والمميزة، وهو ما يجعلها 

 دائما قريبة من قلوبهم وكأنهم يعيشون معها حياتها اليومية. 
أكدت إليشيا البالغة من العمر 39 عاما أنها تعشق األجواء الخريفية، 

وذلك من خالل صورة نشرتها النجمة الشهيرة عبر صفحتها 
الشخصية بموقع التواصل االجتماعي الشهير “انستجرام”.
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الرسام المغربي عادل الّربيع  .. تطوان بكل ما فيها إلهامي 1/2
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــع ــ الـــــتـــــدبـــــيـــــر الـــــثـــــقـــــافـــــي شـــــبـــــه مـــــنـــــعـــــدم فــــــــي الـــــــــــــــدول ال

فــي ملتقــى الفــن التشــكيلي العربي العام 1999 في مســقط ســلطنة عمــان التقيته أول مرة، بعدهــا توالت اللقاءات 
فــي البحريــن وأصيلــة المغربيــة ومدينته تطــوان، أثناء لقائنــا األول كان يتحدث عن أهمية الصــورة الفوتوغرافية 
بالنســبة للرســام ويســتفيض شــرحا في كيفية تصوير األعمال الفنية بدءا من فتحة العدســة واإلضاءة وما يتعلق 
بهذا األمر، منذ عرفته وهو يعيش بقلبين، قلب الرسام وقلب الفوتوغرافي من خاللهما يقبض على الزمن والمكان، 
لكنه ال يقبل أن يبقى أسيرهما، هو حر وشاطح في كل شيء وعلى كل شيء إال عشقه األول، مدينة تطوان التي 
أرضخته لشــروط حبها وأبقته بين أحضانها. كل المدن التي قطنها لم تســتطع إغوائه أبدا. إنها تطوان يا صديقي 

عباس يوسف.

هل تعتقد أن قدرك أن تكون  «
فنانا؟ 

مقـــدرة،  أشـــياء  هنـــاك  بالطبـــع   
ولكن الفن بالنسبة لي هو اختيار 
شـــخصي بحت، حيـــث محيطي 
يغلـــب  كان  فيـــه  أعيـــش  الـــذي 
عليه طابع الفـــن، وإلهامي األول 

استقيته من أخي األكبر.
قلب عادل إلى إي الضفتين  «

يميل أكثر، الرسم أم التصوير 
الفوتوغرافي؟

الرســـم  لّلـــون،  منحـــاز  قلبـــي   
همـــا  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
وســـيلتان للتعبير عن مـــا يعتمل 
لمســـاري  موازيتـــان  بدواخلـــي 

الفني.
ماذا تعني لك.. تطوان..  «

المغرب؟

إلهامـــي  مصـــدر  هـــي  تطـــوان 
بضوضائهـــا، بأزقتهـــا، أســـوارها، 
المـــكان  وطبيعتهـــا،  هندســـتها 
بالنســـبة لـــي هـــو منبـــع تعبيـــري 
الفنـــي. تطـــوان بـــارزة بقـــوة في 

لوحاتي.
قلة من الرسامين  «

لهم اهتمام بالتصوير 
الفوتوغرافي، ما سر اهتمامك 

به؟ وماذا يعني لك التصوير 
الفوتوغرافي؟

يمكـــن  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
أن أقـــول إنه صديـــق درب الفني 
كان  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
حاضرا في تجربتـــي الفنية قبل 
ولوجي المدرسة الوطنية للفنون 
الجميلـــة بتطوان، فكان وال يزال 

بجانبي، وسيبقى معي، الكاميرا 
وهواجسها لن تفارقني أبدا. هي 
وســـيلة للتعبيـــر مهمـــة بالنســـبة 
لـــي، إنهـــا تبـــرز مـــدى إحساســـي 

بلحظات معينة من الزمن. 
أكـــون  أن  الشـــرف  لـــي  وكان 
أحـــد مؤسســـي ورشـــة التصوير 
الفوتوغرافي في المعهد الوطني 
للفنـــون الجميلـــة بتطـــوان ســـنة 
1998 ومازالت لحد اآلن أشـــرف 

عليها.
هل تظن أن الفن نخبويا كما  «

يتداول مثل هذه المقولة 
الكثيرون؟

الفن هو ثقافـــة معرفية للجمال، 
وبمـــا أن التدبيـــر الثقافـــي شـــبه 
منعدم في الدول العربية، فجهل 
الفن والجمال عام في االنتشـــار، 

وفاقد الشيء ال يعطيه.
ما الذي أعطته مدينة تطوان  «

للحركة الفنية في المغرب؟

 تأسست مدرسة الفنون الجميلة 

بتطوان سنة 1945، وهي األولى 
مـــن نوعها ومازالـــت تهب أجياال 
مـــن الفنانيـــن، وقـــد لعبـــت دورا 
التشـــكيلية  الســـاحة  فـــي  مهمـــا 
المغربية التي نتجت منها حركة 
مدرســـة تطوان التشكيلية، وكل 
المغربـــي  التشـــكيلي  الفـــن  رواد 
درســـوا في هـــذه المدرســـة مثل 
ســـفاح،  بـــن  المليحـــي،  محمـــد 
الســـرغيني  مغـــارة،  المكـــي 
والفخار... إلخ، وبعد االســـتقال 
الوطنيـــة  بالمدرســـة  ســـميت 
للفنون الجميلة. وفي سنة 1994 
ســـميت بالمعهد الوطنـــي للفنون 

الجميلة.
بم يمتاز جيل الشباب من  «

الفنانين الذي ينتمي له 
الفنان عادل الربيع؟

القنطـــرة  بحقبـــة  يمتـــاز  جيلـــي 
transitions إلـــى الفـــن المعاصر 

والتجديد في الفن المرئي.
النقد الفني هل هو بمستوى  «

حضور المنجز الفني في 

المغرب، رسم ونحت وتصوير 
فوتوغرافي وخط عربي؟ هل 

هذا النقد أنصف جيلكم من 
الفنانين.

هـــو  المغـــرب  فـــي  الفـــن  تاريـــخ 
ليـــس إال طفـــل صغيـــر يترعرع. 
فمـــادة تاريخ الفن فـــي الجامعة 
منعدمة، فهناك نقاد محســـوبون 
علـــى رؤوس األصابـــع وأغلبهـــم 
والفلســـفة  اآلداب  درســـوا 
ويغلـــب علـــى نصوصهـــم الطابع 
والنصـــوص  المرئـــي.  ال  األدبـــي 
الموجـــودة على التشـــكيل شـــبه 
متشـــابهة. النصوص التي كتبت 
عـــن تجربتـــي الفنيـــة وتناولتهـــا 
المغـــرب،  خـــارج  مـــن  مصدرهـــا 
ناقد إسباني وآخر فرنسي وناقد 

مغربي قاطن في فرنسا.  
هل مازال الفنانون في تطوان  «

وكذلك المزاج العام فيها 
يميلون أو يتعاطفون مع اإلرث 

الفني اإلسباني؟

القليلـــون وأغلبيتهم مـــن الجيل 

تعاطـــف  هنـــاك  والثانـــي.  األول 
ال لـــإرث الفنـــي، بـــل تعاطف مع 
الفنـــان ماريانـــو برتودشـــي الذي 
أســـس مدرســـة تطـــوان للفنـــون 

الجميلة.
لم لم يغادر الفنان عادل الربيع  «

وطنه المغرب تجاه البلدان 
األوروبية؟

بالعكس فقد اســـتكملت دراستي 
الفنيـــة بجامعـــة غرناطـــة بكليـــة 
الونصـــو كانـــو للفنـــون الجميلـــة 
بإســـبانيا، ثم سافرت إلى باريس 
بمنحـــة مـــن الحكومة الفرنســـية 
لإقامة بمدينة الفنون لمدة سنة، 
ثـــم اتجهـــت بعدهـــا إلـــى مدينـــة 
إشبيلية اإلسبانية للحصول على 
شـــهادة الماجســـتير فـــي التدبير 
الثقافـــي. كمـــا قلت لـــك عاقتي 
بتطوان هو الســـبب في رجوعي 

إلى الوطن.

أجرى اللقاء: الفنان عباس يوسف

عادل الربيع الفنان عباس يوسف
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رادار “غير مسبوق” يلتقط المخالفة من ُبعد
فــي محاولــة لتقليل الحــوادث الناجمة 
عن ســرعة الســيارات المبالغ بها، بدأت 
بريطانيــا اختبــار “رادار غيــر مســبوق” 
قــادر على قراءة لوحــات المركبات من 
علــى ُبعد مئــات األمتار، ويعمل بكفاءة 

حتى في الظالم الدامس.
وقالــت صحيفــة “صــن” البريطانية، إن 
الجديــدة  الزرقــاء  الكاميــرا  ذا  الــرادار 
المحمولــة، التي تكلــف كل واحدة منها 
حوالي 10 آالف جنيه إســترليني )نحو 
13 ألــف دوالر(، يمكــن أن تلتقــط طراز 
الســيارة ونوعهــا وأرقــام لوحتهــا فــي 

لحظات.
علــى  حتــى  بكفــاءة  الــرادار  ويعمــل 
ســيارات تبعــد عنــه مســافة تصــل إلــى 
تأثــره  عــدم  عــن  فضــال  متــرا،   762

بالظالم.
وبعــد التقــاط التفاصيــل، يقــوم الرادار 
قاعــدة  إلــى  تلقائــي  بشــكل  بتحميلهــا 
بيانــات لفــرض الغرامــة المناســبة على 

صاحــب الســيارة، مــن دون أن يحتــاج 
رجــال الشــرطة إلى التدخــل نهائيا في 

هذه العملية.
وتعــد كاميــرا ضبــط الســرعة الجديدة 
أكثــر  إحــدى   ”LTI 20/20 TruCam“
التقنيــات تطــورا فــي العالــم، كمــا أنهــا 
لقيــاس  اختــراع  بــراءة  علــى  حاصلــة 

الوقت والمسافة بين المركبات.

وأشــارت الصحيفة إلى أن “هذا الرادار 
ســيجري استخدامه قريبا في أكثر من 

90 دولة”.
وذكــرت “صــن” أن الرادار لن يســتخدم 
فقــط لقيــاس ســرعة الســيارات، لكنــه 
المتهوريــن  الســائقين  أيضــا  ســيلتقط 
أو  األمــان  أحزمــة  يرتــدون  ال  الذيــن 

يستخدمون الهاتف أثناء القيادة.

أظهر بث مباشــر لرحلة النموذج 
“ستارشــيب”  لصــاروخ  األولــي 
إكــس،  ســبيس  لشــركة  التابــع 
انفجــار الصــاروخ لــدى هبوطــه، 
األربعــاء، بعد دقائــق من تجربة 
إطالق من منشــأة تابعة للشركة 
في بوكا تشــيكا بوالية تكساس 

بالواليات المتحدة.
وصــاروخ ستارشــيب الــذي ُدمر 
 16 ارتفاعــه  أولــي  نمــوذج  هــو 
طابقــا لمركبــة إطــالق تطورهــا 
شــركة الفضــاء الخاصــة التابعة 
ماســك  إيلــون  األعمــال  لرجــل 
لنقــل أنــاس وبضائــع تــزن مئــة 
طن في رحالت مستقبلية للقمر 
الصــاروخ  وانفجــر  والمريــخ. 
هبوطــه  لــدى  التوجيــه  الذاتــي 
لذلــك  مخصصــة  منصــة  علــى 

الغرض.

صاروخ “سبيس 
إكس” التجريبي 

ينفجر
أنجزتــه  جديــد  بحــث  كشــف 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 
المغرب، أن ســيدة من أصل 5 تؤيد 
حــق الرجــل فــي ضــرب زوجتــه إذا 

خرجت من دون طلب اإلذن منه.
وجــاء في البحث حول “العنف ضد 
النســاء والفتيــات والرجــال” أن مــا 
يقــرب مــن ثلــث النســاء القرويــات 
ومــن لــم يحصلــن علــى نصيــب من 

التعليــم، يعترفــن بحــق الــزوج فــي 
ضرب زوجته إذا خرجت بال إذن.

وذكــر أيضــا أن “امــرأة مــن أصــل 5 
نســاء )21 % من النســاء في عموم 
البالد( تقر بحق الشــريك في ضرب 
طلــب  دون  خرجــت  إذا  شــريكته 
اإلذن منه، وترتفع هذه النســبة بين 
المتعلمــات  غيــر  القرويــات  النســاء 

إلى 31 %”.

رغــم أنهــا واحــدة مــن أكبــر شــركات أمــن المعلومــات فــي اإلنترنــت، لكــن “فايــر آي” 
لــم تســتطع حمايــة نفســها مــن اختــراق قراصنــة اإلنترنــت. وتســتعين الحكومــات 
والشركات حول العالم بهذه الشركة من أجل حماية شبكاتها من هجمات “الهاكرز”. 
وذكــرت الشــركة، ومقرهــا الواليــات المتحــدة، أن قراصنــة علــى مســتوى عــال مــن 
االحتــراف شــنوا هجومــا إلكترونيــا علــى الشــركة، بحســب صحيفــة “وول ســتريت 
جورنــال”. وقــال المديــر التنفيذي لشــركة أمن المعلومات، كيفيــن مانديا، عن هؤالء 
القراصنــة مدعومــون مــن دولة لم يســمها، لكن مصادر ذكــرت أن الدولة المعنية هي 
روســيا. وتمكــن “هاكــرز” اإلنترنت من ســرقة أدوات اختبار قدرات شــبكات الزبائن، 

غير أن النطاق الكامل للهجوم ال يزال غير واضح. 

ُخمس المغربيات مع ضرب الرجل لزوجته

كبرى شركات الحماية فشلت بحماية نفسها

امرأة تقف أمام أشجار عيد الميالد في وسط 
العاصمة الروسية، موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

االتحاديــة  التجــارة  لجنــة  أقامــت 
الواليــات  ومعظــم  األميركيــة 
بحــق  قضائيــة  دعــاوى  األميركيــة 
فيســبوك، قائلين: إن الشركة انتهكت 
يتعيــن  وقــد  االحتــكار  منــع  قانــون 

تقسيمها.
ثانــي  بذلــك  فيســبوك  وأصبحــت 
تواجــه  كبيــرة  تكنولوجيــا  شــركة 
تحــركا قضائيــا ضخمــا هــذا الخريف. 
وقالــت لجنــة التجــارة االتحادية في 
بيــان: إنها ستســعى الســتصدار حكم 
“يمكن أن يتضمــن: التخارج اإللزامي 
إنســتغرام  بينهــا  مــن  أصــول،  مــن 

وواتساب”.
وفــي دعــوى ثانيــة، يطالــب تحالــف 
يضــم 46 واليــة وواشــنطن العاصمــة 
وجزيــرة غوام بحكم ينص على عدم 
علــى  فيســبوك  اســتحواذ  قانونيــة 

إنستغرام وواتساب.

الفرنســية  الهيئــة  فرضــت 
بخصوصيــة  المعنيــة  الرقابيــة 
مليــون   100 غرامــة  البيانــات 
يــورو )121 مليــون دوالر( علــى 
شــركة غوغــل التابعــة أللفابــت 
النتهاكهــا قواعــد البالد الخاصة 
بملفــات تعريــف االرتبــاط التــي 
الدعائيــة،  لألغــراض  تســتخدم 
تفرضهــا  غرامــة  أعلــى  وهــي 

الهيئة على اإلطالق.
الوطنيــة  اللجنــة  وقالــت 
فــي  والحريــات  للمعلوماتيــة 
إنهــا  الخميــس،  أمــس  بيــان، 
التجــارة  عمــالق  أيضــا  غرمــت 
اإللكترونيــة األميركــي أمــازون 
35 مليــون يــورو النتهــاك نفــس 

القواعد، وفقا لـ “رويترز”.

“فيسبوك” قد تجبر 
على بيع “واتساب” 

و“إنستغرام”

هيئة فرنسية 
تغرم “غوغل” 100 

مليون يورو
ضخمــة  صــورة  نحــت  إيطالــي  اســتطاع 
للموســيقار العالمــي الراحــل لودفيــغ فــان 
بيتهوفــن، اســتخدم فيها جــراره الزراعي، 
للتعبير عن حبه للموســيقار الذي ولد قبل 

ربع قرن من الزمان.
الموســيقار  ميــالد  علــى  عامــا   250 ومــر 
األلمانــي الشــهير لودفيــغ فــان بيتهوفــن. 
الــذي يعــرف بألحانــه الخالــدة، الــذي ولــد 

العام 1770 وتوفي في العام 1827. 

“دويتشــه  ألمانيــا  صــوت  إذاعــة  وتقــول 
فيلــه” إن إرث بيتهوفــن، يكمــن في تأليفه 
الرباعيــات  وفــي  للبيانــو،  ســوناتا   32
وهــي   - “فيديليــو”  أوبــرا  وفــي  الوتريــة، 
األوبرا الوحيدة. وتابعت “يكمن إرثه أيضا 
بالكمــان  الخاصــة  الســوناتا  فــي مؤلفــات 
والتشيلو”. وأوضحت “كانت هذه األعمال 
هــي التــي تحــدت أعراف الزمــن، من أجل 

تقديم أرضية موسيقية جديدة”.

إيطالي ينحت صورة عمالقة لبتهوفن بجرار زراعي

فتاة تتسوق لشراء زينة عيد الميالد في كشك بمدينة تشيناي الهندية. 
)أ ف ب( وقالت “دويتشه فيله”: “يقال إن بيتهوفن قام بمسح اإلهداء الذي كتبه لبونابرت”، مشيرة إلى أن 

جنازته سار فيها نحو 20 ألف شخص.

حدث في دار الســالم، عاصمة تنزانيا، ما يصعب تصديقه لوال وجود فيديو 
يؤكــد ما روته وســائل إعالم محليــة، ووصل صداه بمعظم اللغات إلى أخرى 
أجنبيــة، وملخصــه أن حكومــة جديــدة مــن 21 وزيرا تم تشــكيلها في البالد، 
فأقبــل أعضاؤهــا ونوابهم إلى القصر الرئاســي، وفيه أقســم كل منهم اليمين 
الدســتورية أمــام الرئيــس جــون ماغوفولــي الحامــل دكتــوراه بالكيمياء من 
جامعــة دار الســالم، إال واحــدا اختــاره وزيــر التعديــن نائبــا لــه، وهــو بطل ما 

حدث.
واتضــح أن نائــب الوزير، شــبه أمــي تقريبا، أو ال يعرف القــراءة على أصولها 
بالتأكيــد، فقــد تلعثم ولــم يتمكن من قراءة عبارات القســم المكتوبة بأحرف 
كبيرة على ورقة أمسك بها، بل ابتلع عددا من الكلمات والعبارات، ومّر عليها 
من دون أن يقرأها، راغبا بإنهاء القســم عشــوائيا وكيفما كان. إال أن الرئيس 

ماغوفولي طلب منه قراءته من جديد، ليصبح منصبه شرعيا وأصيال.
مجدًدا، فشل النائب بأداء القسم كما ينبغي، عندها اقترب منه الرئيس  «

وطرده، ثم ألقى كلمة رئاسية أنهاها بإعالمهم أن وزير التعدين الجديدة 
سيختار نائبا آخر له، غير “فرانسيس ندوالن” العضو بمجلس النواب.

نائب وزير يفشل بأداء القسم فيطرد ويعّين آخر

للغــذاء  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
والــدواء الســعودية، الخميس، 
موافقتهــا علــى تســجيل لقــاح 
لفيــروس  بيونتيــك”  “فايــزر- 
كورونا المســتجد فــي المملكة 
أن  بعــد  الســعودية،  العربيــة 

تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله.
وجــاء قــرار موافقــة الهيئــة علــى تســجيل اللقــاح وإتاحة اســتخدامه اســتناًدا 
إلــى البيانــات التي تقدمت بها شــركة “فايزر” بتاريــخ 24 نوفمبر 2020، ليكون 
أول لقــاح تقــره الســعودية، وتتمكــن بعــد ذلــك الجهــات الصحيــة فــي المملكــة 
مــن اســتيراد اللقــاح واســتخدامه. وبشــأن موعــد وصــول اللقــاح والبــدء فــي 
اســتخدامه، أوضحت الهيئة أنَّه بناًء على الموافقة الصادرة، الخميس، ســتبدأ 
الجهــات الصحيــة المعنيــة بإجــراءات االســتيراد وفــق المعاييــر والمتطلبــات 

الخاصة بذلك.

السعودية تقر أول “لقاح” للحماية من كورونا

الرادار المتطور ال يتأثر بالظالم
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