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أكد ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
الدفـــع  مواصلـــة  أهميـــة  خليفـــة،  آل 
بعجلـــة التنمية المســـتدامة في مملكة 
البحريـــن على كل الصعـــد بالعمل على 
تعزيـــز مقومـــات البنيـــة التحتيـــة بمـــا 
لمـــا  التنمويـــة  المســـتجدات  يواكـــب 
تمثله من قاعدة مهمة تســـهم في خلق 
فرص جديـــدة لمختلف المشـــاريع في 

القطاعات االقتصادية المتنوعة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تفضـــل ســـموه امـــس 
بزيـــارة مشـــروع تطوير تقاطع شـــارع 
الشـــيخ خليفـــة بـــن ســـلمان مع شـــارع 
إيذاًنـــا  ســـلمان  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
ســـموه  نـــوه  إذ  رســـمًيا،  بافتتاحـــه 
بأهميـــة مواصلـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ 
أهـــداف خطـــط تطويـــر شـــبكة الطرق 
االستراتيجية الكبرى بما يعزز النهضة 

االقتصادية والعمرانية.

تطوير شبكة الطرق االستراتيجية الكبرى
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: خلق فرص جديدة لمختلف المشاريع

سمو ولي العهد رئيس الوزراء في زيارة أمس لمشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان

المنامة - بنا
يوًمـــا بعـــد يوم، تســـتمر جهـــود مملكة 
البحرين في مواجهة جائحة فيروس 
كورونـــا وتواصـــل تحقيـــق إنجازاتهـــا 
المتتاليـــة فـــي هـــذا الشـــأن، والتي لم 
تشـــمل فقـــط توفير خدمـــات الفحص 
الحـــرص  وإنمـــا  والعـــاج،  والرعايـــة 
أيًضـــا علـــى توفير اللقاحـــات المضادة 
للفيروس إيماًنا منها بضرورة الحفاظ 
على صحة وســـامة موردها البشـــري 
باعتبـــاره ثروتها األهـــم، حيث جاءت 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  توجيهـــات 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
الوطنيـــة  الحملـــة  بإطـــاق  خليفـــة، 
للتطعيـــم تأكيـــًدا علـــى مـــا تحظـــى به 
صحة وســـامة المواطنين والمقيمين 
في مملكة البحرين من أولوية قصوى 

في كل الظروف.
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
لـــدى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 

ترؤســـه اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية، 
أن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودهـــا 
الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا 
وفـــق توجيهـــات عاهل البـــاد بتوفير 
اللقاح اآلمن للفيروس وإتاحته مجاًنا 
للجميـــع بمـــا يعـــزز مـــن خطـــط األمن 
الصحي االستباقي للمملكة. المعروف 
فـــي  التطعيمـــات  اســـتخدام  أن  هنـــا 
البحريـــن يرجع إلى ما قبل أربعينيات 
القـــرن الماضـــي، ويعـــود النجـــاح فـــي 
اختفاء كثير مـــن األمراض بالباد إلى 
استخدام مثل هذه العاجات القديمة، 
التي تطورت خال السنوات الاحقة، 
وذلـــك باإلشـــارة إلى ما مـــر بالباد في 
بدايات القرن العشـــرين خال “سنوات 
الرحمة” أعـــوام 1903 و1907 و1924 
التـــي  الســـتينيات،  ومطلـــع  و1929 
شـــهدت عـــدة أمـــراض وقفـــت أمامهـــا 
واســـتطاعت  قـــوة،  بـــكل  البحريـــن 

التصدي لتداعياتها.

التطعيمات بالبحرين تعود لما 
قبل أربعينيات القرن الماضي
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الــبــرلــمــانــيــة الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  عــلــى  ــة”  ــح ــص “ال ردود  تــنــشــر   ”^“

منـع األطبـاء مـن صـرف األدويـة ألنفسهـم

لجنة التحقيق في الصحة

المنامة - وزارة الداخلية

باشر خفر الســـواحل، تلقي طلبات 
البحـــارة الذيـــن تـــم توقيفهـــم فـــي 
قطـــر وذلـــك لحصـــر األضـــرار التي 
اإلجـــراءات  جـــراء  لهـــا،  تعرضـــوا 
القطـــري  واالســـتهداف  العدائيـــة 
البحـــارة  وأرزاق  ألرواح  الممنهـــج 
البحرينييـــن. وأوضـــح قائـــد خفـــر 
الســـواحل اللواء ركـــن بحري عاء 
فـــي  تأتـــي  الخطـــوة  أن  ســـيادي، 
إطار التنســـيق التخـــاذ اإلجراءات 
القانونيـــة الازمة، التي من شـــأنها 
البحـــارة،  حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ 
فيمـــا لحـــق بهم مـــن أضـــرار، جراء 
توقيفهم وإتـــاف قواربهم، نتيجة 
احتجازهـــا فـــي قطر لمـــدد طويلة 
أو االصطـــدام بها مباشـــرة من قبل 
دوريـــات أمـــن الســـواحل والحدود 

القطرية. وأشـــار إلى أنـــه في إطار 
المســـتمر  القطـــري  االســـتهداف 
للبحارة في أرزاقهم، فمازالت قطر 
تحتجز حتى اليوم 47 قارب صيد 
بحرينـــي، بعـــد أن كانـــت الدوريات 
فـــي  احتجـــزت  قـــد  القطريـــة، 
الســـنوات العشر األخيرة 650 قاربا 
الهويـــة  و2153 شـــخصا يحملـــون 

الرسمية البحرينية.

 قطر تحتجز 47 قارب صيد 
بحريني حتى اليوم
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جاللة الملك 
المفدى يعقد 
اجتماعا مع 
سمو ولي 

العهد رئيس 
مجلس الوزراء
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عقد عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
اجتماًعا مع ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، بحضـــور ممثل جالة الملـــك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني رئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ووزير الديوان الملكي الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في قصر 
الصافريـــة امس. كما تناول اللقاء المســـتجدات المتعلقة بمواجهة 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، إذ أشاد جالة الملك بانطاق الحملة 
الوطنيـــة للتطعيـــم المضـــاد للفيروس وما حققته مـــن نتائج طيبة 
وبالتجـــاوب الكبيـــر مـــن المواطنيـــن والمقيمين مـــع الحملة والذي 

)٠٢(عكس وعيهم وتعاونهم إلنجاحها.
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الرفاعان يبلغان المربع الذهبي لكأس جاللة الملكحلقة عن فريد رمضانأميركا: تضييق الخناق على األسدانخفاض القروض المتعثرة 4.5 % نصف قرن من الدعم للشرطة النسائية
أكد وكيل وزارة الداخلية  «

الشيخ ناصر بن 
عبدالرحمن آل خليفة أن 

50 عاما على تأسيس 
الشرطة النسائية، بمثابة 

نصف قرن من الدعم 
والعطاء والرعاية.

ذكر تقرير حديث لمصرف البحرين  «
المالي تناول االستقرار المالي 

في المملكة، أن نسبة القروض 
المتعثرة قد انخفضت بنهاية 

النصف األول 2020 لتبلغ 4.5 % 
مقارنة بنسبة 0.3 % عن الفترة 

المقابلة من العام الماضي.

مع استمرار ضغط الواليات  «
المتحدة على النظام في 
سوريا عبر فرض عقوبات 

اقتصادية على شخصيات 
نافذة تابعة له، لوحت اإلدارة 
األميركية بموجة جديدة من 

الضغوطات.

خصص برنامج “أفالم البحرين”  «
الذي يعرض مساء كل يوم جمعة 

ويعاد األحد، حلقته العاشرة عن 
الروائي واألديب والسيناريست 

فريد رمضان )رحمه الله(، وتخلل 
البرنامج لقطات من األفالم التي 

كتبها.

بلغ الرفاع الشرقي والرفاع الدور  «
نصف النهائي لمسابقة كأس 

جاللة الملك، لكرة القدم للموسم 
الرياضي 2021-2020، بعد أن 
تخطيا الحالة والنجمة على 

التوالي في المباريات التي أقيمت 
مساء األحد.
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تـجــاوب كبـيــر مــع الحمـلــة الوطنـيــة للتطـعـيــم

علوي الموسوي

أن  عـــن  الصحـــة  وزارة  كشـــفت 
القـــدرة االســـتيعابية للعيـــادات فـــي 
الطبيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
التابعـــة لـــوزارة الصحـــة فـــي اليـــوم 
 2300 نحـــو   2020 فـــي  الواحـــد 

مريض يومًيا. 
فـــي ردودهـــا علـــى لجنـــة  وقالـــت  
التحقيق البرلمانية بشـــأن الخدمات 
الطبيـــة ن متوســـط المواعيـــد فـــي 
الواحـــد  باليـــوم  الصحيـــة  المراكـــز 
االعتياديـــة،  المتابعـــة  مـــن   14290
وإن عـــدد المواعيـــد الصباحيـــة في 
األســـبوع للطبيب الواحد من األحد 
حتـــى الخميس 219 حالـــة، فيما بلغ 
عدد المواعيد المسائية في االسبوع 
232 موعـــدا وبيـــن كل موعـــد وآخر 

8 دقائـــق فقـــط. وبينـــت أن جميـــع 
ديـــوان  فـــي  وردت  التـــي  األدويـــة 
الرقابـــة الماليـــة يوجـــد لهـــا أدويـــة 

بديلـــة وتحقـــق نفس المفعـــول، كما 
أن هنـــاك بعـــض األدوية تـــم إلغاؤها 
لتغير البروتوكول العاجي وإدخال 

أدويـــة جديدة أكثـــر فاعلية، مؤكدة 
أنـــه تـــم منـــع األطبـــاء مـــن وصـــف 
األدوية ألنفسهم.وفيما يخص كيفية 
الكـــوادر  نقـــص  مـــع  الـــوزارة  تعامـــل 
الطبية بعد برنامج التقاعد االختياري 
أكـــدت الصحة أنها لم تعـــاِن من نقص 
فـــي الكـــوادر الصحية حيـــث تقدم 69 
طبيًبا للتقاعد االختياري، مشـــيرة إلى 
أن الـــوزارة وظفـــت 132 طبيًبـــا فـــي 
عـــام 2020 بينما وظفـــت الوزارة 179 
طبيًبا خـــال الثاثة األعوام الماضية، 
التقاعـــد  برنامـــج  يـــؤِد  لـــم  وبالتالـــي 
االختياري إلى نقص في عدد األطباء، 
وأن هناك شـــواغر جديدة على الهيكل 
التنظيمـــي للـــوزارة، وأن األولويـــة في 

التوظيف للبحرينيين.

قائد خفر السواحل

أعلن الديوان الملكي أن عاهل الباد ، ســـيكون 
فـــي مقدمة مســـتقبلي عاهل المملكـــة األردنية 
الهاشمية الشقيقة أخيه صاحب الجالة الملك 
عبـــد هللا الثاني بن الحســـين، يرافقه ولي عهد 
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير الحســـين بن عبدهللا الثاني، لدى 

وصوله إلى الباد اليوم.

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي 
العاهل األردني اليوم
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صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، برقيتي تعزية ومواســـاة 
إلـــى أخيهـــم أمير دولـــة الكويت 
الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 
نـــواف األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، 
بوفاة الشيخ ناصر صباح األحمد 
الجابر الصباح رحمه هللا، أعربوا 
فيها عن خالص تعازيهم وصادق 
مواســـاتهم إلى سموه وأسرة آل 
الصباح الكرام، مشيدين بمناقب 
الفقيـــد وإســـهاماته فـــي خدمـــة 
دولة الكويت، سائلين هللا العلي 
القدير أن يتغمده بواســـع رحمته 
ومغفرته ويســـكنه فسيح جناته 
ويلهـــم ســـموه واألســـرة الكريمة 

جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
مماثلتيـــن  برقيتيـــن  الـــوزراء 
إلـــى أخيه ســـمو الشـــيخ مشـــعل 
األحمد الجابـــر الصباح ولي عهد 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة، وأخيه 
ســـمو الشـــيخ صباح خالد الحمد 
الصبـــاح رئيس مجلـــس الوزراء 

بدولة الكويت الشقيقة.

أشادا بمناقب 
الشيخ ناصر 

الصباح 
وإسهاماته في 

خدمة بالده

جاللة الملك وسمو ولي العهد 

رئيس الوزراء يعزيان أمير الكويت

خالد بن عبد اهلل: العالقات مع السعودية ترتكز على قواعد متينة 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنيـــة التحتية، الشـــيخ خالد بن عبد 
البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل  هللا 
بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
ماضيـــة فـــي خطـــط تطويـــر وتحديث 
منظومـــة البنيـــة التحتيـــة بمـــا يدعـــم 
التنميـــة المســـتدامة والنمو االقتصادي 
فـــي تحقيـــق  اإليجابـــي، وبمـــا يســـهم 
التقدم واالزدهار للوطن، ويدعم جهود 
اســـتدامة الخدمات للمواطنيـــن الذين 

هم محور التنمية وغايتها الرئيسية.
ه الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا بمـــا   ونـــوَّ
تحقق خال العقد األخير من مبادرات 
علـــى صعيد رفـــع المســـتوى الخدماتي 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مملكـــة 

تلـــك  رأس  علـــى  ويأتـــي  البحريـــن، 
المبـــادرات برنامـــج التنميـــة الخليجـــي 
الذي تحظى مشاريعه باهتمام ومتابعة 
مباشـــرة من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، لما أسهم به 
هذا البرنامج السخي الممول من الدول 
الشـــقيقة، المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 
ودولة الكويت، في إحداث نقلة نوعية 
ملموسة وبوتيرة أسرع عّززت الخطط 
اســـتدامة  إلـــى  الراميـــة  الحكوميـــة 
البنيـــة التحتية على نحـــو محفز للنمو. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله أمـــس فـــي 
مكتبـــه بقصر القضيبيـــة، بحضور وزير 
األشـــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي، عصام خلف، مدير مشـــاريع 

مملكـــة البحريـــن بالصندوق الســـعودي 
للتنميـــة، محمـــد الحســـين، والمهندس 
البحريـــن  مملكـــة  لمشـــاريع  المســـاعد 

بالصندوق محمد الراشد.
ه نائـــب رئيس مجلس   وفـــي اللقاء، نوَّ
الوزراء بالمواقف التاريخية المشـــرفة 
بقيـــادة  الســـعودية  العربيـــة  للمملكـــة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبـــد العزيز آل ســـعود، ومســـاندتها 

الدائمـــة لمملكـــة البحرين فـــي مختلف 
علـــى  انعكـــس  الـــذي  األمـــر  الظـــروف، 
عمـــق العاقات بين البلدين وشـــعبيهما 
الشـــقيقين منـــذ عصور ترجـــع إلى عهد 
كونهـــا  قبلهـــم،  مـــن  واألجـــداد  اآلبـــاء 
عاقـــات تأسســـت علـــى قواعـــد متينة 
من اإلخاء والمحبة، وتعّززت بالروابط 
والقواســـم المشـــتركة التـــي تجمـــع كا 
البلديـــن. كمـــا أشـــاد بدعـــم الصنـــدوق 

الســـعودي للتنمية لجملة من المشـــاريع 
التنميـــة  برنامـــج  ضمـــن  المدرجـــة 
الخليجـــي، ومـــن بينها تمويل مشـــروع 
تطوير تقاطع شـــارع الشيخ خليفة بن 
ســـلمان مـــع شـــارع الشـــيخ عيســـى بن 
ســـلمان )تقاطع ســـار( بقيمة تفوق مبلغ 
20 مليون دينار، والذي تفّضل صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، بافتتاحه صبـــاح أمس، مثنًيا 

في الوقت نفسه على جهود وإسهامات 
لدعـــم  للتنميـــة  الســـعودية  الصنـــدوق 
الجهود اإلنمائية في الدول المستفيدة 

من الخدمات التمويلية التي يقدمها.
وأعـــرب مدير مشـــاريع مملكة البحرين 
بالصنـــدوق الســـعودي للتنميـــة محمـــد 
الحســـين، عن شـــكره وتقديـــره لمملكة 
وشـــعًبا  وحكومـــة  قيـــادة   – البحريـــن 
– علـــى مـــا يوليـــه الجميـــع مـــن حرص 
بيـــن  العاقـــات  بتطويـــر  واهتمـــام 
البلدين وشـــعبيهما الشـــقيقين، مشـــيًدا 
بتعاون الـــوزارات والجهات الحكومية 
فـــي مملكة البحريـــن لتنفيذ المشـــاريع 
الممولة من الصندوق السعودي للتنمية 
ضمـــن برنامـــج التنميـــة الخليجي وفق 
بـــكل حرفيـــة  المتفـــق عليهـــا  اآلليـــات 

وكفاءة.

المنامة- قصر القضيبية

االثنين 21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى األولى 1442 - العدد 4451

جاللة الملك المفدى يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

عقـــد عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
اجتماًعا مع ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بحضـــور ممثل 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك  جالـــة 
األمـــن  مستشـــار  الشـــباب  وشـــؤون 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الوطنـــي 
للشباب والرياضة ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، ووزيـــر الديوان 
الملكـــي الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد آل 

خليفة، في قصر الصافرية امس.
وأثنـــاء اللقـــاء، جرى اســـتعراض عدد 
التـــي  والموضوعـــات  القضايـــا  مـــن 
تخـــص الشـــأن المحلـــي والرامية إلى 

تعزيز مســـيرة العمـــل الوطني، مؤكًدا 
جالـــة الملـــك أن المملكـــة ماضية في 
تبني الخطط التنمويـــة واالقتصادية 
لمزيد من المنجزات لتلبية احتياجات 
المواطنيـــن وتطلعاتهـــم، معرًبا جالة 
الملـــك عـــن شـــكره وتقديـــره لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلـــس الوزراء على ما يبذله ســـموه 
مـــن جهود كبيرة فـــي خدمة البحرين 
وتعزيـــز نهضتها وســـعيه الدائم لتبني 
الخطـــط واالســـتراتيجيات المواكبـــة 
للتطور والهادفة للنهوض بمســـتويات 
واألجهـــزة  المؤسســـات  فـــي  األداء 

الحكومية.

كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة 
)كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  بمواجهـــة 
19(، إذ أشـــاد جالـــة الملـــك بانطـــاق 
الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لهذا 
الفيروس وما حققته من نتائج طيبة 
وبالتجاوب الكبير من قبل المواطنين 
والمقيميـــن مـــع هـــذه الحملـــة والـــذي 

عكـــس وعيهـــم وتعاونهـــم إلنجاحها، 
معرًبـــا عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بجهود 
كافـــة الكـــوادر الوطنيـــة العاملـــة فـــي 
الصفـــوف األماميـــة والفـــرق الداعمة 
الخطـــط  نجـــاح  فـــي  وإســـهاماتها 

الموضوعة للتصدي لجائحة كورونا.
الصياديـــن  حقـــوق  بحـــث  تـــم  كمـــا 

الملـــك  جالـــة  مقـــدًرا  البحرينييـــن، 
التـــي  والوطنيـــة  النبيلـــة  المواقـــف 
أبدتها الســـلطة التشـــريعية والمجتمع 
المدني فـــي هذا الشـــأن، معرًبا جالة 
الملـــك عـــن خالـــص شـــكره وتقديـــره 
إلى جميع الجهات الرســـمية واألهلية 
وإلـــى المواطنيـــن الكـــرام والمقيمين 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  أرض  علـــى 
بمناســـبة  لجالتـــه  الطيبـــة  تهانيهـــم 
األعيـــاد الوطنيـــة وكل من شـــارك في 
هـــذه االحتفـــاالت الوطنيـــة ومن عبر 
عن مشاعره النبيلة وفرحته بمختلف 
األشكال بهذه المناسبة الجليلة، سائًا 
المولـــى تعالى أن يعيد هذه المناســـبة 
الغالية على الجميع بالخير والسعادة.

جاللته أشــاد بجهود ســمو ولي العهــد رئيس الوزراء فــي خدمة البحريــن وتعزيز نهضتها

جاللة الملك: ماضون بتبني الخطط التنموية واالقتصادية

بحث الموضوعات 
ذات الشأن 

المحلي والرامية 
لتعزيز مسيرة 

العمل الوطني

نعتز بجهود 
العاملين بالصفوف 

األمامية إلنجاح 
خطط التصدي        

لـ “كورونا”

إشادة ملكية 
بانطالق الحملة 

الوطنية للتطعيم 
وبتجاوب المواطنين 

والمقيمين

نقدر مواقف 
السلطة التشريعية 
والمجتمع المدني 

لتضامنهم مع 
الصيادين البحرينيين

”TIMSS 19“ جاللة الملك يهنئ “التربية” والطلبة في اختبارات
ــج الــمــشــرفــة ــائ ــت ــن ــدم وال ــق ــت ــن ال ــد مـ ــزي ــم نــتــمــنــى لــلــجــمــيــع ال

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  تفّضـــل 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، بتوجيـــه التهنئة إلـــى وزارة 
طلبـــة  وأبنائـــه  والتعليـــم  التربيـــة 
مملكـــة البحرين على مـــا حققوه من 
نتائـــج مشـــرفة وغيـــر مســـبوقة في 
االختبـــارات الدولية فـــي الرياضيات 
متمّنًيـــا   ،)TIMSS 19( والعلـــوم 

جالتـــه للجميـــع المزيـــد مـــن التقدم 
ا  والنتائـــج المشـــرفة.  جـــاء ذلـــك ردًّ
علـــى خطـــاب التهنئـــة الـــذي تشـــرف 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 
برفعـــه إلـــى جالته الكريـــم، متضمًنا 
التهنئـــة بتحقيـــق هـــذه النتائـــج غير 
المســـبوقة والـــذي أعـــرب فيـــه عـــن 
معاني الشـــكر والتقدير واالعتزاز بما 
يتفضل بـــه جالته دائًمـــا من دعم ال 
محدود ومســـاندة مســـتمرة لـــوزارة 

التربية والتعليم وللمسيرة التعليمية 
المباركة، ممـــا مّكنها بعون هللا تعالى 
مـــن تحقيـــق طلبتهـــا هـــذه النتائـــج 
المشـــّرفة، والتـــي تعتبـــر نتائجها من 
المؤشـــرات األساســـية التـــي يعتمـــد 
عليها، العديد من المنظمات الدولية، 
فـــي تصنيف مـــدى تقّدم الـــدول في 
المجـــال التعليمـــي. ومما جـــاء أيًضا 
فـــي خطـــاب تهنئـــة النعيمـــي لجالة 
الملك أن مثل هذه النتائج المشـــرفة 

مـــا كان لها لتتحقق لوال دعم جالته، 
ورعايته السامية للمسيرة التعليمية 
األثـــر  أبلـــغ  لـــه  كان  ممـــا  المباركـــة، 
لتتبـــوأ مملكـــة البحرين هـــذه المراكز 
الدولـــي،  الصعيـــد  علـــى  المتقدمـــة 
شـــاكًرا ومقـــدًرا، باألصالة عن نفســـه 
وبالنيابة عن كافة منتســـبي الوزارة، 
لجالتـــه  والطلبـــة،  األمـــور  وأوليـــاء 
هذه العنايـــة الكريمة التي هي محل 

العرفان واالعتزاز لدى الجميع.

المنامة - بنا

جاللة الملك في مقدمة مستقبلي العاهل األردني
أعلـــن الديـــوان الملكـــي أن عاهـــل البـــاد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ســـيكون في مقدمة مستقبلي 
الهاشـــمية  األردنيـــة  المملكـــة  عاهـــل 
الشـــقيقة أخيـــه صاحـــب الجالـــة الملك 

عبـــد هللا الثانـــي بـــن الحســـين، يرافقـــه 
ولـــي عهـــد المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير الحســـين 
بـــن عبـــدهللا الثانـــي، لـــدى وصولـــه إلـــى 
الباد اليوم اإلثنين الموافق 21 ديســـمبر 

الجاري في زيارة لمملكة البحرين، يجري 
خالهـــا مباحثات مع جالة الملك تتناول 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة التـــي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى 
التطورات والمســـتجدات على الساحات 

اإلقليمية والعربية والدولية.
ويغتنـــم الديـــوان الملكي هذه المناســـبة 
ليرحـــب بضيـــف البـــاد الكريـــم والوفـــد 
المرافـــق، متمنًيا لجالـــة العاهل األردني 

طيب اإلقامة في بلده مملكة البحرين.

المنامة - بنا



جـــاء ذلك لدى تفضل ســـموه امس بزيارة 
الشـــيخ  شـــارع  تقاطـــع  تطويـــر  مشـــروع 
خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى 
بـــن ســـلمان إيذاًنـــا بافتتاحـــه رســـمًيا، إذ 
نـــوه ســـموه بأهميـــة مواصلة العمـــل على 
تنفيذ أهداف خطط تطوير شـــبكة الطرق 
االســـتراتيجية الكبـــرى بمـــا يعـــزز النهضة 
تشـــهدها  التـــي  والعمرانيـــة  االقتصاديـــة 
انســـيابية  زيـــادة  فـــي  ويســـهم  المملكـــة، 
الطـــرق  شـــبكة  علـــى  المروريـــة  الحركـــة 
بالمملكـــة، الفًتـــا إلـــى ضـــرورة اســـتكمال 
التحتيـــة  البنيـــة  تنفيـــذ خطـــط مشـــاريع 
األخـــرى فـــي البحريـــن علـــى النحـــو الذي 
يحقـــق تطلعات المواطنين ويتماشـــى مع 

المتطلبات التنموية في المملكة.
وأشـــار ســـموه إلى أهمية استمرار تكثيف 
الجهـــود في مجـــال التنميـــة العمرانية مع 
ضمان التطوير المســـتدام بما يعود بالنفع 
علـــى الوطـــن والمواطنيـــن عبـــر مواصلـــة 
وضع الخطط االســـتراتيجية والمشـــاريع 
موضـــع  التنمويـــة  والبرامـــج  التطويريـــة 
التنفيـــذ المتقن. بعد ذلك، اســـتمع صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء فـــي قصر الرفـــاع إلى شـــرح من 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  التحتيـــة 
خليفة، بحضـــور وزير الماليـــة واالقتصاد 
بـــن خليفـــة آل  الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
خليفة، ووزير األشـــغال وشؤون البلديات 
إذ  العمرانـــي عصـــام خلـــف،  والتخطيـــط 
أوضـــح أن مشـــروع تطوير تقاطع شـــارع 
الشـــيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان )تقاطع ســـار( يعد أحد 
المشـــاريع االستراتيجية الرائدة والنوعية 
فـــي قطـــاع البنيـــة التحتيـــة التـــي تدعـــم 
األهداف التنموية المنشـــودة وتســـهم في 
تطويـــر شـــبكة الطـــرق فـــي المملكـــة، من 
خـــال العمـــل علـــى إيجاد أفضـــل الحلول 
لمعالجـــة االزدحامـــات المروريـــة، مشـــيًرا 
تســـهيل  إلـــى  يهـــدف  المشـــروع  أن  إلـــى 
انســـيابية الحركة المرورية على أحد أهم 
الشـــوارع الرئيسة في البحرين والتخلص 

علـــى  الحاصـــل  المـــروري  االزدحـــام  مـــن 
منعطف شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
باتجاه شـــارع الشـــيخ عيســـى بن سلمان، 
بحيث يرفع الســـعة االستيعابية للمركبات 
مـــن 900 مركبـــة فـــي الســـاعة إلـــى 3600 
مركبـــة فـــي الســـاعة، ممـــا سيســـهم فـــي 
خفـــض االزدحامـــات المروريـــة علـــى هذا 
الشـــارع الحيوي الذي يبلـــغ حجم الحركة 
المروريـــة الحاليـــة عليه 173 ألـــف مركبة 
فـــي اليـــوم )فـــي االتجاهيـــن(، و11 ألـــف 
مركبـــة فـــي الســـاعة الواحـــدة لاتجاهين 
الـــذروة. وأضـــاف أن المشـــروع  بأوقـــات 
تضمن إنشـــاء جسر علوي بمسارين لينقل 
الحركـــة المرورية بشـــكل حـــر دون توقف 
للقادميـــن من جهة الشـــمال )المنامة( على 
شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان مباشرة 
باتجاه الشـــرق إلى شـــارع الشـــيخ عيسى 
بن ســـلمان )مدينة عيســـى والرفـــاع (، مع 
توســـعة شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
فـــي االتجاهين إلى 5 مســـارات وذلك في 
الجـــزء المحصـــور بين تقاطعه مع شـــارع 
الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان وتقاطعه مع 

شارع البديع.

المنامة - بنا

تعزيز مقومات البنية 
التحتية عامل جذب 

للمشروعات االقتصادية

ــه ــا بافتتاحـ ــار” إيذاًنـ ــع سـ ــارة “تقاطـ ــل بزيـ ــوزراء يتفضـ ــس الـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

خالد بن عبدهللا: 
خفض االزدحامات 
واستيعاب 3600 

مركبة في 
الساعة

تطوير شبكة 
الطرق 

االستراتيجية 
الكبرى يعزز 

النهضة العمرانية

تكثيف الجهود 
بمجال التنمية 

العمرانية مع 
ضمان التطوير 

المستدام
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أكــد ولــي العهــد رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، أهمية مواصلة 
الدفع بعجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين على كافة الصعد من خالل العمل على تعزيز مقومات 
البنية التحتية بما يواكب المستجدات التنموية لما تمثله من قاعدة هامة تسهم في خلق فرص جديدة 
لمختلف المشــاريع في القطاعات االقتصادية المتنوعة، منوًها أن توســعة شــبكة الطرق الرئيســة تسهم 
في رفد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية 

الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



مدفـوعــــــات إلكتــرونيـــــة خـــالل 5 أشهـــر
قـــال وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
ا علـــى  راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة –ردًّ
ســـؤال برلمانـــي- بـــأن هيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية عملت على تطوير 
الرقمـــي  للتحـــول  شـــاملة  اســـتراتيجية 
بالبحرين تشمل جميع الجهات الحكومية.

وأضـــاف: بنهايـــة العام 2020 ســـيكون قد 
تـــم االنتهاء من تطوير أكثر من 83 خدمة 
إلكترونيـــة متكاملـــة لعـــدد مـــن الجهـــات 
الحكوميـــة وبزيـــادة تبلـــغ 108 % فـــوق 
المعدل السنوي للخدمات المطورة والبالغ 

ا. عددها 40 خدمة سنويًّ
الـــدوري  اإلحصـــاءات  تقريـــر  أن  وبّيـــن 

للخدمـــات اإللكترونيـــة خـــال الفتـــرة من 
ابريـــل حتـــى أغســـطس 2020 كشـــف عن 
تجـــاوز مبالغ المدفوعـــات االلكترونية 57 

مليون دينار عبر جميع المنصات.
وأكـــد أن الهيئـــة مقبلـــة خـــال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة على دعـــم جميع الجهات 
الحكومية في سبيل اإلسراع في التحول 
اســـتخدام  إلـــى  التقليديـــة  النظـــم  مـــن 
األنظمة والوســـائل اإللكترونية في تقديم 
معاماتها وخدماتها وذلك بإعادة هندسة 
وتطويـــر ما يقـــارب 120 خدمـــة حكومية 

على القنوات اإللكترونية المختلفة.
بســـام  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وكان 
البنمحمـــد قد وّجه ســـؤاالً لوزير الداخلية 

هيئـــة  وخطـــط  اســـتراتيجية  بشـــأن 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
مؤسســـات  ومســـاعدة  الرقمـــي  للتحـــول 
الدولـــة الحكومية والخاصـــة في التحول 
الرقمي بما في ذلك تبني اآلليات الحديثة 

للذكاء الصناعي.

ا  وزير الداخلية رّدً
على سؤال برلماني: 

االنتهاء من تطوير أكثر 
من 83 خدمة إلكترونية
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التطعيمات في البحرين تعود لما قبل أربعينيات القرن الماضي
يوًمــا بعــد يــوم، تســتمر جهود مملكــة البحرين فــي مواجهة جائحــة فيروس 
كورونا وتواصل تحقيق إنجازاتها المتتالية في هذا الشأن، والتي لم تشمل 
فقــط توفيــر خدمــات الفحــص والرعاية والعــاج، وإنما الحــرص أيًضا على 
توفيــر اللقاحــات المضادة للفيروس إيماًنا منها بضرورة الحفاظ على صحة 
وســامة موردهــا البشــري باعتبــاره ثروتهــا األهــم، حيــث جــاءت توجيهــات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإطاق الحملة 
الوطنيــة للتطعيــم تأكيــًدا علــى مــا تحظــى بــه صحــة وســامة المواطنيــن 

والمقيمين في مملكة البحرين من أولوية قصوى في كل الظروف.

الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
لـــدى  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
ترؤســـه اجتمـــاع اللجنة التنســـيقية، 
أن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودهـــا 
الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا 
وفق توجيهـــات عاهل البـــاد بتوفير 
وإتاحتـــه  للفيـــروس  اآلمـــن  اللقـــاح 

مجاًنـــا للجميـــع بمـــا يعـــزز مـــن خطط 
األمـــن الصحـــي االســـتباقي للمملكة، 
التنســـيقية  اللجنـــة  ناقشـــت  حيـــث 
يومها الخطط واالستعدادات الرامية 
الحملـــة  خـــال  مـــن  اللقـــاح  لتوفيـــر 
 27 خـــال  مـــن  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
مركًزا طبًيا بهدف تطعيم من يبلغون 
مـــن العمـــر 18 عاًمـــا وما فـــوق بطاقة 

اســـتيعابية تصل لخمسة آالف يومًيا 
والوصـــول إلـــى عشـــرة آالف تطعيـــم 

يومًيا.
وتعـــد مملكة البحرين واحدة من أبرز 
الـــدول التي توفر تطعيمات أساســـية 
لـــكل فئـــات المجتمـــع بهـــدف الوقاية 
والحمايـــة  المعديـــة،  األمـــراض  مـــن 
مـــن الفيروســـات الوبائيـــة، وهـــو نهج 
فيـــه  حرصـــت  عقـــود  منـــذ  اعتادتـــه 
الوبائيـــة  األمـــراض  مواجهـــة  علـــى 

بأنواعهـــا، وتقليل معدالت انتشـــارها، 
واســـتئصالها بشـــكل شـــبه كلـــي نحـــو 
مجتمـــع ينعـــم جميع أفـــراده بالصحة 

والعافية.
والمعـــروف أن اســـتخدام التطعيمات 
قبـــل  مـــا  إلـــى  يرجـــع  البحريـــن  فـــي 
ويعـــود  الماضـــي،  القـــرن  أربعينيـــات 
النجاح في اختفاء كثير من األمراض 
هـــذه  مثـــل  اســـتخدام  إلـــى  بالبـــاد 
العاجات القديمـــة، التي تطورت في 
الســـنوات الاحقـــة، وذلـــك باإلشـــارة 
إلـــى مـــا مر بالبـــاد في بدايـــات القرن 
الرحمـــة”  “ســـنوات  خـــال  العشـــرين 
أعـــوام 1903 و1907 و1924 و1929 
ومطلع الســـتينيات، التي شهدت عدة 
أمـــراض وقفـــت أمامهـــا البحرين بكل 
قوة، واستطاعت التصدي لتداعياتها.

)التفاصيل على الموقع اإللكتروني(

المنامة - بنا

100 % معدالت 
التغطية باللقاحات 

واختفاء كثير من 
األمراض الوبائية
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بسام البنمحمد وزير الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي أمــس، اللقــاء العــام الثالث، مع 
منتســبي وزارة الخارجية، عبر االتصال االلكتروني المرئي، حيث أعرب فيه 
عن خالص تهانيه بمناســبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياًء 
لذكــرى قيــام الدولة البحرينية في عهد المؤســس أحمــد الفاتح كدولة عربية 
مســلمة عــام 1783 مياديــة، وذكــرى انضمامهــا فــي األمــم المتحــدة كدولــة 
كاملــة العضوية، وذكــرى تولي حضرة صاحب الجالة الملك، مقاليد الحكم، 

متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والمنعة والرخاء. 

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة منتسبي 
دبلوماســـيين  مـــن  الخارجيـــة  وزارة 
وإدارييـــن علـــى مـــا يبذلونـــه مـــن جهـــود 
مخلصـــة ومقـــدرة وبتفان وتعـــاون ألداء 
كافة المســـؤوليات المنوطـــة بهم، والمهام 
الموكلـــة إليهـــم لارتقـــاء بمســـتوى العمل 
وتعزيـــز جهـــود الـــوزارة لتحقيق سياســـة 
خارجيـــة فاعلـــة وبنـــاءة تعزز مـــن مكانة 
مملكـــة البحريـــن وتخـــدم مصالحهـــا فـــي 
والدوليـــة  اإلقليميـــة  المحافـــل  مختلـــف 
االســـتثنائية  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  وخاصـــة 
بســـبب جائحة )كوفيـــد 19(، التي تعاملت 
معهـــا مملكـــة البحريـــن بجـــدارة وكفـــاءة 

عاليـــة بفضل جهود فريق البحرين بقيادة 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وما تم اتخاذه من إجراءات وقائية بهدف 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن، منوًها بكفـــاءة وجدارة كافة 
موظفـــي الـــوزارة الذيـــن قامـــوا بواجبهم 
المســـؤولية  هـــذه  وتحملـــوا  الوطنـــي 
بـــكل جـــدارة، متمنًيـــا لهـــم دوام التوفيق 
والســـداد. كما اســـتعرض وزيـــر الخارجية 
المتميـــزة  واإلنجـــازات  النجاحـــات  أبـــرز 
التـــي حققتهـــا وزارة الخارجيـــة فـــي عام 
2020، وبفتـــرة قصيـــرة خاصـــة فـــي ظل 

هذه المرحلة االســـتثنائية الطارئة، مشيًرا 
إلـــى عدد من األحـــداث المهمة التي بذلت 
فيهـــا الوزارة جهوًدا مميـــزة، مثل التوقيع 
على إعان تأييد السام، وتدشين الحوار 
االســـتراتيجي األول بيـــن مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، وإقـــرار 
نظـــام مبادرات لموظفي وزارة الخارجية، 
والعمـــل على إعداد خطـــة العمل الوطنية 
لحقوق اإلنسان من خال تنظيم عدد من 
الورش المعنية بحقوق اإلنســـان، ومؤتمر 

حوار المنامة الذي حظي بإشـــادة واســـعة 
ونجـــاح كبيـــر وغيرهـــا، معرًبـــا عـــن فخره 
واعتزازه بهذه الجهود المهمة التي قامت 
بها الوزارة بفضل كفاءة وإخاص وعطاء 

كافة منتسبيها.
جهـــود  علـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  وأثنـــى 
اللجـــان المختصة في الـــوزارة وما تبذله 
مـــن جهود إلنجـــاز المهام والمســـؤوليات 
الموكلـــة إليهـــا، ومـــن بينها لجنة أرشـــفة 
االتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم، ولجنـــة 
حفظ وأرشـــفة الوثائق والملفات، ولجنة 
الســـلك الدبلوماســـي والقنصلـــي، ولجنة 
المبادرات، مؤكًدا أهمية مواصلة الجهود 
األداء  فـــي  والتميـــز  الجـــودة  لتحقيـــق 
بالـــوزارة، مشـــيًدا بما حققتـــه إدارة نظم 
المواطنيـــن  شـــؤون  وإدارة  المعلومـــات 

مـــن  القنصليـــة  والخدمـــات  والمقيميـــن 
فـــي  اآليـــزو  شـــهادة  علـــى  حصولهمـــا 
الجـــودة. وأشـــاد الزياني بـــدور أكاديمية 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماســـية، وعملها المتميز والملموس 
فـــي تدريـــب وتطويـــر مهـــارات موظفي 
وزارة الخارجيـــة وتأهيلهـــم تأهيًا عالًيا 
بـــكل كفـــاءة وجـــودة متميزة مـــن خال 
فـــي  تدريبيـــة  وبرامـــج  دورات  طـــرح 
مختلـــف المجـــاالت، متطلًعـــا إلـــى مزيـــد 
من العمل واإلنجازات في الســـنة القادمة 
2021 لتحقيـــق رؤيـــة الـــوزارة وأهـــداف 
ومصالـــح مملكـــة البحريـــن. وقـــد دشـــن 
)الســـكرتير  مشـــروع  الخارجيـــة  وزيـــر 
الشـــخصي( وهو برنامـــج الكتروني أعده 
المعلومـــات،  نظـــم  إدارة  فـــي  الفنيـــون 

عبارة عن مساعد شخصي رقمي لتذكير 
موظفي الوزارة بمواعيد تجديد الوثائق 
الشخصية أو وثائق أفراد األسرة وكذلك 
التذكيـــر بالمناســـبات الخاصة واألحداث 
المهمـــة، حيـــث يوفـــر البرنامـــج خاصيـــة 
بوقـــت مناســـب  إرســـال رســـائل نصيـــة 
للتذكير بالمواعيد وأوقاتها تافًيا للتأخر 
ومتابعـــة المواعيـــد بشـــكل فعـــال. هـــذا 
وفي ختام اللقاء أجـــاب وزير الخارجية 
علـــى عدد مـــن األســـئلة التـــي تلقاها من 
الموظفيـــن حول بعض المســـائل واألمور 
المتعلقـــة بالعمـــل الدبلوماســـي واإلداري 
فـــي وزارة الخارجيـــة، موضًحا ســـعادته 
التوجهات والرؤى المستقبلية التي تنوي 
الـــوزارة تطبيقها وتنفيذها لتطوير العمل 

واالرتقاء بمخرجاته ومستوياته.

جهود مقدرة لمنتسبي الوزارة اإلداريين والدبلوماسيين

الزياني يستعرض منجزات “الخارجية” في المرحلة االستثنائية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح أن 
مواصلة المواطنين والمقيمين في اإلقبال 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  أخـــذ  علـــى 
كورونـــا “كوفيـــد - 19” من خـــال التفاعل 
مـــع الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم، يعكـــس 
الوعي الصحي لـــدى كافة أفراد المجتمع، 
مشيدًة بالدور المسؤول للمواطن الواعي 
مـــن  وطنـــه  مكتســـبات  علـــى  الحريـــص 
خـــال الشـــراكة الفاعلـــة إلنجـــاح الخطط 

المرسومة لمراحل التصدي للجائحة.
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  إن  وقالـــت: 

تحـــت  والمـــدرج  اآلمـــن  اللقـــاح  وفـــرت 
مظلة منظمة الصحـــة العالمية والمرخص 
مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة؛ بهـــدف حمايـــة كل 
فـــرد مـــن أفـــراد المجتمـــع مـــن فيـــروس 
كورونـــا، مبينـــًة أن إتاحـــة التطعيم مجانا 
لـــكل مواطـــن ومقيـــم وبشـــكل اختيـــاري 
أمـــام الراغبيـــن يؤكـــد مـــا توليـــه المملكـــة 
مـــن اهتمـــام بصحة وســـامة كافـــة أفراد 
المجتمـــع كونهـــا أولويـــة قصوى، مشـــيرًة 
إلـــى أن هذه الخطوات تعد من األولويات 
لتحقيـــق أعلـــى درجـــات األمـــن الصحـــي، 

الرفيـــع  اإلنســـاني  النهـــج  ضمـــن  وتأتـــي 
للتوجيهـــات  وتنفيـــذا  البحريـــن،  لمملكـــة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وبينـــت وزيـــرة الصحـــة ما يمثله تدشـــين 
الحملـــة الوطنية للتطعيم مـــن أهمية عبر 
مـــا تســـهم بـــه الحملة مـــن حمايـــة لصحة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  جميـــع  وســـامة 
بمملكة البحرين، منوهًة في الوقت نفسه 
بأهمية استمرار االلتزام بكافة اإلجراءات 
مـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات  االحترازيـــة 

تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الرســـمية  الجهـــات 
األهـــداف المنشـــودة مـــن خطـــط التصدي 

للجائحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــارت الوزيـــرة إلى 
أن التحصيـــن هـــو وســـيلة بســـيطة وآمنة 
وفعالـــة للحمايـــة مـــن األمـــراض، وأهمية 
هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس 
كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة 
مناعيـــة بشـــكل آمن والتي توفـــر الحماية 
للجسم من خال منع العدوى أو السيطرة 
عليهـــا، إضافة إلى ذلك فإن اللقاح ســـوف 
يســـاعد الجميـــع بالعـــودة اآلمنـــة للحيـــاة 

الطبيعية تدريجيا.
واختتمت وزيرة الصحة قائلة “كما عهدنا 
دائمـــا من أبنـــاء البحرين الوفـــاء والعطاء 
أجـــل وطنهـــم،  مـــن  مـــا بوســـعهم  وبـــذل 
فإننـــا واثقـــون مـــن أن مملكتنـــا الحبيبـــة 
ستتخطى هذه الجائحة بكل نجاح بوعي 
وحرص كافة أبنائهـــا لنفرح جميعا ونؤكد 
أننـــا بتكاتفنـــا “مًعـــا ننتصـــر”. داعيـــة إلـــى 
المحافظـــة علـــى المكتســـبات والمنجزات 
اإلرشـــادات  اتبـــاع  اســـتمرار  خـــال  مـــن 
والتعليمـــات الصادرة مـــن الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا، الفتًة 

أن المســـؤولية الوطنيـــة تقع على كل فرد 
مـــن أفـــراد المجتمـــع للتصـــدي للفيـــروس 
والحفـــاظ علـــى مـــا حققتـــه مـــن منجزات 

طوال مراحل التعامل مع الجائحة.

ــع أولــــويــــة قـــصـــوى لـــــدى الــمــمــلــكــة ــم ــت ــج ــم صـــحـــة أفـــــــراد ال

الصالح تشيد بتفاعل المواطنين والمقيمين مع حملة التطعيم
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إجابتان

ــة مــجــلــس  ــسـ ــلـ فـــــي بـــــدايـــــة جـ
الـــشـــورى، أخــطــر الــرئــيــس علي 
المالية  وزيـــر  بــإجــابــة  الــصــالــح 
واالقتصاد الوطني عن السؤال 
ــن الـــعـــضـــو أحـــمـــد  ــ ــدم مـ ــقــ ــ ــم ــ ال
البحرين  قوانين  بشأن  الــحــداد 
الوطنية  بــالــمــصــارف  الــخــاصــة 
المجلس  وإخــطــار  واالجــنــبــيــة، 
السؤال  عن  الداخلية  وزيــر  برد 
الـــمـــقـــدم مـــن بـــســـام الــبــنــمــحــمــد 
بـــشـــأن اســتــراتــيــجــيــة وخــطــط 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 

اإللكترونية للتحول الرقمي.

البالد

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان

الديوان يعتبرها مصروًفا ولكن التدريب اســتثمار باإلنســان
فخرو مؤّيًدا اإللزام: “الخدمة” خفض ساعات التدريب

من بين الموافقين الثالثة لتحديد ساعات معينة 
لتدريـــب الموظفين النائـــب األول لرئيس مجلس 

الشورى جمال فخرو. 
وفّنـــد مبررات رفـــض زمالئه الشـــوريين للتعديل 
التشـــريعي. وفيمـــا يأتي أبرز مـــا تضمنته مرافعة 

فخرو:
- بالنســـبة لعـــدم انســـجام التعديل مع السياســـية 
التشـــريعية التـــي ال تحـــدد التفاصيـــل بالقوانين، 
أرد االســـتدالل بقانـــون التعليم، والـــذي حّدد فيه 
المشـــرعين ســـن اإللـــزام الـــذي يبـــدأ مـــن ســـن 6 

سنوات، وعدد سنوات التعلم اإللزامية.
- اعتبـــار التدريـــب مصروًفـــا وفق مرئيـــات لجنة 

الشـــؤون التشـــريعية وديـــوان الخدمـــة المدنيـــة 
أمًرا ال أتفق معه، إذ إن التدريب هو اســـتثمار في 

االنسان ليبدع أكثر.
- ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة خفـــض عدد ســـاعات 
التدريب اإللزامية للموظفين إلى 20 ساعة، وهذا 
يعنـــي أن ترك األمر للجهـــة المعنية فإنها خفضت 
ساعات التدريب، ألن هذا التعديل يكلفها أمواالً.

- يقول بعض الشوريين بأن من يصل لمركز مدير 
ال يحتـــاج تدريًبـــا، وأرد عليـــه بالعكس ألن المدير 
ا،  يحتاج دورات في فـــن اإلدارة التي تتغير دوريًّ

وال يمكن إدارة األعمال بأفكار القرن الماضي.
وأشارت النائب الثاني للرئيس جميلة سلمان بأن 
التدريب المســـتمر سيزيد من اإلنتاجية ويخفض 

جمال فخرومن األخطاء والتكلفة.
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سياسة عدوانية ممنهجة من قطر الستهداف البحارة البحرينيين
صيـــادون يســـردون بحســـرة وألـــم مضايقـــات الجـــارة: نواجـــه ممارســـات غيـــر إنســـانية

واصل الصيادون البحرينيون حديثهم لـ”البالد” بألم 
وحســـرة عن الســـلوك القطري ضدهـــم. وفي حديث 
مع جمعية الصيادين البحرينية، ذكر المسؤولون في 
الجمعيـــة معانـــاة الصياديـــن مع الســـلطات القطرية، 
مطالبيـــن الجهـــات المعنيـــة بضـــرورة إيجـــاد حلـــول 
دائمـــة لمضايقـــات القـــوات القطريـــة لهـــم فـــي أثناء 
ممارســـتهم مهنـــة صيـــد األســـماك التـــي تعـــد مصدر 

الدخل الوحيد لهم.
وأكدوا أن هناك سياسة عدوانية ممنهجة الستهداف 
البحـــارة المواطنين، األمر الذي يتضح من خالله أن 
ثمـــة أمرا خارجا عـــن حدود القيم واإلنســـانية تقوم 
مـــن خاللها خفر الســـواحل القطرية بممارســـة أشـــد 
فنون المعاداة على الصيادين المواطنين ومن معهم 

في القوارب من عمالة أجنبية.
وبينـــوا أن رحلة الصيد لم تعـــد نزهة أو رحلة لطلب 
الرزق فقط، بل رحلة محفوفة بالمخاطر التي تواجه 
الصياديـــن خصوصـــا المتعلقـــة بالســـلطات القطرية، 
فهنـــاك الكثيـــر من الحاالت التي تمـــت فيها مصادرة 
ودفـــع  للمحاكمـــات  وتعرضـــوا  الصياديـــن  قـــوارب 
رغامـــات كبيـــرة اضطـــر البعض منهم لبيـــع أراضيهم 
مـــن أجل تســـديد بعـــض الغرامات التـــي وصلت إلى 

حد 25 ألف دينار.
ولفتـــوا إلى أن الســـلطات القطريـــة تحتجز القوارب 
وعدد الصيد لفترات طويلة ومحاكمة من كانوا على 
متنهـــا، وتســـفر العمالـــة األجنبية لبلدانهـــم من قطر، 
وتجعـــل الصياديـــن يعانون في قطـــر وفي رجوعهم 
البحريـــن أيًضـــا مـــن خالل تســـفير العمالـــة األحنبية 
لتكـــون هنـــاك رحلـــة أخـــرى مـــن المعانـــاة مـــن هيئة 
تنظيم ســـوق العمـــل وإيضاح المســـألة لهـــم وإيجاد 

األوراق الثبوتيـــة لهـــذا األمر وإعـــادة الدفع من أجل 
عودة العمالة أو جلب غيرها.

االستفزاز

رئيـــس جمعيـــة قاللـــي للصياديـــن محمـــد الدخيـــل 
كانـــت له وقفة أيًضا مـــع “البالد”؛ إذ صرح بالقول إن 
الكثيـــر من صياديـــن البحرين عانوا من الممارســـات 
القطرية االســـتفزازية عبر استهدافهم للقمة عيشهم 

والتضييق عليهم في ارزاقهم.
وبين أن الســـلطات القطرية تعتقـــل عمًدا الصيادين 
وســـط الميـــاه اإلقليميـــة البحرينيـــة فـــي كثيـــر مـــن 
الحاالت حسب ما تبينه األجهزة التي تحدد الحدود 

اإلقليمية الدولية في القوارب لديهم.
ونـــوه الدخيل إلى أنه في بعـــض األحيان قد يضطر 
بعـــد النفـــر مـــن دخـــول الميـــاه اإلقليميـــة لقطـــر عن 
طريق غير متعمد إزاء تعطل محركات قواربهم مما 
تجعل المياه تســـحبهم إلـــى مناطق متاخمة للحدود 
القطريـــة وهـــذه الحاالت جًدا جـــًدا قليلة وتعد على 
أصابـــع اليد. وأفـــاد إلـــى أن القوات القطريـــة تتعمد 
كمجرميـــن  ومعاملتهـــم  بهـــم  والتنكيـــل  اعتقالهـــم 
وعرضهم على محاكمات، كما تقوم بمصادرة أدوات 
الصيـــد الخاصة بهم وفي كثير من األحيان مصادرة 

المركبات أو احتجازها لفترات طويلة.
وأشار إلى أن الصيادين يعانون في المحاكمات التي 
تجـــرى لهم علـــى األراضـــي القطرية إذ يتـــم ترحيل 
العمالـــة اآلســـيوية قســـًرا إلـــى دولهـــم دون مراعـــاة 
لوجـــود الصياديـــن فـــي الميـــاه اإلقليميـــة أو تعطـــل 
المحركات وأحياًنا نفاد البنزين، ولكن هذه الحوادث 
التـــي تقـــع للبحرينييـــن مـــن الصياديـــن ال تلقـــى أي 

مراعاة عند أمن السواحل القطري.
وأشـــار الدخيـــل إلى أن اعتقـــال الســـلطات القطرية 

للبحـــارة ومصـــادرة قواربهم وعدد الصيـــد أدت إلى 
تراكـــم الديـــون علـــى البحارة بســـبب تضرر ســـفنهم 
وترحيـــل عمالتهـــم بشـــكل فـــوري مـــن قطـــر، بعدها 
يواجـــه البحـــار البحريني خســـائر بســـبب توقفه عن 
العمـــل لفتـــرات طويلـــة بســـبب الحجـــز أو تعطيـــل 
القـــارب أو ترحيـــل العمالـــة األجنبيـــة التـــي يعتمـــد 

عليهم في العمل واالسترزاق من البحر.

التحرك

بـــدأت الســـلطات لدينـــا فـــي البحريـــن تضيـــق ذرًعـــا 
للمارســـات القطريـــة فـــي البحـــر رغـــم أن الســـلطات 
لدينا كظمت الغيـــض لعقود والمحاولة تلو المحاولة 
بحـــل األمور بالطـــرق الســـلمية والحميـــدة حتى بدأ 
الســـلطة التشـــريعية بالتحرك فعال إليجـــاد حل لهذه 

االستفزازات.
رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخاريجـــة والدفـــاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب محمد السيســـي البوعينين 
كشـــف عـــن تحـــرك نيابـــي مـــع مجموعة مـــن النواب 
بشـــأن االســـتهداف الممنهـــج من الســـلطات القطرية 
للصياديـــن البحرينييـــن في الميـــاه اإلقليمية لمملكة 
البحرين، ويأتي التحرك بعد الكشـــف عن سلسلة من 
االنتهـــاكات واالعتـــداءات التي تمارســـها الســـلطات 
القطريـــة بحـــق البحـــارة البحرينيين داخـــل الحدود 
البحريـــة البحرينيـــة والتي وثقتها قناة ســـكاي نيوز 

عربية في الفيلم الوثائقي “سهام الغدر”.
وقال إن السياســـة العدائية التي تنتهجها الســـلطات 
القطريـــة تجاه مملكة البحرين وشـــعبها هدفها خلق 
حالـــة من االبتـــزاز واالســـتفزاز السياســـي من خالل 
االعتـــداء علـــى الصياديـــن البحرينييـــن فـــي ميـــاه 
البحرين اإلقليمية، والذين تتعمد السلطات القطرية 
حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات 

تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع 
مصـــدر رزقهـــم الوحيد، فضـــالً عـــن الصيادين الذين 
تعرضوا لإلصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا 
حتفهـــم على أيـــدي الســـلطات القطرية التـــي تتعمد 
اإلصطـــدام بقواربهـــم بواســـطة قـــوارب الدوريـــات 
القطريـــة التـــي تمارس القرصنة البحرية على ســـفن 
الصيـــد البحرينية وتخترق ميـــاه البحرين اإلقليمية 

دون أن تحمل علم أو هوية واضحة.
وأضـــاف أن التحـــرك النيابي يأتي في إطـــار الدفاع 
عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع 
حد للممارسات االســـتفزازية الخطيرة التي ترتكبها 
الســـلطات القطريـــة بحقهـــم فـــي الميـــاه اإلقليميـــة 
لمملكـــة البحريـــن، ومـــا تعرضـــوا لـــه الصياديـــن مـــن 
أضرار وإنتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي 
تســـتدعي محاســـبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض 
القوانيـــن  وتجرمهـــا  اإلنســـان  حقـــوق  مبـــادئ  مـــع 
والمواثيـــق الدوليـــة، مشـــيرًا إلـــى أن هـــذا التحـــرك 
سيشـــمل حصر جميـــع األضرار وحـــاالت االنتهاكات 
التـــي تعـــرض لهـــا الصياديـــن البحرينييـــن فـــي مياه 

البحرين اإلقليمية من قبل السلطات القطرية.
وأشـــار رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والدفـــاع 
واألمـــن الوطنـــي بمجلـــس النـــواب إلـــى أن التحـــرك 
النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل عن االنتهاكات 
القطريـــة بحـــق الصيادين البحرينيين والذي ســـوف 
ُيحـــال إلى الســـلطة التنفيذيـــة لتقديمه إلـــى األمانة 
العامـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، 
ولم يســـتبعد المهندس السيســـي البوعينين التوجه 
للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة المتورطين في 
تلـــك االنتهـــاكات وتعويـــض الصيادين عـــن االضرار 
التـــي وقعـــت عليهـــم جـــراء إعتـــداءات الســـلطات 

القطرية في المياه اإلقليمية لمملكة البحرين.

علوي الموسوي

ــال  ــغــ األشــ وزارة  ــغــــت  ــ أل
ــات  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ وشـــــــــــــــؤون الـ
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي 
والمتعلق  الــســابــق  الــنــظــام 
ــحــصــول عــلــى أكــيــاس  ــال ب
لفترة  رجعي  بأثر  القمامة 

كانت تصل إلى 6 أشهر.
ويـــنـــص الـــنـــظـــام الــجــديــد 
ــنـــح الــمــواطــنــيــن  ــلـــى مـ عـ
ــمــســتــحــقــيــن لـــأكـــيـــاس  ال
أي  منتظم،  شــهــري  بشكل 
الشهر  ينقضي  حــيــن  ــه  أنـ
لمقر  المراجع  ذهــاب  دون 
لمنطقته  التابعة  البلدية 
ألخــذ األكــيــاس فــإنــه حقه 
بها،  المطالبة  فــي  يسقط 
الكلفة  مدفوعة  أنها  رغــم 

بفاتورة الكهرباء والماء.
المواطنين  من  عدد  وكــان 
ــيــة قد  بــالــمــنــطــقــة الــشــمــال
ــالد” رفـــض  ــ ــبـ ــ ـــ “الـ ــ ــوا ل ــكـ شـ
األكــيــاس  منحهم  البلدية 
والتي  المذكورة،  لأسباب 
بالحضور  المواطنين  تلزم 
ــشــخــصــي شـــهـــريـــا لــمــقــر  ال
البلدية ألخذ ربطة عدد 30 

كيس قمامة.

إلغاء نظام األثر 
الرجعي ألكياس 

القمامة
إبراهيم النهام

ا سقوط إلزام تدريب كل موظف بـ 30 ساعة سنويًّ
ــيــم ــت ي ــع  ــنـ ــتـ ــمـ ومـ مــــوافــــقــــيــــن..   3 رافـــــــًضـــــــا..   32
ا بقانــون الخدمة المدنية يلزم الجهات الحكومية بالعمــل على تمكين موظفيها من تلقي  ^رفــض مجلس الشــورى تعديالً تشــريعيًّ
ا، في حين أن النص النافذ لم ُيحّدد عدًدا لســاعات التدريب تاركـًــا تحديدهــا للتعليمات التي  التدريــب بمــا ال يقــل عن 30 ســاعة ســنويًّ

تصدر عن الديوان.

وكان موقـــف مجلـــس النـــواب بالمداولتيـــن 
تأييـــد هـــذا التعديل ألنه صاحـــب االقتراح. 
التعديـــل  الشـــورى  مجلـــس  رفـــض  بينمـــا 

بالمداولتين.
 3 كاآلتـــي:  التصويـــت  نتيجـــة  وجـــاءت 
موافقيـــن علـــى تحديـــد ســـاعات للتدريب، 

و32 رافًضا، وممتنع يتيم.
وقبل التصويت، لفت الشوري علي العرادي 
بأن الواقع قد يفرض تغييًرا أو مســـتجدات 
دون تحديـــد مقيد بالتشـــريع عند ربط عدد 

ساعات بعدد معين.
وقال الشـــوري صـــادق آل رحمـــة بأنه يمكن 
خضـــوع أي موظـــف للتدريب بقـــرار اداري، 

ودون الحاجة لتعديل تشريعي.
ولفـــت الشـــوري فـــؤاد الحاجي بـــأن قدرات 
الموظفين متفاوتـــة، ووضع حد أدنى يصل 

إلـــى 30 ســـاعة تدريبية لكل موظف ســـاوى 
بيـــن الجميـــع، وهـــذا يخلـــق إربـــاًكا، وتوجد 

وظائف ال تستدعي التدريب.
عـــن  الزايـــد  دالل  الشـــورية  وتحدثـــت 
مجريـــات اجتمـــاع لجنة الشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية الشـــورية مـــع رئيـــس ديـــوان 
الخدمة المدنية أحمد الزايد بشـــأن التعديل 
التشـــريعي، ونقلـــت عنـــه أن الديـــوان رصد 
حاجات الموظفيـــن التدريبية، والمعمول به 
تـــرك النص عامـــا بالقانون، وتـــرك تفصيالت 
تنفيذه بتفويض تشـــريعي للجهة المختصة 

وفًق آللياتها.
وأكـــد الشـــوري منصـــور ســـرحان أن العديد 
من الموظفين، وبخاصة من يتبوأون مراكز 
المديريـــن، قـــد امتلكـــوا خبـــرة تدريبية في 
مجال عملهم، وقد تســـتدعي طبيعة عملهم 

التعديـــل  بينمـــا  ونوعيـــة،  مكثفـــة  دورات 
التشـــريعي يشـــترط خضـــوع كل الموظفين 
لعدد ســـاعات يصل إلى 30 ســـاعة تدريبية، 

وفي ذلك تفضيل الكم على الكيف.
العريـــض  ســـالم  أحمـــد  الشـــوري  وقـــال 
وبخاصـــة  المهـــن،  ببعـــض  التدريـــب  إن 
بالمؤسسات الطبية والعالجية، قد يستغرق 
سنيًنا وليس ســـاعات، وبالتالي فإن تحديد 

المدة غير إيجابي لمصلحة العمل.
وذكر وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين 
أن ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة مكّلـــف بإصدار 
التعليمـــات بالتدريـــب بالجهـــات الحكومية، 
ولم يذكـــر الديوان بأن هـــذا التدريب يعتبر 
مصروًفـــا، وتحديـــد مبلغ التدريـــب نابع من 
دور الديـــوان عنـــد وضع مخصـــص ميزانية 

التدريب.

راشد الغائب



كشــفت وزارة الصحــة عن أن كمية األدويــة التي تم إتالفها منذ عام 
2018 حتــى بداية شــهر ديســمبر 2020 بلــغ 6,458,926 وحدة دوائية 
بواقــع 2,083,979 للعــام 2018، و1,373,993 للعــام 2019، فيمــا بلغت 
منــذ مطلــع العام 2020 إلى 2 من من شــهر ديســمبر الجــاري 3 ماليين 
و954 وحــدة دوائيــة، جاء ذلك في ردود الوزارة على لجنة التحقيق 

البرلمانية بشأن الخدمات الطبية.

وأفـــادت الـــوزارة أنهـــا تتعامل مع 
42 مـــوردا لألدويـــة في آخر ثالث 
 202 يبلـــغ  بمجمـــوع  ســـنوات، 
مليون و220 ألف دينار، بواقع 57 
مليونا و984 ألفا للعام 2018 و80 
 ،2019 للعـــام  ألفـــا  و200  مليونـــا 
و64 مليونـــا و36 ألـــف دينار للعام 
2020، مؤكـــدة أنه لـــم تتم عملية 
شـــراء أدوية من غيـــر علم اللجنة 
الوطنية للشـــراء الموحد لألدوية 

والمستلزمات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة أن األخطاء 
األول  لقســـمين  تنقســـم  الطبيـــة 
وصـــف  ويشـــمل  الفنـــي  الخطـــأ 
الطبيـــب دواء خاطئـــا أو لـــه آثـــار 
جانبية على حالة المريض نتيجة 
عدم معرفته بأصول المهنة وأيًضا 
وعدم القيام بها بالشكل الصحيح، 
وهنـــاك خطـــأ آخر ويســـمى الخطأ 
الخطـــأ  هـــذا  ويتضمـــن  المـــادي 
عـــدم قيـــام الطبيـــب بأخـــذ الحذر 
والتـــي  الالزمـــة  واالحتياطـــات 
تتمثـــل في اإلهمال والتقصير مما 

يؤدي للوقوع في الخطأ.
هنـــاك  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
وخارجيـــة  داخليـــة  تحقيقـــات 
الطبيـــة،  األخطـــاء  فـــي  مســـتقلة 
التحقيـــق،  مـــن  نوعـــان  ويوجـــد 
الداخلـــي  التحقيـــق  وهـــو  األول 
مـــن قبـــل وزارة الصحـــة ولجـــان 
التحقيق الداخلية، ويتم تشـــكيل 
لجـــان التحقيـــق، وتكـــون مؤقتـــه 
لكل حالـــة، وبعد موافقة الســـلطة 
لجـــان  توجـــد  كمـــا  المختصـــة 
مـــن  تشـــكل  المبدئـــي  للتحقيـــق 
رئيس األطبـــاء، أما النـــوع الثاني 
الـــذي  الخارجـــي  التحقيـــق  فهـــو 
يكـــون مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
)نهرا(.

تحقيق

وأبانـــت الوزارة قائلـــة: “يتم عمل 
لجنـــة مؤقته لـــكل حادثـــة، حيث 
تحقيـــق  لجـــان   )4( تشـــكيل  تـــم 
 2018/2020 األعـــوام  خـــالل 
كمـــا  الطبيـــة،  باألخطـــاء  تتعلـــق 
توجد لجنـــة دائمة يعاد تشـــكيلها 
كل فتـــرة، تســـمى لجنـــة الوفيات 
والمضاعفات تهدف إلى تحســـين 
بيئة العمل، تم إنشـــاء هذه اللجنة 
منـــذ أكثـــر مـــن 25 ســـنة وتقـــوم 
بدراســـة جميـــع حـــاالت الوفيـــات 
والمضاعفـــات وتختـــص بدراســـة 
والمضاعفـــات،  الوفيـــات  حاللـــت 
ودراســـة مالبســـات جميع حاالت 
التـــي  والوفيـــات  المضاعفـــات 
الســـلمانية  مجمـــع  فـــي  تحـــدث 
الطبـــي، وتحديـــد أوجـــه القصـــور 
العمـــل،  آليـــات  فـــي  والســـلبيات 
الشـــهرية  ومراجعـــة االحصائيات 
المراجعـــة  مكتـــب  عـــن  الصـــادرة 

الطبية.
أكـــدت وزارة الصحة أنه بحســـب 
الوقائع المســـجلة لدى الوزارة عن 
وجود شبهة خطأ طبي من عدمه 
لـــم يتبيـــن زيـــادة فـــي األخطـــاء 
المستشـــفيات  فـــي  فـــي  الطبيـــة 
الحكوميـــة فـــي اآلونـــة األخيـــرة، 
والمالحـــظ فـــي األمـــر هـــو زيـــادة 
معهـــا  والتعامـــل  الحـــاالت  رصـــد 
وتحويلهـــا للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة مـــن 
قبل المستشفيات، مشيًرة إلى أن 
الجهـــة المســـؤولة عـــن تعويضات 
وزارة  هـــي  الطبيـــة  األخطـــاء 

الصحة، وأنه ال توجد لدى الوزارة 
أي دراســـات بشـــأن التأميـــن ضـــد 
األخطاء الطبية أو توقيت إجراء 

مثل هذه الدراسة.
وأضافت الوزارة أن عدد األخطاء 
الطبية التي شكلت جرائم جنائية، 
ُأحيلت إلى النيابة العامة بدًءا من 
2018 اثنتيـــن، واحـــدة فـــي العام 
2019 واألخـــرى فـــي 2020، وتـــم 

تحويلها إلى النيابة.

اإلتالف

وذكـــرت الـــوزارة أن كمية األدوية 
التـــي تم إتالفهـــا منذ عـــام 2018 
حتـــى بداية شـــهر ديمســـبر 2020 
دوائيـــة  وحـــدة   6,458,926 بلـــغ 
 ،2018 للعـــام   2,083,979 بواقـــع 
فيمـــا   ،2019 للعـــام  و1,373,993 
بلغـــت منذ مطلع العـــام 2020 إلى 
2 من من شـــهر ديســـمبر الجاري 3 

ماليين و954 وحدة دوائية.
وأكملت أنها تتعامل مع 42 موردا 
لألدويـــة فـــي آخر ثالث ســـنوات، 
بمجمـــوع يبلـــغ 202 مليون و220 
ألف دينار، بواقع 57 مليونا و984 
ألف للعام 2018 و80 مليونا و200 
ألف للعام 2019، و64 مليونا و36 
ألف دينار للعام 2020، مؤكدة أنه 
لـــم تتـــم عمليـــة شـــراء أدوية من 
غيـــر علم اللجنة الوطنية للشـــراء 
والمســـتلزمات  لألدويـــة  الموحـــد 

الطبية.
وبينـــت أن جميـــع األدويـــة التـــي 
وردت فـــي ديوان الرقابـــة المالية 
يوجـــد لهـــا أدويـــة بديلـــة وتحقق 
هنـــاك  أن  كمـــا  المفعـــول،  نفـــس 
بعـــض األدوية تـــم إلغاؤهـــا لتغير 
وإدخـــال  العالجـــي  البروتوكـــول 
فاعليـــة،  أكثـــر  جديـــدة  أدويـــة 
مؤكـــدة أنـــه تم منـــع األطبـــاء من 

وصف األدوية ألنفسهم.

القدرة

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن القدرة 
فـــي  للعيـــادات  االســـتيعابية 
الطبيـــة  والمراكـــز  المستشـــفيات 
التابعـــة لوزارة الصحـــة في اليوم 
الواحد خالل 2020 حوالي 2300 
إلـــى أن  مريـــض يومًيـــا، مشـــيرة 
العيـــادات فـــي مجمـــع الســـلمانية 
الصباحيـــة  الفتـــرة  فـــي  الطبـــي 
تعمل بكامل طاقتها االســـتيعابية 
لبعـــض  عيـــادات  وتتواجـــد 
التخصصات في التفرة المســـائية 
كما تم استحداث عيادات مسائية 
لتخفيض فترات انتظار المرضى.

وبالنســـبة للمراكـــز الصحيـــة فـــإن 
اليـــوم  فـــي  المواعيـــد  متوســـط 
مواعيـــد  مـــن   14290 الواحـــد 
عـــدد  وإن  االعتياديـــة،  المتابعـــة 
المواعيد الصباحية في األســـبوع 
للطبيـــب الواحـــد مـــن األحد حتى 
الخميس 219 حالة، فيما بلغ عدد 
المواعيد المســـائية في االســـبوع 
232 موعدا وبين كل موعد وآخر 

8 دقائق فقط.
وأردفت الوزارة أن فترة متوسط 
طـــوارئ  قســـم  فـــي  االنتظـــار 
السلمانية الطبي من لحظة دخول 
المريض قسم الطوارئ إلى لحظة 
للفحـــص  الطبيـــب  إلـــى  الدخـــول 
وأخـــذ العـــالج مـــن ســـاعتين إلـــى 
4 ســـاعات، أمـــا الحـــاالت الحرجة 

فيتم معاينتها على الفور.
وفيما يخص كيفية تعامل الوزارة 
مـــع نقـــص الكـــوادر الطبيـــة بعـــد 
برنامج التقاعـــد االختياري أكدت 
الصحـــة أنهـــا لـــم تعـــاِن مـــن نقص 
فـــي الكوادر الصحيـــة حيث تقدم 
االختيـــاري،  للتقاعـــد  طبيًبـــا   69
مشـــيرة إلـــى أن الـــوزارة وظفـــت 

132 طبيًبـــا فـــي عـــام 2020 بينما 
وظفت الـــوزارة 179 طبيًبا خالل 
الثالثة األعوام الماضية، وبالتالي 
لم يؤِد برنامج التقاعد االختياري 
إلـــى نقص في عـــدد األطباء، وأن 
هنالك شواغر جديدة على الهيكل 
التنظيمـــي للـــوزارة، وأن األولوية 

في التوظيف للبحرينيين.

النقص

وذكـــرت أن النقـــص الحاصـــل في 
بعض التخصصـــات الدقيقة فقط 
فـــي الـــوزارة، وذلـــك بســـبب عدم 
توفـــر الكـــوادر الطبيـــة البحرينية 
المؤهلـــة فـــي هـــذه التخصصـــات، 
بعـــض  عـــن  األطبـــاء  ولعـــزوف 
التخصصات الدقيقة، مشيرة إلى 
أن الـــوزارة تقوم بابتعاث األطباء 
التخصصـــات  علـــى  للتدريـــب 
الحاصـــل  النقـــص  لســـد  الدقيقـــة 
فيها وفق اإلمكانيات والميزانيات 

المتاحة.
وقالت، في حال وجود شواغر في 
الـــوزارة تقـــوم بتقديـــم طلب إلى 
ديـــوان الخدمـــة المدنية إلرســـال 
قوائم المرشحين وفي حال تعذر 
مـــن  المرشـــحين  الحصـــول علـــى 
المركـــز يتم طلب اإلعالن عن تلك 

الشواغر في الصحف المحلية.

تقليل

عـــدم  أو  تقليـــل  موضـــوع  وفـــي 
صرف بعض المكافآت أو العالوات 
لألطبـــاء قالت الـــوزارة: “ال يوجد 
تقليـــل فـــي عـــالوات األطبـــاء أو 
عـــدم صرفها بـــل تم زيادة ســـقف 
والعمـــل  الخفـــارة  بـــدل  ســـاعات 
اإلضافي لألطباء فـــي العديد من 
األقسام الطبية إلى الحد األقصى 
المســـموح له وهو 156 ساعة لكل 
طبيب، كما تم فتح سقف ساعات 

بـــدل الخفـــارة والعمـــل اإلضافـــي 
الذيـــن  مـــن األطبـــاء  لعـــدد كبيـــر 
تجاوزت ســـاعاتهم الحد األقصى 
المســـموح بـــه واســـتدعت حاجـــة 

العمل لخدماتهم.
وعـــن المواعيـــد االســـبوعية فـــي 
المراكـــز الصحيـــة التابعـــة لـــوزارة 
مجموعهـــا  بلـــغ  فقـــد  الصحـــة 
اســـبوعًيا 71 ألفـــا و447 موعـــدا لـ 
27 مركزا صحيا وفًقا إلحصائيات 

الوزارة.
 562 إن  الصّحـــة  وزارة  وقالـــت 
مـــن  خدماتـــه  أنهـــى  ـــا  طبيًّ كادًرا 
القطـــاع الصّحـــي الحكومـــي عبـــر 
“التقاعد” منـــذ العام 2017 وحتى 

ديسمبر الجاري.
وأفادت بـــأن 106 من المتقاعدين 
وأطبـــاء  واستشـــاريين  أطبـــاء 
أســـنان، و205 منهـــم يعملـــون في 
التمريـــض، و93 فـــي مهـــن طبيـــة 
معاونـــة، و95 فـــي مهـــن مســـاعد 

خدمات طبية.
أما على صعيـــد التوظيف، فقالت 
الـــوزارة إّنها وّظفـــت 1105 كوادر 
طبّية جديدة في الفترة ذاتها )من 
2017 وحتـــى ديســـمبر الجـــاري(، 
)التمريـــض(،  مهنـــة  فـــي  أغلبهـــم 
حيـــث تـــم توظيـــف 633 ممّرًضـــا 
مـــن   %  57.2 بنســـبة  وممّرضـــة 
إجمالـــي عمليـــات التوظيف، وفي 
المقابـــل تـــّم توظيـــف 179 طبيًبا 
بنســـبة 16 % من إجمالي عمليات 

التوظيف.
وفي الســـياق نفسه، قالت الوزارة 
إنهـــا قامـــت خـــالل الفتـــرة ذاتهـــا 
بتدريـــب 354 طبيًبـــا في مختلف 
التخصصات، وإنها تعاقدت جزئًيا 
مـــع 25 طبيًبـــا فـــي العـــام الجاري 

.2020

لجنة التحقيق في الصحة

ا منع األطباء من صرف األدوية ألنفسهم... وكل طبيب يستقبل 451 حالة أسبوعيًّ
“^” تنـشــــــــر ردود “الصــحـــــــة” عـلـــــــى لـجـنـــــــة التحـقـيـــــــق البـــرلمــانـيـــــــة
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علوي الموسوي

2300 مريض 
ا تستقبلهم  يومّيً
العيادات والمراكز 

الطبية

تشكيل 4 لجان 
تحقيق باألخطاء 

الطبية خالل 3 
سنوات

“الصحة” الجهة 
المسؤولة عن 

تعويضات األخطاء 
الطبية

ال دراسات لدى 
الوزارة بشأن 

التأمين ضد 
األخطاء الطبية

 النتيجة لجنة التحقيقالسنة

 اإليقاف عن العمل والراتب لمدة 10 أيامواقعة تعرض مريضة لمضاعفات بعد خروجها من غرفة العمليات2018

 إنذار كتابيفي األهمال وعدم االهتمام في العمل ومخالفة االرشادات والتعليمات بالعمل2019 

 الفصل عن العمل جزاءات مختلفة للطاقم الطبي والتمريضيفي واقعة إعطاء طبيب لدواء غير مسموح به عن طريق الوريد 2019 

في واقعة التوأمين. 2020
صدر قرار بالوقف عن العمل لحين انتهاء اإلجراءات الجنائية المتخذة ضد الطبيب

 خصم من الراتب لمدد مختلفة على الطاقم الطبي والتمريضي

 األسباب وراء طول مدة المواعيد الممنوحة للمرضى 
بحسب وزارة الصحة

زيادة التحويالت إلى مجمع السلمانية الطبي

الزيادة السكانية

زيادة األمراض المزمنة 

قلة األطباء االستشاريين في مجمع السلمانية الطبي

ال نقص في عدد األطباء 
وأولوية التوظيف للمواطنين 

ال يوجد تقليل في عالوات 
األطباء أو عدم صرفها

إتالف 6,5 مليون 
دواء منذ 2018

خطئان طبيان 
ارتقيا لجرائم جنائية 
تم إحالتهما للنيابة 

منذ 2018

202 مليون دينار 
لشراء األدوية من 
42 مورًدا في 3 

سنوات
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ذكـــر تقرير حديث لمصـــرف البحرين المالي تناول االســـتقرار المالي 
في المملكة، أن نســـبة القروض المتعثرة قد انخفضت بنهاية النصف 
األول 2020 لتبلـــغ 4.5 % مقارنة بنســـبة 0.3 % عـــن الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
والقرض المتعثر هو قرض يتخلف فيه المقترض عن الســـداد بسبب 
عدم قيامه بســـداد الدفعات المقررة لفتـــرة محددة. وعلى الرغم من 
أن العناصـــر الدقيقـــة للحالة المتعثرة يمكـــن أن تختلف اعتماًدا على 
شـــروط القرض المحددة، إال أنه يتم تعريـــف “عدم الدفع” عادًة على 
أنـــه ال توجـــد مدفوعـــات أو فائـــدة. وتختلـــف الفترة المحـــددة أيًضا 
حســـب الصناعة ونوع القرض. عموما، تكون الفترة 90 يوًما أو 180 

يوًما.
وارتفعت المخصصات كنسبة من القروض المتعثرة إلى 64.8 % في 

يونيو 2020 من 62.0 % في ديسمبر 2019.
وبلغت نســـبة كفاية رأس المـــال CAR( 2( للقطاع المصرفي 18.5 % 
في يونيو 2020 انخفاًضا من 19.4 % في ديســـمبر 2019. وأظهرت 
البيانات أن نسبة رأس المال األساس )نسبة رأس المال من المستوى 
األول إلـــى األصول المرجحـــة بالمخاطر( قد انخفضـــت من 18.1 % 

في ديسمبر 2019 إلى 17.1 % في 
يونيـــو 2020. فـــي حيـــن أن نســـبة 

)نســـبة  الماليـــة  الرافعـــة 
رأس  علـــى  األصـــول 
المال( ارتفعت إلى 8.2 

% في نفس الفترة.

انخفاض نسبة القروض المتعثرة 4.5 %

المنامة - سوليدرتي البحرين

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن، إحــدى كبريــات شــركات التأمين فــي البحرين 
والشــركة التابعة لمجموعة ســوليدرتي القابضة، عن فوزها بجائزة “أفضل 
The Global Eco�  شركة تأمين للتحول الرقمي”، الممنوحة من قبل مجلة
nomics. ويوثــق منــح هــذه الجائزة جهود الشــركة المســتمرة باالبتكار في 

مجال تكنولوجيا التأمين في البحرين لعام 2020. 

تـــم تكريم ســـوليدرتي البحرين بهذه 
الجائزة لدورها المحوري في الريادة 
في قطاع التأميـــن الرقمي بالمملكة. 
الجائـــزة أن ســـوليدرتي  تنـــص  كمـــا 
البحرين تسعى باستمرار في الريادة 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  واالبتـــكار 
بحلـــول  العمـــاء  لتزويـــد  التأميـــن 
رقميـــة مبتكـــرة متميـــزة، مـــن خال 
تبسيط وسائل التواصل مع الشركة. 
وقال الرئيس التنفيذي لســـوليدرتي 
“نحـــن  محمـــد  جـــواد  البحريـــن، 
فخـــورون جـــًدا بالحصـــول على هذا 

 The Global مجلـــة  مـــن  التكريـــم 
Economics كأفضـــل شـــركة تأمين 
للتحول الرقمي فـــي مملكة البحرين 
لهـــذا العـــام”. وأضـــاف “هـــذا اإلنجـــاز 
التزامنـــا  تؤكـــد  شـــهادة  هـــو  البـــارز 
بمواصلـــة تعزيـــز تجربـــة عمائنا من 
خال تقديـــم خدمات رقمية مبتكرة 
مدعومة بأحـــدث التقنيـــات العالمية 
في ســـوق التأميـــن البحريني.” وتابع 
البحريـــن،  فـــي ســـوليدرتي   “ جـــواد 
نهدف إلـــى مواصلة تحديث وترقية 
خـــال  مـــن  وخدماتنـــا  منتجاتنـــا 

تقديـــم حلـــول رقميـــة مبتكـــرة لدعم 
احتياجـــات عمائنـــا فـــي هـــذا العالم 

الرقمي المتطور”. 
The Global Eco� مجلـــة  وتوفـــر 
nomics للقـــراء تقاريـــر ومراجعـــات 
مستقلة حول الصناعات االقتصادية 

والتجارية في جميع أنحاء العالم.

جواد محمد

”The Global Economics“ فــازت بجائزة مــن مجلــة
“سوليدرتي” أفضل شركة تأمين للتحول الرقمي 2020

المنامة - الخليجي التجاري

احتفل المصرف الخليجـــي التجاري، تزامًنا مع احتفاالت 
المملكـــة باليـــوم الوطنـــي المجيـــد وذكـــرى تولـــي جالـــة 
الملـــك لمقاليد الحكم، بهذه المناســـبة الوطنية مع عمائه 
وموظفيـــه بمكاتبـــه الرئيســـة وفروعـــه من خـــال توزيع 
الهدايـــا التذكاريـــة وتقديـــم الضيافـــة البحرينيـــة وســـط 

أجواء مفعمة بروح المحبة والوالء. 
ورفـــع الرئيـــس التنفيـــذي للمصـــرف الخليجـــي التجـــاري، 
ســـطام القصيبـــي، أســـمى آيـــات التهاني والتبريـــكات إلى 
مقـــام عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، وإلى ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى الشـــعب 
البحرينـــي الكريم، مشـــيًرا إلى أن هذه المناســـبة الوطنية 
العزيزة تشـــكل فرصة ثمينة الستذكار المنجزات العديدة 
وما تحقق من قصص نجاح تشهدها البحرين في مختلف 
الميادين واألصعدة، مضيًفا أن مملكة البحرين تعيش في 
العهـــد الزاهر لصاحب الجالـــة الملك أزهى عصورها التي 
تســـتوجب مـــن كل مواطـــن أن يفخـــر بأنه مـــن أبناء هذه 

األرض الطيبة. 
وأكـــد القصيبـــي علـــى أن المصـــرف الخليجـــي التجـــاري 
ملتـــزم بمواصلـــة جهـــوده الوطنيـــة مـــن خال مســـاهمته 
في دعـــم االقتصاد المحلي وتمكيـــن المملكة من الحفاظ 
علـــى ريادتهـــا علـــى مســـتوى المنطقـــة فـــي مجـــال العمل 
المصرفـــي والمالـــي، وذلـــك مـــن خـــال توفيـــر منتجـــات 
وخدمـــات مصرفية مبتكرة وتبني أحدث ما توصلت إليه 

التكنولوجيا المالية.

بتوزيــع الهدايــا التذكاريــة وتقديم الضيافــة البحرينية
“الخليجي التجاري” يحتفل مع عمالئه وموظفيه باليوم الوطني

الحايكي: الطاقات الوطنية المحور الرئيس للتنمية المستدامة

في أعقاب استكمال اإلجراءات الواجبة والموافقات الالزمة

افتتاح مقر “إدامة البحرين” ألنظمة العزل بالزنج

“سيكو” تستحوذ على أسهم األغلبية في “مسقط المالية”

افتتـــح النائب أحمد صباح الســـلوم 
والوكيـــل المســـاعد لشـــؤون العمـــل 
بـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
أحمـــد الحايكـــي مقـــر شـــركة إدامة 
البحريـــن ألنظمة العـــزل في منطقة 

الزنج.
وأكـــد النائـــب الســـلوم أثنـــاء حفـــل 
االفتتـــاح وجـــود البيئـــة المشـــجعة 
لريـــادة األعمال في مملكة البحرين، 
توظيـــف  علـــى  الشـــباب  وقـــدرة 
إمكاناتهم كافة وتأســـيس مشـــاريع 
نوعيـــة مـــن شـــأنها أن تســـاهم فـــي 
رفـــد االقتصـــاد، إضافـــة إلـــى وجود 
صنـــدوق  بـــه  تقـــدم  الـــذي  الدعـــم 
العمـــل “تمكيـــن” للشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة. 
إدامـــة  شـــركة  وجـــود  إن  وقـــال:   
البحريـــن ألنظمة العزل في المنطقة 

والتي تعتمد علـــى الكوادر الوطنية 
مـــن شـــأنه أن يســـاهم فـــي خدمـــة 
المنطقـــة ويلبي االحتياجـــات كافة، 
إضافة إلى األســـعار التنافسية التي 
تقدمها بما يؤكد ســـعي الشـــركة إلى 

تقديم خدمات نوعية. 
مـــن جهتـــه، أشـــاد الوكيل المســـاعد 

العمـــل  بـــوزارة  العمـــل  لشـــؤون 
والتنمية االجتماعية أحمد الحايكي 
بإقبال الشباب البحريني على ريادة 
األعمـــال، منوهـــا بالتســـهيات التي 
تقدمها الحكومة للشـــباب البحريني 

في قطاع األعمال. 
بالتـــزام  إعجابـــه  الحايكـــي  وأبـــدى 

الشركة بتوظيف أكبر عدد ممكن من 
الشـــباب البحريني، داعًيا الشـــركات 
الحتضـــان العمالة الوطنيـــة، معتبًرا 
الطاقـــات الوطنية المحـــور الرئيس 

للتنمية المستدامة في البحرين. 
مـــن جانبـــه، عبـــر المديـــر التنفيـــذي 
لشركة إدامة البحرين ألنظمة العزل 
محمد الرمل عن مدى شـــكره لوكيل 
العمل أحمد الحايكي وللنائب أحمد 
الســـلوم لمشاركتهما في افتتاح مقر 

الشركة الكائن في منطقة الزنج.

البنـــك  )م(،  ش.م.ب  ســـيكو  أعلنـــت 
إدارة  مجـــال  فـــي  الرائـــد  اإلقليمـــي 
األصـــول والوســـاطة وصناعة الســـوق 
االســـتثمارية  المصرفيـــة  والخدمـــات 
)والمرخص من قبـــل مصرف البحرين 
المركـــزي كبنـــك جملة تقليـــدي(، أمس 
عـــن توقيـــع اتفاقيـــة مـــع بنك مســـقط 
نســـبة  علـــى  لاســـتحواذ  ش.م.ع.ع 
72.71 % فـــي شـــركة مســـقط المالية 
الواقـــع مقرهـــا فـــي الســـعودية، والتي 
تشـــكل أســـهم األغلبيـــة فـــي الشـــركة 
التابعة المملوكة بالكامل لبنك مسقط. 

أعقـــاب  فـــي  االتفاقيـــة  توقيـــع  تـــم 
اســـتكمال إجـــراءات العنايـــة الواجبة 
والحصـــول علـــى الموافقـــات الازمـــة 
مـــن كا الطرفيـــن ومصـــرف البحريـــن 
المركـــزي. وســـيتم اســـتكمال الصفقـــة 
فور الحصـــول على جميـــع الموافقات 
الرقابية والرسمية الازمة من الهيئات 
التنظيميـــة المختصـــة في الســـعودية 

وغيرها من الجهات ذات الصلة. 
ســـيتم تنفيـــذ عمليـــة االســـتحواذ عن 
طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم 
ســـيكو المحتفـــظ بهـــا حالًيـــا كأســـهم 
خزينـــة مقابـــل 72.71 % فـــي شـــركة 
مســـقط الماليـــة )الســـعودية(. ونتيجة 

لعمليـــة تبـــادل األســـهم، ســـوف يتملك 
بنـــك مســـقط 38,563,894 ســـهًما مـــا 
نســـبته 9 % مـــن رأســـمال ســـيكو بعد 

إتمام الصفقة. 
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لســـيكو، نجـــاء الشـــيراوي 
بالتوقيـــع علـــى  للغايـــة  “إننـــا ســـعداء 
اتفاقية االستحواذ على شركة مسقط 
الماليـــة )الســـعودية( التـــي مـــن شـــأنها 
تعزيز تواجدنـــا في المنطقة واالرتقاء 
بخدماتنا في الســـوق الســـعودية التي 
تعد أكبر ســـوق في المنطقة. وأضافت 
“إننـــا نتطلـــع إلـــى شـــراكتنا الجديـــدة 
بنـــك مســـقط، إذ ســـنتعاون مًعـــا  مـــع 

الستهداف المزيد من فرص النمو”. 
ويعد بنك مسقط مؤسسة مالية رائدة 
فـــي ســـلطنة عمـــان، ويعمـــل بموجـــب 
ترخيـــص مصرفـــي صـــادر عـــن البنـــك 

المركزي العماني. 

الزنج - إدامة البحرين النظمة العزل 

المنامة - سيكو

جانب من حفل االفتتاح

السنابس - الغرفة

“الغرفة” تستعرض 
قضايا قطاع التكنولوجيا

البحرين  وصناعة  تجارة  غرفة  وّجهت 
ومجتمع  أعــضــائــهــا  جميع  إلـــى  دعــوتــهــا 
األعــــمــــال والـــمـــســـئـــولـــيـــن والــمــهــتــمــيــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــجــلــســهــا االفــتــراضــي 
“الثامن” والذي سيتم تخصيصه “لقطاع 
التكنولوجيا”، وذلك يوم غٍد الثالثاء 22 
الساعة 3:30 مساًء،  ديسمبر 2020 في 
زووم  منصة  عبر  مباشرة  سُيبث  حيث 
وقناة الغرفة على اليوتيوب إلى جانب 

تطبيق الغرفة على الهواتف الذكية.

االثنين 21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى األولى 1442 - العدد 4451

السلوم: وجود 
بيئة مشجعة 

لريادة األعمال 
ومشاريع نوعية 

نجالء الشيراوي 

علي الفردان

جانب من االحتفال 

البحرين تسجل مشاركة ناجحة في “جيتكس دبي 2020”
نجاًحـــا  العـــام  هـــذا  البحريـــن  ســـجلت 
بمشاركتها في جيتكس دبي 2020، أكبر 
معرض تقني في الشرق األوسط، وذلك 
مـــن خـــال الجنـــاح الوطنـــي البحرينـــي 
الـــذي ُأقيـــم هنـــاك علـــى مـــدى أســـبوع 
كامـــل، إلـــى جـــوار أجنحـــة ومشـــاركات 
من ســـبعين دولة حول العالم، متجاوزًة 
بذلك التحديات التـــي فرضتها الظروف 
االســـتثنائية لجائحـــة كوفيـــد19� علـــى 

السفر وتنظيم الفعاليات.
 وضـــم الجنـــاح الوطنـــي البحرينـــي في 
جيتكـــس 24 شـــركة ناشـــئة ومتوســـطة 
وكبيرة من الشـــركات البحرينية العاملة 
في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، 
والتـــي اســـتفادت مـــن فرصة المشـــاركة 
التعـــرف  فـــي   ”2020 “جيتكـــس  فـــي 
علـــى أحـــدث التوجهـــات العالميـــة فـــي 

مجال صناعـــة التقنية، واالســـتفادة من 
المشـــاركة في توســـيع أعمالهـــا وتطوير 

خدماتها ومنتجاتها.
واســـتقبل الجنـــاح البحريني هـــذا العام 
عـــدًدا من وفـــود البلـــدان المشـــاركة في 
جيتكـــس، من بينها وفد حكومة عجمان 
اإللكترونيـــة ووفـــود أخرى مـــن أرمينيا 
وبلجيـــكا وغيرهـــا، وقـــد أقيـــم الجنـــاح 
بدعم من صندوق سوق العمل “تمكين”.

ونجحت العديد من الشركات البحرينية، 
في توقيع اتفاقيات شراكات مع عدد من 
الشراكات مع شـــركات عالمية وإقليمية، 

وبهذا الخصـــوص قال الرئيس التنفيذي 
للشـــركة “اتصالكم” راشـــد آل ســـنان “إن 
المشـــاركة في الجناح الوطني البحريني 
فـــي جيتكـــس هذا العـــام أتاحـــت أمامنا 
الفرصـــة للتعـــرف علـــى اتجاهات ســـوق 
تقنيـــة المعلومـــات، وتوجنـــا ذلـــك بعقـــد 
مجموعـــه مـــن اتفاقيـــات التي ســـيكون 
لهـــا أثـــر كبير في نمو الشـــركة من جانب 
وتطويـــر الســـوق البحرينـــي مـــن جانب 

آخر”.
 وفي الســـياق ذاته، قـــال رئيس مجلس 
إدارة شـــركة أطيـــاف القابضـــة، عبيدلي 

تلبـــي  شـــراكات  بنينـــا  “لقـــد  العبيدلـــي 
ومـــن  البحرينيـــة،  الســـوق  احتياجـــات 
بينهـــا مـــن عقود مع شـــركة من مســـتوى 
“آلتيميـــت” العربيـــة، واتفـــاق مع شـــركة 
عقـــد  فـــي  المتخصصـــة  “أنكيـــوب” 

االجتماعات عـــن بعد، إضافة إلى توقيع 
الشركة اتفاقية استراتيجية مع الشركة 
لترويـــج  تيـــك”  “إنســـباير  الســـنغافورية 
تطبيقيهـــا الذي يعمل على مراقبة األداء 
الوظيفي للجسم بشكل ذاتي، األمر الذي 

من شـــأنه مســـاعدة المدارس والشركات 
األخرى طابها أو موظفيها على التوالي 
بما يخفض الكلفة ويضاعف من كفاءة”.
 كما نجحت الشـــركة البحرينية الناشـــئة 
“لوموفي” في الترشح إلى نهائي مسابقة 
المشـــاركة،  الناشـــئة  الشـــركات  أفضـــل 
باإلضافـــة إلـــى الترشـــح لجائـــزة توســـع 
األعمـــال فـــي جيتكـــس هـــذا العـــام، بعد 
أن تمّكنـــت من الوصول إلـــى التصفيات 
النهائيـــة التي تتضمـــن قائمة بأفضل 12 
مشـــارًكا مـــن بيـــن أكثـــر من 150 شـــركة 
مماثلـــة تقدمـــت للفـــوز بهـــذه الجائـــزة، 
وبهـــذا الخصـــوص صـــرح أحـــد مـــدراء 
الشـــركة محمود ملك، أن مشـــاركتنا هذا 
العـــام أتاحت المجـــال أمامنا للبحث عن 
مســـاهمين وفـــرص تقديم التـــي توفرها 
الشـــركة لشـــركات خـــارج نطاق الســـوق 

البحريني.

المنامة -

جانب من الجناح البحريني في “جيتكس”

للعام الـ 14 على 
التوالي بأكبر 
معرض تقني

الجناح الوطني 
البحريني في جيتكس 

ضم 24 شركة



AMAN VILLAS
A ,  B ,  C ,  D

مساحات الفلل

مساحات البناء

أنواع التصاميمـ

m2 334405

245261m2

13دوار 

بين الحياة .. العصرية والفخامة

36779771
جعفر النكال

36744700
أحمد سلمان

36155800
حسن حمزة

36026222
هاني إبراهيم

Broker's license 3 Property Manager's license 23 Approved Valuer license A

بناء وتنفيذ

Grnata Contracting

جميع سيارات املستعملة املعتمدة من مرسيدس-بنز تشمل باقة الخدمة ملدة ٣ سنوات باإلضافة إلى ما تبقى 
من ضمان السيارة الذي ٥ سنوات*.

ملزيد من املعلومات اتصل على ١٧٧٨٥٤٥٤.

*تطبق الشروط واالحكام
*ما تبقى من ضمان السيارة الذي مدته ٥ سنوات

١٧٧٨٥٤٥٤marketing@alhaddad-mer w r r

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة نكست كالود للحلول االدارية المتكاملة ذ.م.م

سجل تجاري رقم 94850

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة نكســت كالود للحلــول االداريــة المتكاملــة 
ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 106560 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين 
الســيد   عز الدين ياســر ابراهيم ابو هنطش مصفيا للشــركة . بهذا يعلن المصفي 
أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم ( 21 ) لعــام 2001 ، و عمــال 
بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعو المصفــي جميع دائني الشــركة إلى 
تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 يــوم من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي: عز الدين ياسر ابراهيم ابو هنطش 

EZZ.HANTASH@GMAIL.COM     -    36040550

التاريخ:15 /ديسمبر/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ٕادارة التسجيل
 ) CR2020- 174793 ( طلب رقم

تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة ، فعلى كل مــن لديه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  حسين عبدعلي ابراهيم جعفر ابوادريس

االسم التجاري الحالي:  أبوادريس ميديا
االســـــم التجـــاري :  سايبر كالود لحلول الوسائط

 
رقم القيد:1-137093

التاريخ : 2020/12/15  
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التسجيل
)CR2020- 175560 (  طلب رقم

تنازل – عن المحل التجاري

الرقــم  الكوهجــي  إســحاق عبدالرحمــن عبــدهللا  الســيد     / الســادة  إلينــا  تقــدم 
الشــخصي 490028136 طلــب تنازل عن المحل التجــاري الواردة معلوماته أدناه 
إلــى الســادة / عبــدهللا عبدالقادرعبدالرحمــن عبــدهللا الكوهجي الرقم الشــخصي 

. 770501451
 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
االســـــم التجـــاري : مشاريع الكوهجي

رقم القيد:9394
الفرع: ٧ 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

     CR2020 --  168294    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

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 :      مفضل فيروز عبد علي عبد العلي   

االسم التجاري الحالي :   خدمات فيروز لتخليص البضائع 
االسم التجاري الجديد:  فيروز لو جستيكز

قيد رقم :    34695 – 1

التاريخ :2020/11/24
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة التسجيل
بشان تغيير االسم التجاري

تعلــن ادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بانه قــد تقدم اليها  
شــركة نوفازا لتســويق ذ.م.م المســجلة بموجب القيد رقم 123329 طالبين تغيير 

االسم التجاري من : شركة نوفازا لتسويق ذ.م.م
NOVAZA MARKETING COMPANY W.L.L

الى : ازياء نوفازا ذ.م.م
NOVAZA FASHIONS W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

      CR2020 --  168264    اعالن رقم
تسجيل اسم تجار ي

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 :    محسن احمد علي عبد النبي   

االسم التجاري الحالي :  االمانة لالدوات الصحية      
االسم التجاري الجديد:   مؤسسة ديار االمانة التجارية     

قيد رقم :     21934 – 2

االثنين 21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى األولى 1442 - العدد 4451 08



Vacancies Available
PAPILLON Restaurant CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 

 suitably qualified applicants can contact

17243953  or  EALFARIS@GMAIL.COM

 Abdulaal Cleaning & Maintenance Company W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17404101  or  acme@batelco.com.bh 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 

 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 

 suitably qualified applicants can contact

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

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 

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

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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 

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 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

39433830  or  CO.ALFAJER@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 

Golden Lion Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17533125  or  Goldengroupbahrain@gmail.com 

Apex Steel Construction Company W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17375909  or  MMTHREEM56@GMAIL.COM 

East Plum Services Co. WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.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 

Solartecc Green Energy Factory WLL 

has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

35118118  or  RABIH-ABDALLAH11@HOTMAIL.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

ATLANTIC SWIMMING POOL 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

17731388  or  A.RAHMAN@ATLANTIC-POOLS.COM 

Komachi bakery Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39676751  or  HUSSANAD@YAHOO.COM 

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com 

DIGITAL QUALITY ITECH 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST (PROMOTION) 

 suitably qualified applicants can contact

17338921  or  DQITECH@gmail.com 

Viacloud 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

17221515  or  TABBARA@STRATUMWLL.COM 

AL EZZEL OPERATION AND MAINTENANCE COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

17464719  or  hussain.mansoor@engie.com 

ROYAN RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

AHAL ALDEYRA CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

39690470  or  MARYAMMOHAMEDEBRAHIM@GMAIL.COM 

Ajeeb discount center 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17292022  or  ajeeb@batelco.com.bh 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

ALASKARIAN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39834432  or  AKHONNA@GMAIL.COM 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

ALBARZAKH CONTRACTING CO. S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 

 suitably qualified applicants can contact

17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

YOUNIS BADER FOR FOOD STUFF 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39830626  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

SUNLIGHT INTERIORS & EXHIBITIONS w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

17785961  or  PAUL@SUNLIGHTINTEX.COM 

MICROTECH SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 

 suitably qualified applicants can contact

17245581  or  MICROBAH@BATELCO.COM.BH 

Shaker tarada sale tailoring material 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17783614  or  ADEL.TARADA@GMAIL.COM 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

WAFIYA MOBILES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

39647436  or  ALDARDOCUMENT13@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17431517  or  FATEH44M@GMAIL.COM 

Sufooh Realestate w.l.l 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

36002282  or  burjhala@gmail.com 

AL ZAMAN Fabrication & Welding Workshop 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33331564  or  AHDSTUDIOBH@GMAIL.COM 

PAINT WITH COLOR 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

39936654  or  PAINTWITHCOLOR@YAHOO.COM 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 

 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

AMAZING TOWER CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33000206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

MARIYA ADVARTISING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33300206  or  TABASSUMFAROOQ61@GMAIL.COM 

MASHAIER MARKET 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17776486  or  MASHAERMARKET4@GMAIL.COM 

Kotly electronics 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

36309954  or  FAISALOONELY@HOTMAIL.COM 

Gulf art carpentry 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

39177777  or  hussaingulfart@gmail.com 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

HAJI NISAR JEWLLERY DESIGN 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17257459  or  MEANSMEOMER@GMAIL.COM 

GERMAN SPECIALISED HOSPITAL S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 

 suitably qualified applicants can contact

17518899  or  JANAHI@VC-BANK.COM 

REEM EVENTS MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17420052  or  suzanne@reemcompany.com 

Sabr ayoob restaurant and grills 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17682434  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.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 

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 

Design Creative  W L L 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

77006661  or  JALIL@DESIGNGRAFIX.COM 

UNITED GULF CONTRACTING & ASPHALT CO. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17700116  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

NASS MECHANICAL CONTRACTING COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

17725522  or  yousif@aanass.net 

Urban Tarka Restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

33926361  or  JABRANSALEEM@HOTMAIL.COM 

MALAK ALKABEER CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33394994  or  ALOJAIMI.AHMED@GMAIL.COM 

EDAMA BAHRAIN CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

17484815  or  Edamabh@gmail.com 

BABA RAMADHAN  CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39064201  or  MOHAMMADAMEER560@GMAIL.COM 

999 Boutique 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33838515  or  XC2@LIVE.COM 

NEW KRISTALA CLEANING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

39294580  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

Pacific volcano for electrical tools 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39176961  or  HABIBALHAJARI@GMAIL.COM 

ELEVEN GARAGE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

32123332  or  speedone708@gmail.com 

GOLDEN ERA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38843999  or  GOLDENERA.S.BH@GMAIL.COM 

H H BRIGHT MAS CONSTRUCTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

17681764  or  brightmascontracting@gmail.com 

Taste Time Cafeteria W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

33588919  or  VKMUHAMMADALI@GMAIL.COM 

TELEGRAPH GARGE 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 

 suitably qualified applicants can contact

17835324  or  GARGEALLAWI@GMAIL.COM 

BIM Dragon Kitchenware Furniture W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

32199178  or  STAN.XUE@GMAIL.COM 

THE BEST PALACE CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

34457060  or  MARKBEST.TRADING.BH@GMAIL.COM 

11 STAR TECHNOLOGY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33280814  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

ALSAYEGH JEWELLERY FACTORY 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 

 suitably qualified applicants can contact

36727776  or  AMEERA_662@HOTMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

HAMMOUDI BUTCHERY 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

66942288 

Aaloo Gate Shabir Cafeteria 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39245209  or  INAMCONST@GMAIL.COM

KASWA RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39664685  or  ABDULREHMANB54@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

  COOK(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

MASHWI AND MAKLI RESTURANT - PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

39991192  or  DHIYAALASFOOR@LIVE.COM 

Yummy corner restauraNT 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

34149083  or  KAKA33SAHA@HOTMAIL.COM 

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

77707070  or  Bernadette.Atole@jumeirah.com 

JANET GANITO MANCAO 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

36428158  or  VISTAWORLDBH@GMAIL.COM 

Professional Boxes Carpentry 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(FURNITURE) 

 suitably qualified applicants can contact

39633812  or  YUSUF.BUTI@PROBOXES.BH 

Jumami Cafe 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38803777  or  SIGNATURECAFE.BH@GMAIL.COM 

PaPa Kanafa S.P.C Owned by Husain Abduredha Karashi 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

39448689 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

NASEEJ PALACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM 

PYRAMID CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33269729  or  MIFTIKHAR087@GMAIL.COM 

SAAR GRILLS 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33467655  or  ECHOBAHRAIN@GMAIL.COM 

CLEVERSO CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER 

 suitably qualified applicants can contact

17681317  or  cleverso.bh@gmail.com 

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

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

HAJAR CONSTRUCTION FOR ELECTRICAL & MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 

 suitably qualified applicants can contact

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

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

GULF CITY CLEANING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

ALMOAYYED SECURITY 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 

 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.com 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.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 

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 

 suitably qualified applicants can contact

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.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 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

FERVENT INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

77399937  or  VERSAI@GMAIL.COM 

Bawba al madina al monawrah upholstery 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39289343  or  RASHIDAHMED3314@GMAIL.COM 

Prachi Fitness Yoga Instruction (s.p.c) for the owner Mano Kumar 

has a vacancy for the occupation of

  COACH ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

34375102  or  MANMANJULPANDEY@GMAIL.COM 

Jumeirah Royal Saray Bahrain S.P.C. Owned by Sevens Hotels & Resorts W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF 

 suitably qualified applicants can contact

77707070  or  Bernadette.Atole@jumeirah.com 

PERFECT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

33906272  or  PERFECTDOC17@GMAIL.COM 

SRS PERFUMES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

17554278  or  BURASHEDDOCUMENT@YAHOO.COM 

The first technology home S.P.C OWNED BY  TARIG ELNOUR AHMED ELF 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

66905668  or  TARIQ400@HOTMAIL.COM 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 

 suitably qualified applicants can contact

39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

NASEEJ PALACE CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

38229737  or  IBRAHIMMOHD1975@GMAIL.COM 

ALEENTA BEAUTY CENTER for Ladies 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

39000347  or  KAMKOM@LIVE.COM 

BLACK BOX ENTERTAINMENTS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

SOFT SHOE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 

 suitably qualified applicants can contact

39620738  or  PRASADMP676@GMAIL.COM 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

35968032  or  FNBROTHERSWLL.CO@GMAIL.COM 

Sana For Electrical And Telephone Company WLL - Foreign Branch C 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

39144134  or  SAAD@4SANA.COM 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI AHMED ALI AHMED ALDERAZI 

has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 

 suitably qualified applicants can contact

17369322  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

Um Juma Sweets And Nuts W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

17470604  or  UMJUMASWEETS@GMAIL.COM 

THE KIDS CLINIC MEDICAL CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

17715515  or  thekidsclinic83@gmail.com 

Print X Media Advertising Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GRAPHIC DESIGNER 

 suitably qualified applicants can contact

17671316  or  JABBARBHK09@GMAIL.COM 

ZAHIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C OWNED BY ZIAUL ISLAM INTERIOR D 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

36690268  or  IZIAUL599@GMAIL.COM 

Muhammad Aazan Fabrication Co W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 

 suitably qualified applicants can contact

33510303  or  ALIRASHEED201217@GMAIL.COM 

AL ZAHRAT AL HAMRA BUILDING MATERIAL CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

39079094  or  MD.ANAM.ANAM@GMAIL.COM 

M S Y CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33287861  or  DDRAMJID@GMAIL.COM 

Adaa Building Solutions W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAVY EQUIPMENT OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

17210147  or  ADAA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

EZDAN PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33469569  or  EZDANINFO@GMAIL.COM 

AJAB TRADING  CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

39196893  or  AJABTRADING7@GMAIL.COM 

Drawing style construction 

has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 

 suitably qualified applicants can contact

13663000  or  drawingstylec@gmail.com 

TOTAL CARE DOCUMENT CLEARANCE Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 

 suitably qualified applicants can contact

37214545  or  TOTALCARE.BAHRAIN@GMAIL.COM 

PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST 

 suitably qualified applicants can contact

66666234  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 

 suitably qualified applicants can contact

66666234  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

39993245  or  SAWMARINEBH@GMAIL.COM 

MR CAR MOTOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER 

 suitably qualified applicants can contact

36224922  or  HASSANBAKKOR@HOTMAIL.COM 

Asna Home Decorations Bahrain Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

17555512  or  NAJJAR2005@HOTMAIL.COM 

Sadman construction co wll 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

Good Spring Gardens 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 

 suitably qualified applicants can contact

39850362  or  BAH_EOD_1@YAHOO.COM 

ALHATAF CARGO SERVICES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33701470  or  FAISAL.JAVED66@GMAIL.COM 

FREE STYLE PROMOTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE WORKER HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

34332051  or  JOSHIBROWN894@GMAIL.COM 

AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33668682  or  FALAH27@OUTLOOK.COM 

Raees Sharif Logistics Co. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33764006  or  WFATHAR@YAHOO.COM 

STYLE MY SPACE CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

36240595  or  STYALBAH@GMAIL.COM 

STYLE MY SPACE CO Bahraini partnership company 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

36240595  or  STYALBAH@GMAIL.COM 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOUNDATIONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

17620673  or  SKDGRPCO@BATELCO.COM.BH 

Makan cafe & restaurant 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

36665024  or  FADY.RAYAGLLERY@GMAIL.COM 

ALRAHILA CONSTRUCTION EST 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33865286  or  TAHIR.NAAMDAR@GMAIL.COM 

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY Bahraini Partnership 

has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER OPERATOR 

 suitably qualified applicants can contact

77998654  or  SURESHNP68@YAHOO.COM 

Golden Trinity Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 

 suitably qualified applicants can contact

17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

Golden Trinity Contracting WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17345520  or  GOLDENTRINITYCONTRACTING2017@GMAIL.COM 

Lux Light W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

36636425  or  INFO@STEADFASTBAHRAIN.COM 

Fixperts building maintenance 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33392869  or  FIXPERTSBH@OUTLOOK.COM 

DAR ALQEMMA  for maintenance of beauty sites W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33169944  or  KHLEFAL99@GMAIL.COM 

SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK ( JAWAHATMATROOK / 6615 ) 

has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 

 suitably qualified applicants can contact

39669091  or  WESALMATROOK39@GMAIL.COM 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 

 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 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SSP Bahrain WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

17210389  or  hrassistant@sspbahrain.com 

SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS 

has a vacancy for the occupation of

  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Bu Viyan Jewellers - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN (JEWELLERY) 

 suitably qualified applicants can contact

17255180  or  CHIMANLAL64@YAHOO.COM 

MANAHIL LAUNDRY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39800028  or  MADAN2009@HOTMAIL.COM 

ALAMTHAL CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 

 suitably qualified applicants can contact

77005523  or  ABDALI015@GMAIL.COM 

ALMEERA BUTIQ 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

39778674  or  YUMYUMMARKET.BH@GMAIL.COM 

JAN BURGER 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

33164788  or  janburgerbahrain@gmail.com 

QAZWEEN FALAFEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 

 suitably qualified applicants can contact

38888855  or  quzween@Gmail.com 

Al Noorain Bakery Est 

has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 

 suitably qualified applicants can contact

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO. BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 

 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

Mega express sambosa 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17671942  or  ATHAWADI_S@HOTMAIL.COM 

Bahrain Guarding Solutions SPC owned by Mohamed Alrayes 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

DADABHAI CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  MASON 

 suitably qualified applicants can contact

17255209  or  hrd@dadabhaiconstruction.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 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Alnahar bakery 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact

36713222  or  THANI6646ALDOSSRI@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AIN AL BAHRIN SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39664685  or  BUHAJAR06@HOTMAIL.COM 

GULF TECHNICAL SERVICES - TOOLTEK - W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17830234  or  TOOLTEK@GMAIL.COM 

SASCO INTERNATIONAL - SAEED A.AZIZ ALSHEHABI & 
SONS INTERNATIONAL CO. - Bahraini Partnership Company 

has a vacancy for the occupation of
  TILES FIXER 

 suitably qualified applicants can contact
17813200  or sasco.businessgroup@gmail.com 

DANISH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36767636  or  DANNISHCONTRACTING@GMAIL.COM 

ALGHANAH ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  ESTIMATOR(COST) 
 suitably qualified applicants can contact

17722333  or  info@alghanah.com 

Shaw burger cafe 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34093381  or  SHAWBURGER.CAFE@GMAIL.COM 

WASIL HAIRDRESSING GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

39655898  or  ISSF50@GMAIL.COM 

SALTOS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
17335588  or  MOHAMEDTHANI111@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39402131  or  HAJI.QADEER@HOTMAIL.COM 

SHAGARDI CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77093113  or  MINHAS1965@GMAIL.COM 

AISH O SAMAk Resturant 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33660553  or  JAFFER.ALSARI@GMAIL.COM 

SIMS FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77029889  or  ALTAWASEL84@GMAIL.COM 

ABU FAWAZ SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17470883  or  BU.HABIB3@HOTMAIL.COM 

BIN MUHANNA AUTO SPARE PARTS AND ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33902107  or  NOOR_ALMUHANNA@HOTMAIL.COM 

ZAHRAT AL FURSAN GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

32332789  or  HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

Handsome Printing Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

33889110  or  ALMASSPRESS@GMAIL.COM 

MR. RANJ BROASTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39867872  or  HASH2H2@HOTMAIL.COM 

R.A.F Aluminium Factory 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66606664  or  JORS_TRD@OUTLOOK.COM 

Mtm  Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17712868  or  ANIMATS.RK@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

CLEAR VIEW SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17660141  or  CLEARVIEWBAHRAIN@GMAIL.COM 

COLOUR EYE ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17760191  or  TURKI87@MSN.COM 

CHOCOLATE AND CO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONFECTIONER 
 suitably qualified applicants can contact

17491350  or  choc.and.co@gmail.com 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

ISA ALAWADHI CONTRACTING AND PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39464260  or  isa_alawadhi_cont@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17227206  or  geepasbahrain@gmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17227206  or  GEEPASBAHRAIN@GMAIL.COM 
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تصفية نشطاء بتهمة “البغي” واالنتماء إلى الجماعات المعارضة

“جمهورية اإلعدام”.. موجة انتقادات تطال طهران

الناشـــطين  مـــن  عـــدد  شـــّن 
انتقـــادات  حملـــة  اإليرانييـــن 
واسعة ضد السلطات في البالد، 
بعد انتشار خبر إعدام ناشطين 

بلوش.
اإليرانيـــة  الناشـــطة  وانضمـــت 
الحائزة على جائزة نوبل للسالم، 
شيرين عبادي، إلى تلك الحملة، 
مؤكـــدة خبـــر إعـــدام ناشـــطين 
بلـــوش في زاهـــدان، قائلـــة إنها 
تتفـــق مـــع الذين يصفـــون نظام 
فـــي  اإلســـالمية  الجمهوريـــة 
إيـــران بــــ “جمهوريـــة اإلعـــدام”، 
بحســـب ما نقلت شـــبكة “إيران 

إنترناشيونال”، أمس األحد.
أتـــى ذلك، بعـــد أن أعلنت حملة 
نشـــطاء البلـــوش يـــوم الســـبت 
إعدام اثنين من معتقلي ســـجن 
زاهدان المركزي، جنوب شرقي 
إيـــران، معربـــة عـــن قلقهـــا إزاء 

أوضاع 3 آخرين. 
وأوضحت الحملة أنه بناء على 
التقاريـــر الواردة، فقد تم إعدام 
بهنـــام وشـــعيب ريغـــي، مضيفة 

أن كال مـــن جاويـــد دهقان خلد، 
وحســـن  دهـــواري،  وإليـــاس 
نقلهـــم  تـــم  الذيـــن  دهـــواري، 
إلـــى الزنزانـــة االنفراديـــة، يـــوم 
الجمعة، معرضـــون أيضا لخطر 

اإلعدام.
وكان المحامي، مصطفى نيلي، 
احتمـــال  إلـــى  الجمعـــة  أشـــار 
إعدام هؤالء السجناء الخمسة، 
مطالبـــًا بإتاحـــة الفرصـــة لتلبية 
طلـــب الســـجناء بإعـــادة النظـــر 
فـــي ملفهـــم.  وأضـــاف أن هناك 
هـــؤالء  ملفـــات  فـــي  نواقـــص 

إعـــادة  حـــال  وفـــي  الســـجناء، 
النظـــر فيها يمكـــن أن تؤدي إلى 

إلغاء الحكم.
هـــؤالء  اتهـــام  تـــم  أنـــه  يذكـــر 
)التمـــرد  بـ”البغـــي”  الســـجناء 
المســـلح ضد النظـــام( واالنتماء 
المعارضـــة  الجماعـــات  إلـــى 
للجمهوريـــة اإلســـالمية. وقـــال 
بـــه  نيلـــي، فـــي تصريـــح أدلـــى 
إلـــى قنـــاة “امتـــداد” التلغرامية، 
لســـجن  األرضـــي  الهاتـــف  إن 
زاهـــدان انقطع بســـبب مشـــكلة 
في االتصـــاالت، ولم يتمكن من 

االتصال بالمسؤولين الرسميين، 
كما لـــم يتمكن مـــن اللقاء معهم 
بســـبب إغالق الدوائر. وأكد أنه 
تم الحكم على ما ال يقل عن 10 
أشـــخاص باإلعـــدام في ســـجن 
إلـــى  زاهـــدان، بتهمـــة االنتمـــاء 
جماعات معارضـــة. بدوره، ذكر 
محمـــد رضـــا فقيهـــي، محامـــي 
اثنين من الســـجناء، المذكورين 
أنـــه تم نقـــل 5 مـــن المحكومين 
باإلعدام في سجن زاهدان إلى 
الزنزانـــة االنفراديـــة مـــن أجـــل 
ولكنـــه  اإلعـــدام،  حكـــم  تنفيـــذ 
ال يعـــرف بالضبـــط مـــا إذا كان 
مـــوكاله االثنـــان ضمـــن هـــؤالء 

الخمسة أم ال.
تتصـــدر  إيـــران  أن  إلـــى  يشـــار 
الدول التي ترتفع فيها معدالت 
تصـــدر  مـــا  وغالبـــا  اإلعـــدام، 
تلـــك األحـــكام بحـــق معارضين 
دون  إيرانييـــن  وناشـــطين 
محاكمـــات عادلـــة، بحســـب مـــا 
تؤكـــد منظمـــات حقوقيـــة عدة، 
وبعـــد انتزاع اعترافات قســـرية 

من المتهمين.

دبي- العربية.نت

إعدامات في إيران

عواصم ـ وكاالت

فـــي  الطفيـــف  التراجـــع  رغـــم 
العلنيـــة  التركيـــة  التحـــركات 
أقلهـــا فـــي ليبيا، ال تـــزال اليونان 
ترصـــد التحـــركات التركية قبالة 
سواحلها، وفي األراضي الليبية، 
ســـاعية إلى منع أنقرة من إقامة 

قاعدة عسكرية رسمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  فقـــد 
دنديـــاس،  نيكـــوس  اليونانـــي، 
أمـــس األحـــد، بحســـب مـــا نقلت 
وكالة األنباء اليونانية أن أولوية 
بـــالده حـــول ليبيـــا هـــي ضمـــان 
خضـــوع الشـــواطئ الليبية قبالة 

قـــوى  لســـيطرة  كريـــت  جزيـــرة 
لمنـــع  “نســـعى  قائـــالً:  صديقـــة، 

إقامة قاعدة تركية في ليبيا”.
أن  إلـــى  “نهـــدف  أضـــاف:  كمـــا 
تتراجع حكومة فايز السراج عن 
المذكـــرة التي وقعتها مـــع تركيا 

حول المناطق البحرية”.
أمـــا فـــي مـــا يتعلـــق بالعقوبـــات 
تلـــك  أن  فأكـــد  األميركيـــة، 
العقوبـــات التـــي فرضتهـــا وزارة 
أيـــام  قبـــل  األميركيـــة  الخزانـــة 
علـــى وزارات ومســـؤولين أتراك 

ستؤثر على التوازن الحالي.

اليونان ترصد تحركات تركيا في ليبيا

القاهرة ـ وكاالت

دعا شــيخ األزهر اإلمام أحمد الطيب، أمس األحد، إلى اســتغالل اليوم 
الدولي للتضامن اإلنساني في توجيه أنظار العالم إلنهاء معاناة الفقراء 

والمهمشين والمرضى والمضطهدين.

وجـــاء في تدوينـــة كتبها الطيب 
واإلنجليزيـــة  العربيـــة  باللغتيـــن 
اليـــوم  “يأتـــي  علـــى “فيســـبوك”: 
اإلنســـاني  للتضامـــن  الدولـــي 
العالـــم،  أنظـــار  ليوجـــه  فرصـــًة 
القـــادرة  الـــدول  وبخاصـــة 
والمتقدمـــة، لتقديـــم يـــد العـــون 
معانـــاة  إلنهـــاء  والمســـاعدة 
الفقـــراء والمهمشـــين والمرضـــى 
والمضطهديـــن، وبخاصـــة أولئك 

الحـــروب  أوهنتهـــم  الذيـــن 
والصراعات، وأنهكتهم 

الكراهيـــة  ثقافـــة 
والعنصرية والكيل 

بمكيالين”.

وتحتفـــل األمم المتحـــدة باليوم 
الدولـــي للتضامن اإلنســـاني يوم 
20 ديســـمبر من كل عـــام، تعبيرا 
عن “الوحـــدة في إطـــار التنوع”، 
بضـــرورة  الحكومـــات  وتذكيـــر 
احتـــرام التزاماتها في االتفاقات 

الدولية.
وتهدف الذكرى إلى رفع مستوى 
الوعـــي العـــام بأهميـــة التضامن، 
بشـــأن  النقـــاش  تشـــجيع  مـــع 
ســـبل تعزيـــز التضامـــن لتحقيق 
األهداف اإلنمائية لأللفية، بما 
في ذلك القضاء على الفقر، 
المبـــادرات  وتشـــجيع 
الجديدة بهذا االتجاه.

شيخ األزهر يدعو للتضامن اإلنساني

واشنطن ـ وكاالت

مـــع اســـتمرار ضغـــط الواليات المتحـــدة علـــى النظام في 
ســـوريا عبـــر فـــرض عقوبـــات اقتصادية على شـــخصيات 
نافذة تابعـــة له، لوحت اإلدارة األميركيـــة بموجة جديدة 

من الضغوطات.
فقـــد وعدت الســـفارة األميركية في ســـوريا، نظام األســـد 
بتضييـــق الخنـــاق وفـــرض المزيد مـــن العقوبـــات. وقالت 
فـــي تغريـــدة عبـــر تويتر “قبل عـــام من اآلن وقـــع الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب قانـــون قيصر لمحاســـبة رئيس 
النظام بشـــار األســـد ونظامه على الفظائـــع التي ارتكبوها 
فـــي البـــالد. وتابعـــت: “منـــذ ذلك الحيـــن، فرضـــت أميركا 
عقوبـــات علـــى أكثـــر مـــن 90 شـــخصًا مـــن داعمي األســـد 
بســـبب ضلوعهم في حرب وحشـــية ال داعي لها”، مؤكدة 
أنها ستواصل العقوبات حتى ينهي النظام حملته العنيفة 
ضد الشـــعب الســـوري، وذلك بأن تتخذ دمشق خطوات ال 

رجوع عنها نحو حل سياسي.
إلـــى ذلك، شـــددت على أن قرار مجلـــس األمن رقم 2254 
، هـــو الطريـــق الوحيـــد القابل للتطبيق لمســـتقبل مســـتقر 

لجميع السوريين.

يشـــار إلـــى أن وزارة الخزانة األميركية كانـــت أعلنت في 
ســـبتمبر الماضـــي، فـــرض عقوبات تتعلق بســـوريا تشـــمل 
6 أفـــراد و13 كيانا. وشـــملت العقوبـــات األميركية الفيلق 
الخامس في قوات النظام السوري، وقائد الفيلق لعرقلته 

وقف النار في سوريا.
كما شملت شبكة أعمال رئيس النظام السوري بشار األسد 
الشـــخصية غير الشرعية، وكذلك شـــملت شقيقتي ممول 

األسد ياسر إبراهيم.

رئيس النظام السوري بشار األسد

لوحت بمزيد من العقوبات حتى ينهي حملته العنيفة ضد الشــعب
الواليات المتحدة تتوعد األسد بتضييق الخناق أكثر

الرياض ـ وكاالت

أكـــد نائـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي، األميـــر خالد بن ســـلمان، 
أمـــس األحد، أن اتفـــاق الرياض تجـــاوز كل الصعوبات بجهود 

اليمنيين والمملكة واإلمارات.
وأشـــار إلـــى أن الســـعودية تتطلـــع أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى 

لوصول اليمن إلى بر األمان.
كما شـــدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين 
الشـــريفين، وولي العهد في نهـــج ثابت من أجل تحقيق األمن 

واالستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.
ورحب بتنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة 
اليمنية. وقال في سلســـلة تغريدات على حســـابه على تويتر: 
دعمـــًا للجهـــود للتوصـــل إلـــى حـــل سياســـي شـــامل فـــي يمـــن 
العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين اإلخوة 
اليمنيين، لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب 
العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل 
الخالفات األخوية لتحقيق الســـالم واألمن واالستقرار. وتابع 
قائالً: تحقق هذا اإلنجاز السياســـي والدبلوماســـي والعسكري 
باالســـتجابة الفاعلـــة واألخـــوة الصادقـــة من الرئيـــس اليمني 
والحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس االنتقالي والقادة العســـكريين 

فـــي عدن وأبين، الذين قدموا مصلحـــة اليمن كوطن أمام كل 
االعتبارات، من األعماق أحييهم”.

إلـــى ذلـــك، أضـــاف: “تجـــاوز اتفـــاق الريـــاض كل الصعوبـــات 
والعقبـــات بجهـــود المملكـــة واألشـــقاء فـــي اإلمـــارات ودول 
التحالف واستجابة األطراف اليمنية لها، وداللة ذلك حرصهم 
الحقيقـــي واألخـــوي الصـــادق علـــى تحقيـــق الســـالم واألمـــن 

واالستقرار في اليمن.

األمير خالد بن سلمان

أشاد بجهود اإلمارات ودول التحالف واستجابة األطراف اليمنية
خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات

مينسك ـ أ ف ب

نـــزل آالف األشـــخاص إلـــى شـــوارع 
بيالروس األحد في تظاهرة جديدة 
للمطالبـــة برحيـــل الرئيس ألكســـندر 
لوكاشـــنكو. وســـار المتظاهرون في 
العاصمة البيالروسية مينسك ضمن 
مجموعـــات، بعضهـــا يضم عشـــرات 
يضـــم  اآلخـــر  وبعضهـــا  األشـــخاص 
المئـــات، وفق ما أفاد مراســـل وكالة 

فرانس برس.
مـــن  أكثـــر  علـــى  القبـــض  وألقـــي 
ومـــدن  مينســـك  فـــي  شـــخصا   30
لمركـــز  وفقـــا  أخـــرى  بيالروســـية 
“فياسنا” للدفاع عن حقوق اإلنسان.
ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو 

البالغ من العمر 66 عاما والذي 
يتولى السلطة منذ العام 

غيـــر  تحديـــا   1994
إعـــادة  منـــذ  مســـبوق 
انتخابه المثيرة للجدل 

فـــي مطلع أغســـطس فـــي انتخابات 
اعتبرتهـــا المعارضـــة والغرب مزورة 
حاشـــدة.  احتجاجـــات  وأثـــارت 
ويرفـــض لوكاشـــنكو المدعـــوم مـــن 
روســـيا التنحـــي ولم يتحدث ســـوى 
عـــن إصالحـــات دســـتورية لمحاولة 
تهدئـــة غضـــب المحتجيـــن. وقالـــت 
ســـفيتالنا  البيالروســـية  المعارضـــة 
تيكانوفســـكايا الالجئة في ليتوانيا، 
فـــي خطـــاب فيديـــو صـــدر عشـــية 
تظاهرة األحد “العالم كله يرى حركة 
االحتجـــاج فـــي بيـــالروس، وبفضل 

االحتجاجات، يدعمنا الجميع”.
وتابعـــت “كل تظاهـــرة جديدة 
الكـــذب  مـــن  النظـــام  تمنـــع 
)بالقول( إن االحتجاجات 

قد انتهت”.

اآلالف يحتجون ضد الرئيس البيالروسي
واشنطن ـ وكاالت

اعتبـــر الســـيناتور األميركـــي ميت 
رومنـــي أن روســـيا تصرفـــت دون 
خشية العقاب بهجومها اإللكتروني 
المفترض على مؤسسات حكومية 
أميركيـــة، وأن لـــدى ترامـــب “نقطة 
األمـــر  يتعلـــق  عندمـــا  عميـــاء” 

بموسكو.
“إن  لشـــبكة  حديثـــه  فـــي  وقـــال 
الروســـي  “االختـــراق  ســـي”:  بـــي 
إهانـــة شـــائنة لســـيادتنا، وال ينبغي 
مواجهتهـــا برد كالمـــي فقط، ولكن 
بـــرد إلكترونـــي مماثـــل. هـــذه هـــي 

حرب المستقبل”.
أن  الســـبت  يـــوم  ترامـــب  وأعلـــن 

األنباء المتداولة عن االختراق 
لبعـــض  اإللكترونـــي 

المؤسسات األميركية، 
مـــن  تضخيمهـــا  تـــم 
“اإلعالم الكاذب”، وأن 

روســـيا ال عالقة لها بـــه. وكتب في 
تغريدة: “االختراق اإللكتروني في 
وسائل اإلعالم الكاذبة أضخم كثيرا 
منـــه فـــي الواقـــع. لقـــد تـــم إخباري 
بالكامـــل )عن الحادث( وكل شـــيء 
تحت الســـيطرة. روســـيا.. روسيا.. 
روســـيا.. اإلعـــالم يتهـــم روســـيا”.. 
 - الرئيســـية  اإلعـــالم  وســـائل  ألن 
وألسباب مالية في الغالب - تتهرب 
مـــن مناقشـــة أن تكـــون الصين هي 
التـــي تقف وراء ذلـــك”. وقبل أيام، 
أميركيـــة  إعـــالم  وســـائل  زعمـــت 
بالدولـــة  “متصليـــن  قراصنـــة  بـــأن 
الروســـية” وقفوا وراء اختراق 
مـــن  عـــددا  اســـتهدف  كبيـــر 
المؤسســـات في الواليات 
المتحـــدة، األمـــر الـــذي 

نفاه الكرملين.

ميت رومني: روسيا تتصرف دون عقاب

أعــلــنــت الــشــرطــة اإلثــيــوبــيــة، أمـــس األحـــد، 
ــة 5 آخــريــن، في  مقتل 3 أشــخــاص وإصــاب

انفجار قنبلة يدوية بالعاصمة أديس أبابا.
ــال مــديــر شــرطــة الــتــحــقــيــقــات الــخــاصــة  وقــ
ألمايهو  أبــابــا،  بــأديــس  المنظمة  والــجــرائــم 
قنبلة يدوية وقع خلف  انفجار  إن  أيالقبت، 
مسجد بمنطقة “لدتا” وسط العاصمة، أسفر 

عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
كانت  اليدوية  القنبلة  أن  المصدر  وأضــاف 
في ساحة خلف المسجد، إذ تم وضعها من 
التحقيقات  أن  إلــى  مشيرا  مجهولين،  قبل 

جارية وستعلن الشرطة النتائج الحقا.

طهران ـ وكاالت : صّوت برلمان إيران، أمس  «
األحد، على تعديل قانون االنتخابات الرئاسية، 

ليمّكن أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام 
والمجلس األعلى لألمن القومي، اللذين يهيمن 

عليهما المتشددون، من الترشح لالنتخابات التي 
ستجرى بعد حوالي 6 أشهر. وذكر موقع البرلمان 
أنه تمت الموافقة على تعديل القانون في جلسة 

صباح أمس بأغلبية 151 صوًتا مقابل 35 ضده و14 
ممتنًعا عن التصويت. ونقل عن النائب محمد 
صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في 
البرلمان، والمحسوب على التيار المتشدد رده 
على منتقدي تعديل القانون من اإلصالحيين، 

قائاًل إن “هذا التعديل ال يعني هندسته لصالح 
مرشحين من فئة خاصة، بل لفتح المجال 

لترشح من لديهم الكفاءة لشغل منصب 

رئيس الجمهورية”. إلى ذلك، عارض أعضاء 
البرلمان اقتراًحا يزيل إمكانية ترشح قادة القوات 

المسلحة للرئاسة. وعارض النواب مقترح حظر 

ترشح كبار قادة القوات المسلحة برتبة عميد 
وما فوق النتخابات رئاسة الجمهورية، بحسب ما 

أفادت وكالة “تسنيم”، موضحة أن “207 نواب 
صوتوا ضد هذا المقترح، مقابل 25 من المؤيدين، 

فيما امتنع 5 عن التصويت من أصل 237 نائًبا 
من الحاضرين”. وكان القيادي في التيار األصولي 

المتشدد، حسن نقوي حسيني، أعلن سابقا 
أن سعيد جليلي، السكرتير السابق للمجلس 

األعلى لألمن القومي اإليراني هو المرشح األقوى 
لالنتخابات الرئاسية العام المقبل. وكان المرشد 

اإليراني علي خامنئي حدد مالمح الحكومة 
المقبلة في البالد، قائاًل: إنها يجب أن تكون 

“فتية وثورية”، فيما يدفع المتشددون باتجاه ما 
يصفونها بـ “حكومة حرب” ويريدون رئيًسا من 

صفوف العسكر والحرس الثوري بالتحديد.

برلمان إيران يعدل قانون االنتخابات دعًما للمتشددين
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سعيد جليلي

قتلى وجرحى بانفجار 
قنبلة في أديس أبابا

أديس أبابا ـ أ ف ب
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يؤكـــد المهتمـــون بالتربيـــة األهميـــة البالغـــة لتدعيم المناهج الدراســـية بشـــكل دائم 
بالجوانـــب العمليـــة والـــدروس التفاعليـــة والمقاطـــع المصورة التـــي تراعي مختلف 
أنـــواع الـــذكاءات التي من ضمنها الـــذكاء البصري والموســـيقي والبدني والوجودي 
وغيرهـــا، لمـــا لها من دور فعال في ترســـيخ المعارف والمعلومـــات لدى الطالب، وقد 
فرضـــت جائحـــة كورونـــا العديد من التحـــوالت على جميـــع المســـتويات وبمختلف 
المجـــاالت الحياتية في مملكتنا الغاليـــة، ومن ضمنها التعليم الذي طالته العديد من 
التغيرات، الســـيما في مجال تحوله إلى التعلم عن بعد والتركيز على تفعيل العديد 
من البرامج واألدوات الرقمية التي ساعدت بشكل عظيم في خلق جو تفاعلي بين 

المعلمين والطالب.
وأتطـــرق هنـــا لنقطة غاية فـــي األهمية، وهي ضـــرورة مواكبة الطـــالب في مختلف 
المراحـــل التعليميـــة وبمســـاندة األســـرة التغيـــر في الكيفيـــة التجميعيـــة للمعلومات 
واإلثـــراءات الخاصـــة بالجانبيـــن النظـــري والعملـــي للمناهـــج التعليميـــة أثنـــاء هذه 
الجائحـــة وحتـــى بعـــد انقضائهـــا بـــإذن هللا، حيـــث مـــن المهـــم تأكيـــد البنـــاء علـــى 
المعلومات باإلثراءات واألنشـــطة التطبيقية المتنوعة كخطوة صحيحة وفعالة في 
هـــذا الجانـــب، أي الحصول علـــى المعلومة مـــن مختلف االمتدادات بما يســـاهم في 

ترســـيخها والتي تم التوســـع في إطالقها مـــن قبل وزارة التربيـــة والتعليم، وأقصد 
هنا تنويع استقاء الدروس واألنشطة التقويمية من “الفصول االفتراضية الداخلية” 
و”الفصول المركزية على التييمز” و”الدروس التي تعرض بشـــكل مســـتمر على قناة 
البحريـــن” و”الدروس من التعليم المباشـــر” و”البوابة التعليمية” وغيرها من القنوات 
التـــي حرصـــت “التربية” على تنويعها في ظل الجائحـــة وحتى قبلها، فتنوع مصادر 
المعارف والمعلومات وتدعيمها بالشـــروحات ومقاطع الفيديو المعدة لذلك وغيرها 

يرسخ كل المفاهيم العلمية التي يراد بناؤها لدى أعزائنا الطالب.

نقطة أخيرة

نؤكـــد هنا األهميـــة المتعاظمة لمتابعـــة “البوابـــة التعليمية” لوزارة التربيـــة والتعليم 
مـــن قبـــل أبنائنا الطـــالب والتي حققت إنجازا كبيرا قبل أيام بفوزها بجائزة الشـــيخ 
ســـالم الصباح للمعلوماتية ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020م، حيث شكلت 
جائحـــة كورونـــا نقطة انطالق كبيـــرة لتطوير المنصات التعليمية بالمملكة وتوســـيع 
الشـــراكات واالتفاقيـــات مـــع شـــركات التكنولوجيـــا الضخمـــة مثل “ميكروســـوفت” 

و”أمازون” وغيرها.

كورونا وحماية كبار السن
كبار الســـن من أشـــد الفئات تضرًرا من جائحـــة كورونا على 
مســـتوى العالـــم أجمـــع، فمنـــذ بداية انتشـــار هـــذا الفيروس 
اللعين قبل نحو عام وهم الفريســـة األســـهل واألكثر عرضة 
لخطـــره، كمـــا أنهم الســـواد األعظـــم من الضحايا ســـواء من 
حيث اإلصابة أو الوفاة ألسباب صحية مفهومة، وهو األمر 
الـــذي يجب أن يتجاوز مرحلة العطف والشـــفقة عليهم إلى 
التفكيـــر فـــي كيفية حمايتهـــم والتوصل لطـــرق تمكنهم من 
االســـتمتاع بحياتهم بما يتناســـب مع هذه المرحلة العمرية، 
السيما من حيث ضرورة التواصل مع أحبائهم وأقربائهم لما 
لذلك من أهمية كبيرة في استكمال مشوار حياتهم بصورة 
طبيعيـــة، فالتواصـــل االجتماعـــي بالنســـبة لهؤالء الشـــريان 

الرئيسي للحياة.
وتقدم مدينة توبنغـــن الواقعة بجنوب ألمانيا تجربة ملهمة 
وجديرة بالدراســـة واالستفادة منها في هذا السياق، فوفًقا 
لمـــا نشـــره موقـــع إذاعة صـــوت ألمانيـــا على اإلنترنـــت، فإن 
المدينـــة اعتمـــدت خطة خاصة بهـــا تقوم علـــى حماية كبار 
الســـن وإجـــراء الكثيـــر من االختبـــارات والمســـحات الطبية 
لـــكل مـــن يريد زيـــارة أقاربه بدور المســـنين، ومـــن بينها دار 
باولينـــه كرونـــه التي بها نحو 100 من كبار الســـن، إذ إن كل 
راغب بالزيارة لـــه أن يجري اختبار كورونا بالمجان، وتأخذ 
الممرضة مســـحة من األنف، وبعد ربع ســـاعة تكون النتيجة 
جاهـــزة لتصبـــح الزيـــارة لدى المســـنين في الـــدار خالية من 

المخاطر.
مـــن الجوانـــب األخرى لهـــذه التجربـــة تمكين المســـنين من 
التسوق والتنزه في أوقات خاصة بهم وبوسائل مواصالت 

رخيصة مع توفير الكمامات المجانية.
وإذا كان البعض سينظر إلى التكلفة المرتفعة لهذه التجربة 
فعليـــه أيًضـــا أن ينظـــر إلى ما ســـتوفره علـــى الجانب اآلخر 
مـــن أموال كثيـــرة تفوق هـــذه التكلفـــة، حيث إنهـــا نجحت 
بالفعل في تقليل اإلصابات والوفيات بين كبار الســـن، ومن 
ثم التخفيف من االزدحام في المستشـــفيات ورفع كفاءتها 
وتمكينها من معالجة الحاالت األخرى، ويبقى هدف الحفاظ 
علـــى حيـــاة أحبائنا من كبار الســـن هدًفا نبيـــال ال يقدر بمال 

ويستحق التضحية بكل ما هو غال من أجله.

إيران... “الداخل مفقود” )2(
وبعـــد ما حّل خامنئي محل الخميني بعد وفاته والذي كان، 
أي خامنئي، يوصف بأنه أفضل المعممين وأنه كان “منفتحًا” 
على التنظيمات العلمانية، لألسف تغير بعد ما حل محل من 
سبقه وأصبح يصدر قرارات اإلعدام بدون أن يرف له جفن. 
والمهم أن هـــذه “الثورة الخمينية” التي مّر عليها حتى اآلن 
أربعون عاما وأكثر قد حولت إيران التي كان أهلها، ومن كل 
المنابـــت واألصـــول، يحلمون في البدايات بأنهم ســـينعمون 
بـ”الديمقراطيـــة” وبدولة حضارية ال ســـجون فيها إال للقتلة 
والمجرميـــن وال تفرق بيـــن األكثرية “الفارســـية” واألقليات 
القوميـــة التـــي من بينهـــا العرب والبلـــوش وبالطبـــع األكراد 
واألتـــراك واآلذريون.. وغيرهم، وكانت النتيجة أن ما كانت 
تحلـــم بـــه هـــذه األقليـــات القومية قـــد تحول إلـــى كوابيس 

مرعبة.
و”المحزن” لإليرانيين، و”الفرس” في مقدمتهم، أن هذا البلد 
الذي كان قد احتل مكانة مرموقة في التاريخ البعيد وأيضا 
في التاريخ القريب تحول إلى ما هو عليه اآلن، أي “الداخل 
إليـــه مفقـــود والخـــارج منـــه مولـــود”، وإاّل ما معنـــى كل هذا 
الـــذي يجري، حيث أصبح في هـــذا البلد الذي من المفترض 
أنـــه يتكـــئ علـــى حضـــارة تليـــدة بالفعل، ســـتة عشـــر جهازًا 
استخباريًا، وأنه إلى جانب وزارة الثقافة الوهمية أصبحت 
هنـــاك وزارة اســـتخبارات وأمن، وأصبح هنـــاك مجلس أمن 
وهيئة استخبارية على رأسها وزير استخبارات، وهكذا فإن 
الداخـــل إلى هـــذا البلد، الذي كان قد احتـــل مكانة حضارية 
متقدمـــة فـــي التاريخ البعيـــد والقريب، أصبـــح مفقودًا وأن 

الخارج منه بات يعتبر مولودًا!. “إيالف”.

صالح القالب

بناء المعارف والمعلومات بتنوع المصادر والمنصات

يف” - طبيعة  َجّســـَد الســـاحل أو الشـــاطئ أو الواجهة البحرية – بمســـماه الُمتعارف محليًا “السِّ
العالقـــة اليوميـــة الوطيـــدة التي كانت تربط المواطـــن البحريني مع البحر قديمًا واســـتمرارها 
حديثـــًا، بمـــا يحمله هـــذا الترابط إلى عوالم مختلفـــة، ال تقتصر أهمّيته على أّنه مصدر تســـلية 
واســـتجمام وســـياحة وتمضية أوقات ممتعة في ســـويعات االســـترخاء أو لحظات التأمل أو 
فترات السباحة؛ سعيًا لحرق سعرات حرارية وتنشيط دورة دموية، أو أّنها مورد غني بعناصر 
الغـــذاء المفيـــد وأمـــالح المعادن المقويـــة، بل أضحى رمـــزًا صحيًا وطبيًا إلى حيث تســـتخدم 
مياهـــه دواء لـــداء الجلـــد وعلل الجســـم تـــارة، وبعليل هوائـــه عالج ألمراض نفســـية وأعراض 

اجتماعية ومترافقات بيئية تارة أخرى.
تلك هي عالقة أهالي قرية “باربار” – القرية الوادعة التي تقع في شمال غربي مملكة البحرين 
وســـط ميـــاه بحيـــرة الخليـــج العربي الدافئـــة - الذين جعلوا هـــواء البحر يســـتوطن رئتيهم ما 
عاشـــوا، حتـــى توّلدت عالقتهم الوثيقة مـــع البحر واإلبحار، فّصيُروها محـــور حياتهم ومرتكز 
معاشـــهم حوله، بهدوئـــه وصخبه وهياجه وصفائه، ُمّســـجلين فيها ملوحـــَة الماضي وذكريات 
األقدمين، حيث على ضفاف شـــواطئه باب الرزق والعيش والتجارة الواســـع الذي ال يشـــّح وال 
يجـــّف رغـــم متناقضات الســـكينة والصخب فيه، واللين والقســـوة بينه، والبســـاطة والجبروت 
داخلـــه، واألمـــان والخوف عنه، والغـــدر والوفاء له بعد أْن خلقوا منهـــا تواصالً وثيًقا وأوجدوا 
فيها تالقيًا مستمرًا في سبيل حياة هانئة بأعماقه وترويح النفس على شطآنه، بعد أْن أضحى 

مورد الباحث عن لقمة العيش وملجأ الراغب في إراحة النفس.

باتـــت – وفـــق التفســـير العلمي - ذبذبـــات اللوَنيـــن األزرق واألخضر التي تمد الجســـم بالهدوء 
والراحـــة لـــدى أهالي القرية “وبحارتها علـــى وجه التحديد” في خطر محـــدق؛ كنتيجة حتمية 
للنســـيان واإلهمـــال اللذيـــن يتعـــرض لهما هذا الســـاحل الوحيـــد والمرفأ اليتيم مـــن قبل وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني كجهـــة معنية منذ أمد ليـــس قريبا، وافتقار 
جّدية الشـــروع في التنفيذ والتطوير اللذين لم تطآه كســـائر المشروعات المماثلة على مستوى 
المملكة، بعد أْن استمّر التسويف – على حّد قول األهالي - في تنفيذ حديقة الساحل المنظورة 

وتطوير مرفأ القرية الذي استنزف حفره جيوب البحارة البسطاء.

نافلة:

يبدو أّن واجهة باربار الســـاحلية اليتيمة – المتضمنة للحديقة التي يئس األهالي من تنفيذها، 
وكذلك مرفأ الصيادين الذي كاد يغرق أحد مرتاديه الرتفاع منسوب الوحل فيه – خارج دائرة 
الخطـــط التطويرية للواجهات البحرية المفتوحة الجديدة لوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمرانـــي ممثلة في هيئـــة التخطيط والتطويـــر العمراني التي تعكـــف ذاتها على 
دراسة هكذا مشروعات في البحرين - وفق ما أكّد وزيرها بمجلس النواب مؤخرًا – في حديثه 
عن االســـتراتيجية السادســـة المتعلقة بتحديد الواجهات البحرية العامة “وخلوها من ســـاحل 
القريـــة” بالرغـــم من وجود الوثائـــق والمخططات الالزمة التي صدرت بعـــد حصوله الموافقات 

الالزمة.

“ِسيف باربار”... يستنجد!

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

للتواصل: 17111483

الخيانات القطرية المعبأة بالود المغشوش لم تعد تنفع
أثبـــت النظام القطري أنـــه صاحب المكانة المرموقة فـــي الحضيض بما 
ارتكبـــه من شـــرور وإرهاب وقطـــع أرزاق البحـــارة البحرينيين والتعدي 
على حقوق اإلنســـان، وال يقف جرم هذا النظام عند ذلك الحد، بل أنشـــأ 
أســـطوال مـــن الكذابين والمرتزقـــة والعصابات الذين عاثـــوا خرابا وبغيا 
فـــي األرض، وأنفـــق عليهم من أموال الشـــعب القطري الشـــقيق، وأطلق 
عليهـــم مســـمى “قناة الجزيـــرة” بقصـــد التزييف والتشـــويه وخلق حالة 
مـــن العداء الدائم مع الجيران وســـائر الدول العربيـــة التي تعودت على 
مسلســـل الخيانـــة القطريـــة وارتماء نظـــام الحمدين بشـــكل صريح في 

أحضان أعداء األمة العربية كنظام الماللي ونظام اإلخونجية التركي.
مـــا يتعرض له البحارة البحرينيون من قبل نظام الحمدين المريض من 
إرهاب وقرصنة واعتداءات، ال يمكن أن يقبل بأي شـــكل من األشـــكال، 
فالقضية لم تعد تحرشا بدول الجوار، إنما وصلت إلى إطالق الرصاص 
الحي على الصيادين واســـتخدام شـــتى أنواع االعتـــداءات على أولئك 
الناس البسطاء الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم يبحثون عن لقمة 
عيشهم، فقطر تتصرف بغير مسؤولية وال تؤمن بمبادئ شريفة وحسن 

الجـــوار، وصيانة األمن واالســـتقرار في المنطقـــة، والبحرين ال يمكن أن 
تقـــف مكتوفـــة األيـــدي إزاء العدوان المتكـــرر من هذا النظـــام المجنون 
الفاقد ألي شـــعور بالمسؤولية والمتعطش دائما للتخريب والدمار وغير 
المكتـــرث بأمـــن المنطقة واســـتقرارها، نظام ال يســـتجيب لصوت الحق 
والعـــدل ويســـتند علـــى الزمرة المجوســـية واألتـــراك، وأدار ظهره لألمة 

العربية والعالم أجمع.
نحن في مملكة البحرين دعاة حق وأصحاب رسالة وتربينا على معاني 
الشرف والرجولة والتسامح، وهذا البلد الطيب يرفع شعلة الحق والخير 
والســـالم منـــذ فجر التاريـــخ، وإذا كان نظام الحمديـــن المجنون يتصور 
أنـــه بعدوانـــه وتهديـــده وعربدته وعـــدم احترامـــه القوانيـــن واألعراف 
والمواثيـــق الدولية، أنه ســـيحقق نجاحا ويرضي غـــروره األجوف، فهو 
على خطأ كبير جدا، ألن الرد الصارم والرادع سيأتيه دفاعا عن سيادتنا 
وحقوقنا وكرامة شـــعبنا، وأقول بصفة شـــخصية وقبل القمة الخليجية 
القادمـــة التي ستســـتضيفها الرياض يناير المقبـــل إن الخيانات القطرية 

المعبأة بالود المغشوش لم تعد تنفع.
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قــال عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للكرة الطائــرة، رئيس 
لجنــة المنتخبــات صــاح جناحــي “إن بدء موعد تدريبــات المنتخب 
الوطنــي األول للرجــال ســيكون علــى األرجــح فــي منتصــف شــهر 
فبرايــر المقبــل”، مؤكــدا أن تحديــد التاريــخ بشــكل دقيــق عائد إلى 
المــدرب البرازيلــي “راميريــز”، الــذي من المؤمل أن يصــل إلى الباد 

مطلع يناير المقبل 2021.

“البـــاد  لــــ  جناحـــي  وأضـــاف 
الوطنـــي  منتخبنـــا  أن  ســـبورت” 
سيســـتعد لخوض غمار مســـابقة 
األلعـــاب  بـــدورة  الطائـــرة  الكـــرة 
الخليجيـــة الثالثـــة التـــي ســـتقام 
بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة بشـــهر 
نهايـــة  بعـــد  المقبـــل  مـــارس 
منافســـات القســـم الثانـــي وقبـــل 

انطاق المربع الذهبي.
المبدئـــي  الموعـــد  أن  وأشـــار 
لمغـــادرة المنتخـــب إلـــى الكويت 

سيكون بتاريخ 3 مارس المقبل، 
ومن المفتـــرض أن يبـــدأ اإلعداد 
قبل المغادرة بحوالي أســـبوعين 
تقريبـــا، الفتـــا النظر إلـــى أن ذلك 
عائـــد بالدرجـــة األولـــى على رأي 
موعـــد  فـــي  ورغبتـــه  المـــدرب 

تطبيق برنامج اإلعداد. 
وبخصـــوص القائمة، أكد جناحي 
مـــن  للمـــدرب  متـــروك  األمـــر  أن 
قبـــل  مـــن  تدخـــات  أي  دون 
مجلـــس إدارة االتحـــاد أو لجنـــة 

راميريـــز  فالمـــدرب  المنتخبـــات، 
على اطاع بمســـتويات الاعبين 
في الدوري المحلي أثناء وجوده 
قبـــل فترة ليســـت بالطويلة وهو 
مـــن ســـيكون صاحـــب االختيـــار 
ســـواء باعتمـــاد القائمة الســـابقة 
أو إضافة بعـــض الاعبين، وذلك 
وفقـــا لمســـتوياتهم وجاهزيتهـــم 
وعوامل أخرى عدة عائدة لنظرة 

المدرب.

ويشـــار إلى أن منتخبنـــا الوطني 
هو حامل ذهبية النســـخة األولى 
اســـتضافتها  التـــي  الـــدورة  مـــن 
فـــاز  كمـــا   ،2011 البحريـــن 
بذهبيـــة النســـخة الماضيـــة التي 

استضافتها السعودية 2015.

منتخب الطائــرة يبدأ إعــداده منتصف فبــرايــــر
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صالح جناحي

الرفاع - اتحاد الطاولة:

ترأســت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة رئيــس مجلــس إدارة 
بعــد  اإلدارة  لمجلــس  األول  الطاولــة، االجتمــاع  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التي شــهدت انتخابات مجلــس االدارة للدورة 

القادمة )2020-2024(.

بنـــت  حيـــاة  الشـــيخة  ورحبـــت   
باألعضـــاء،  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
وأكـــدت أن الســـنوات األربـــع المقبلة 
وتكثيـــف  الجهـــود  تكاتـــف  تحتـــاج 
العمـــل لمواصلـــة المســـيرة بما يحقق 
كـــرة  أســـرة  وتطلعـــات  األهـــداف 
الطاولة في المملكة، وقدمت شكرها 
إلـــى الجمعيـــة العمومية علـــى ثقتهم 
لاتحـــاد،  رئيًســـا  بتزكيتهـــا  الغاليـــة 
ومشـــيدة بالتعاون والعمل المشـــترك 
مع االندية االعضاء لما من شـــأنه أن 

يســـهم ويدعـــم رياضة كـــرة الطاولة 
ويحقق التطلعات.

 وتمنت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليفة كل التوفيق والنجاح لكافة 
اعضـــاء مجلس االدارة والعمل بروح 
االســـرة الواحـــدة مـــن أجـــل مواصلة 

االرتقاء بكرة الطاولة.
توزيـــع  االجتمـــاع  خـــال  وتـــم   
المناصـــب، حيـــث تـــم تســـمية علـــي 
المـــادح نائًبـــا للرئيس ورئيـــس لجنة 
االســـتثمار، وجعفـــر هـــادي محفـــوظ 

أميًنـــا للســـر، وفيصـــل ســـعيد جـــواد 
ـــا، وبشـــير جعفـــر العلـــوي  أميًنـــا ماليًّ
رئيًسا للجنة الحكام، وسلمان يوسف 
المســـابقات،  للجنـــة  رئيًســـا  ســـلمان 
وعبدالجليـــل عبـــدهللا رئيًســـا للجنـــة 
الشـــيخة حيـــاة  االعاميـــة، وتمنـــت 

التوفيق لكافة األعضاء.

حياة بنت عبدالعزيز

حيــاة بنت عبدالعزيــز: تكثيف العمل لمواصلة المســيرة
توزيع المناصب باالتحاد البحريني للطاولة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

حقـــق فريـــق الرفـــاع )أ( بطولـــة )3X3( لكرة الســـلة للبنات 
والتي نظمها االتحاد البحريني لكرة الســـلة بمناسبة العيد 
الوطنـــي المجيـــد وذكـــرى جلوس جالـــة الملـــك الُمفدى، 
وســـط أجواء ساوية رائعة ومميزة استمتع بها الحضور، 
إذ أثبتـــت الاعبـــات البحرينيات تميزهن فـــي هذه اللعبة 
وكذلك أثبتن تطورهن بشـــكل مســـتمر، وجاء فريق بابكو 
أ ثانًيا، فيما جاء في المركز الثالث الفريق األميركي وفي 
المركـــز الرابـــع الرفـــاع ب، وشـــهدت البطولة مشـــاركة 13 
فريًقا وبمجموع 52 العبة، إذ مثل مركز شـــباب القادسية 
3 فـــرق ومثلهـــا لنـــادي النجمـــة، وفريقـــان لنـــادي الرفـــاع 
وفريقـــان لبابكـــو وفريـــق للقاعـــدة األميركيـــة والجامعـــة 

الخليجية وألبا.
ويحـــرص االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة الســـلة برئاســـة وليد 
العلـــوي علـــى االهتمـــام بكافة الفئـــات وإقامـــة البطوالت 
النســـائي  الجانـــب  والمســـابقات وخصوًصـــا  والفعاليـــات 
الـــذي ُيعـــد جـــزًءا ثابًتـــا مـــن أركان الرياضـــة البحرينيـــة، 

وهذه الفعاليات النســـائية والتي ُتساعد على تطوير أداء 
الاعبات.

المســـابقات  لجنـــة  أنشـــطة  ضمـــن  مـــن  البطولـــة  وهـــذه 
وبالتعـــاون مـــع اللجـــان األخرى فـــي االتحاد ومـــن ضمنها 
لجنتـــي التســـويق والحـــكام، إذ جـــرت األمـــور التنظيمية 

بساسة تامة وسط استمتاع الجميع.

فريق الرفاع بطل المسابقة

أثبتــت الالعبــات البحرينيــــات تميــزهــن وتطــورهــن
الرفاع “أ” ُيحقق بطولة 3X3 السالوية للبنات
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رضـــا  ســـيد  الوطنـــي  مدربنـــا  قـــاد 
الموســـوي فريقـــه النصـــر اإلماراتي 
لتحقيق لقب دوري الســـيدات لكرة 
اليد للموسم الرياضي 2020/2019.
النصـــر  فـــاز  بعدمـــا  ذلـــك  وجـــاء 
علـــى نظيـــره الجزيرة فـــي المباراة 
الفاصلـــة التـــي أقيمـــت بينهمـــا يوم 
وبذلـــك   .)35/29( بنتيجـــة  الســـبت 
حافـــظ النصـــر علـــى لقـــب الـــدوري 

للموسم الثاني على التوالي.
وسيكون مدربنا الوطني سيد رضا 
الموسوي الذي يشرف على تدريب 
فئـــات نـــادي النصـــر إضافـــة لفريق 

الســـيدات، علـــى موعـــد آخـــر مهـــم 
بخوض مســـابقة كأس نائب الدولة 
للســـيدات، إذ ســـتقتصر المنافســـة 
فريـــق  علـــى  المســـابقة  هـــذه  فـــي 
النصر باعتبـــاره بطل الدوري وبين 
وســـيتواجهان  الوصيف،  الجزيـــرة 
وإيـــاب”  “ذهـــاب  مباراتيـــن  فـــي 
والفائـــز منهما فـــي مباراتين يتوج 

باللقب. 
وسيحتضن ملعب الجزيرة المباراة 
األولى يوم الســـبت المقبل، على أن 
يلعب النصر علـــى ملعبه في مباراة 

“اإلياب” مطلع الشهر المقبل.

الموسوي يقود سيدات النصر للدوري

وقـــع حـــارس كـــرة الــيــد تيسير 
لنادي  انتقاله  محسن على عقد 
البحرين وتمثيل صفوف فريقه 
الــريــاضــي  الــمــوســم  فــي  األول 

.2021/2020
العقد  تــوقــيــع  مــراســم  ــرت  وجــ
الذي يمتد لموسم واحد مساء 
ليؤكد  ــنــادي،  ال فــي مقر  األحـــد 
انـــفـــراد “الـــبـــاد ســـبـــورت” فيما 
أشـــار إلــيــه حــول وجـــود اتفاق 

بين الحارس ونادي البحرين.

تقام في الساحة المقابلة لمجمع صاالت المغفور له عيسى بن راشد

خالد بن حمد: إقامة نهائي #أقوى-رجل-خليجي في فبراير

وجه النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، مكتب ســموه اإلعامي الســتكمال منافســات النســخة األولى لبطولة #أقوى_رجل_خليجي لفئة الوزن الثقيل، 
تحــت شــعار #التحدي_الخليجــي، وذلــك بإقامــة المرحلة النهائية في شــهر فبراير 2021 بالســاحة المقابلــة لمجمع صاالت 
المغفور له الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة بمدينة عيسى الرياضية. وسيخصص ريعها لدعم #مرضى_السرطان، والتي 

تأتي ضمن مبادرات سموه لدعم المجالين الرياضي واإلنساني. 

مكتبنـــا  “وجهنـــا  ســـموه  وقـــال   
اإلعامي لبـــدء الترتيبات الخاصة 
في اســـتكمال منافســـات #أقوى_
رجل_خليجي لفئـــة الوزن الثقيل، 
المرحلـــة  إقامـــة  اعتمادنـــا  بعـــد 
النهائيـــة في شـــهر فبرايـــر المقبل، 
وذلـــك نـــزوال عنـــد رغبـــة الشـــباب 
للمرحلـــة  المتأهـــل  الخليجـــي 
النهائيـــة من البطولة، بعد نجاحهم 
في اجتياز مرحلة التصفيات التي 
جـــرت أثنـــاء الفتـــرة التي ســـبقت 
جائحـــة كورونا كوفيـــد 19، والتي 
تســـببت تداعياتهـــا إلـــى توجيهنـــا 
بتأجيـــل إقامـــة المرحلـــة النهائيـــة 
حتى إشـــعار آخر، وفقا لإلجراءات 
االحترازيـــة التي تمنع من انتشـــار 
هـــذه الجائحـــة، من أجـــل الحفاظ 
علـــى ســـامة وصحـــة المشـــاركين 
وجميع أعضاء اللجـــان التنظيمية 

العاملة بالبطولة”. 
 وتابع ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة “إن إقامـــة المنافســـات 
#أقـــوى_ بطولـــة  مـــن  النهائيـــة 
رجل_خليجي لفئـــة الوزن الثقيل، 
تضعنـــا أمام تحـــد جديد فـــي هذا 
الظرف االســـتثنائي الـــذي فرضته 
جائحة كورونا، والذي يدفعنا نحو 
االســـتمرار في ممارســـة أنشـــطتنا 
الرياضيـــة  الســـيما  المختلفـــة 
والتعايش مع األخذ بأهمية تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازية والوقائية، 
والتـــي ســـاهمت في تراجع نســـبة 
اإلصابة بهـــذا المرض، الذي يعطي 
مؤشـــرا إيجابيا على عودة الحياة 

الطبيعية في الفترة المقبلة”. 

قائـــا  تصريحـــه  ســـموه  وختـــم   
#أقوى_رجـــل_ بطولـــة  والدة  “إن 
خليجـــي لفئة الـــوزن الثقيل، كانت 
عبر #بطولة أقوى_رجل_بحريني، 
واهتمامـــا  رواجـــا  القـــت  التـــي 
الرياضيـــة  األوســـاط  فـــي  كبيـــرا 
بـــدول  التعـــاون  مجلـــس  بـــدول 
دفعتنـــا  والتـــي  العربيـــة،  الخليـــج 
بعـــد التفاعـــل الخليجـــي، إلـــى أن 
نطلـــق هـــذه البطولة في نســـختها 
للرياضييـــن  منـــا  دعمـــا  األولـــى 
الخليجييـــن المهتمين بهـــذا النوع 

سيســـهم  الـــذي  الرياضـــات،  مـــن 
بشـــكل واضح الكتشـــاف المواهب 
الرياضيـــة، التـــي يمكـــن أن تشـــق 
طريقها بنجاح نحو المشـــاركة في 
مثل هذه البطـــوالت قاريا ودوليا. 
وإننا على يقين أن اســـتمرار إقامة 
هذه البطولة، سيكون من أولوياتنا 
للمساهمة في بذل الجهود لخدمة 
والرياضـــي  بالمنطقـــة  الرياضـــة 
الخليجي”، متمنيا ســـموه التوفيق 
والنجاح لجميع المتأهلين بالظهور 
بالمستويات المشرفة في المرحلة 

النهائية من البطولة. 
واعتمد سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة جوائـــز النســـخة األولى 
#أقوى_رجل_خليجـــي  لبطولـــة 
لفئـــة الـــوزن الثقيـــل، والتـــي تبلـــغ 
قيمتهـــا 130 ألـــف دوالر، مقســـمة 
على النحو التالي، يحصل صاحب 
المركـــز األول علـــى مبلـــغ 100 ألف 
دوالر، فيما يحصل صاحب المركز 
الثانـــي علـــى مبلـــغ 20 ألـــف دوالر، 
المركـــز  صاحـــب  يحصـــل  بينمـــا 

الثالث على مبلغ 10 آالف دوالر. 
وكانت اللجنـــة المنظمة قد نظمت 
منافســـات المرحلـــة التأهيليـــة في 
النســـخة  البحريـــن ضمـــن  مملكـــة 
أقوى_رجـــل_ لبطولـــة  الثالثـــة 
بحريني في شـــهر فبراير الماضي، 
سبقتها المملكة العربية السعودية، 
اإلمـــارات  ودولـــة  الكويـــت  دولـــة 
إلـــى  إضافـــة  المتحـــدة  العربيـــة 

سلطنة عمان.
مســـابقات   6 اللجنـــة  وحـــددت 
للمرحلة النهائية من البطولة، هي: 
مســـابقة رفع الجذع، رفع السيارة، 
رفـــع الحجـــر، رفـــع التايـــر، مشـــية 
الفاح، إضافة إلى مسابقة سحب 

السيارة.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة:

شعار منظمة خالد بن حمد الرياضية

شعار أقوى رجل خليجي جانب من منافسات التصفيات التأهيلية

سمو الشيخ خالد بن حمد
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علي مجيد

جانب من التتويج

حسن علي

المغادرة للكويت 
بتاريخ 3 مارس 
لخوض األلعاب 

الخليجية

تيسير 
“بحريني”

علي مجيد



الـرفـاعـان يبلغـان المـربـع الذهبــي
بلـــغ الرفـــاع الشـــرقي والرفـــاع الـــدور 
نصـــف النهائـــي لمســـابقة كأس جاللـــة 
الملـــك، لكرة القـــدم للموســـم الرياضي 
2021-2020، بعـــد أن تخطيـــا الحالـــة 
والنجمـــة علـــى التوالي فـــي المباريات 

التي أقيمت مساء األحد.
علـــى اســـتاد الشـــيخ علـــي بـــن محمـــد 
آل خليفـــة، نجـــح الرفاع الشـــرقي في 
تخطي الحالة بهدفين مقابل واحد، إذ 
يديـــن الشـــرقاويون بهذا الفـــوز الثمين 
إلـــى المهاجم الدولي محمـــد الرميحي 
الذي ســـجل هدفين في الدقيقتين 17 
و66، فيما ســـجل هدف الحالة الوحيد 
الالعب عبدالفتاح بشـــير فـــي الدقيقة 
49، قبل أن يتعرض الالعب للطرد في 
الدقيقـــة 81، لحصولـــه علـــى بطاقتين 
صفراويـــن. أدار المبـــاراة الحكـــم علـــي 
جـــالل  ســـيد  وعاونـــه  الســـماهيجي، 

محفـــوظ وصـــالح جناحـــي، والحكـــم 
الرابع أسامة إدريس.

على اســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
نجـــح الرفـــاع في بلوغ المربـــع الذهبي 
بتخطـــي النجمـــة بهـــدف دون رد حمل 
إمضاء الالعـــب علي مدن في الدقيقة 
38 من عمر المباراة التي أدارها الحكم 
محمـــد بونفور، وعاونـــه عبدهللا صالح 
وســـلمان طالسي، والحكم الرابع أحمد 
خليل. وشهدت المباراة إشهار البطاقة 
الحمراء لالعب النجمة محمد فال في 
الشوط الثاني. وسيلتقي الرفاعان في 
الديربـــي بالمربع الذهبـــي لكأس الملك، 

والمقرر في فبراير المقبل.

أن ينضـــم  المؤكـــد  فـــي حكـــم  بـــات 
حـــارس كـــرة اليد جاســـم رضـــي إلى 
صفوف نادي الشـــباب وتمثيل فريقه 
األول بـــدًءا مـــن الموســـم الرياضـــي 
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والشـــباب  الحـــارس  توصـــل  حيـــث 
التفـــاق نهائي، بعدمـــا أنهيا إجراءات 
التفـــاوض التي حدثـــت بينهما خالل 
ســـيرتدي  حيـــث  الماضيـــة،  الفتـــرة 
جاســـم رضي الذي مثّل نادي النجمة 
بالموســـم الماضي وحققـــه معه لقب 
لمـــدة  “المارونـــي”  قميـــص  الـــدوري، 
موســـمين متتالييـــن بحســـب مـــا تم 

االتفاق عليه.
ومن المنتظر أن يتم التوقيع بشـــكل 
رســـمي واإلعـــالن عـــن هـــذه الصفقة 
خـــالل األيـــام القليلة المقبلـــة. ودون 

رضـــي  جاســـم  انضمـــام  أن  شـــك، 
مصلحـــة  فـــي  ســـيصب  للمارونـــي 
األخير بقيـــادة مدربه الوطني محمد 
المراغي، كون الحارس يتمتع بخبرة 
ســـتضيف  طيبـــة  وقـــدرات  واســـعة 
القـــوة لمركـــز الحراســـة لـــدى الفريق 

التألـــق  عـــن مواصلـــة  يبحـــث  الـــذي 
والتعملـــق في دائرة المنافســـة بعدما 
حقـــق ذلـــك فـــي الموســـم المنصـــرم 
بخـــوض المبـــاراة الفاصلـــة لمســـابقة 
إثرهـــا  علـــى  خـــرج  والتـــي  الـــدوري 

بالمركز الثاني أمام فريق النجمة.

جاسم رضي

اتفــق الطرفــان علــى بنــود العقــد وبانتظــار التوقيــع

الحارس جاسم رضي “شبابي” لموسمين

الرفاع - االتحاد البحريني أللعاب القوى

تنطلــق اليــوم )االثنيــن( الجولــة الرابعة لدوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة الســلة بإقامة مباراتيــن، إذ يلتقي في األولى فريق 
الحالة مع نظيره البحرين في تمام الســاعة 5.30 مســاًء وتعقبها مواجهة النجمة مع مدينة عيســى عند الســاعة 7.45 وذلك على 

صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة يـــوم 
غـــد بمواجهتّي األهلي وســـترة، 

أن  علـــى  والمحـــرق،  االتحـــاد 
ســـماهيج  بمباراتـــّي  تختتـــم 
مـــع  والنويـــدرات  والرفـــاع 

المنامة.

مباراتا اليوم

وبشـــعار  األول  اللقـــاء  ففـــي 
مشـــترك بينهمـــا، يســـعى الحالـــة 

الـــذي يمتلـــك نقطتيـــن، فـــي ظهوره 
علـــى  الثانـــي  فـــوزه  يحقـــق  الثانـــي ألن 

التوالـــي وقد يحصل علـــى مراده ألفضلية عناصره 
وجهوزيتـــه الفنيـــة مقارنـــة بالبحريـــن، فيما يبحث 

األخيـــر برصيد )3 نقـــاط( بمباراته 
الرابعـــة والثانيـــة لمدربـــه علـــي 
عبدالغنـــي عن طعـــم االنتصار 

األول.
تبـــدو  اآلخـــر،  اللقـــاء  وفـــي 
كفـــة فريـــق النجمـــة بقيـــادة 
مدربـــه رؤوف حبيـــل الـــذي 
لديـــه )4 نقاط( مـــن مباراتين 
هـــي األرجح لتحقيق االنتصار 
للنقطـــة  والوصـــول  الثالـــث 
السادســـة وذلـــك مـــن بوابـــة مدينة 
صـــالح  المـــدرب  يقـــوده  الـــذي  عيســـى 
موســـى الـــذي مـــازال يبحث عـــن طريـــق االنتصار 

األول بعدما خسر 3 مباريات سابقة.

توج فريق البســـيتين بطال لبطولة اختراق الضاحية لفئة 
الشـــباب للموســـم الرياضـــي 2020 - 2021 والتـــي أقيمت 
يوم الســـبت الماضي بمدينة عيسى الرياضية بالقرب من 
مقر االتحاد البحريني أللعاب القوى )مسافة 6 كيلومتر(.

 وحقق البســـيتين المركز األول فـــي نتيجة الفرق برصيد 
)21 نقطـــة( لينتـــزع البطولة من الشـــباب حامل اللقب في 
الموســـم 2019 - 2020. وأسفرت نتائج الفرق عن فوز أم 
الحصم بالمركز الثاني )30 نقطة(، واألهلي بالمركز الثالث 
)59 نقطـــة(، وجاء عالي رابعا )72 نقطة(، والبديع خامســـا 
)ترتيـــب فـــردي(، والشـــباب سادســـا )ترتيب فـــردي(، فيما 
أســـفرت نتائـــج الفردي عـــن فوز العداء “مارتن ســـيريس” 
مـــن نـــادي البســـيتين بالمركـــز األول عندمـــا أنهى مســـافة 
الســـباق، بينما جاء العـــداء عبدالرحمن مبـــارك محمد من 
البســـيتين في مركز الوصافة، واحتل عداء النادي األهلي 

أحمد محمد رضا المركز الثالث.
 وفي مسابقة فئة األشبال لمسافة 2 كيلومتر، توج فريق 
أم الحصـــم )18 نقطـــة( بالبطولة ليحافـــظ عل اللقب الذي 
أحرزه في الموســـم الماضي، فيما احتل البســـيتين المركز 

الثاني )48 نقطة(، ونادي الشباب المركز الثالث )50 نقطة(، 
وجاء األهلي رابعا )62 نقطة(، والحالة خامسا )63 نقطة(، 

والبديع سادسا )91 نقطة(، وعالي سابعا )120 نقطة(.
 وأســـفرت نتائج الفردي عن فـــوز عداء نادي الحالة صابر 
عبدالســـالم ســـعد بالمركز األول، عداء نادي الشـــباب علي 
حســـين مبارك المركز الثاني، وجاء عداء نادي أم الحصم 

طالل عبدالعزيز فريد بالمركز الثالث.

جانب من التتويج

افتتــــــاح الجـولــــــة الـرابعــــــة مــــــن دوري زيـــــن للسلـــة

أم الحصم يحافظ على لقب األشــبال وظهور مبشــر لعالي

الحالة والنجمة يواجهان البحرين ومدينة عيسى

البسيتين يتوج ببطولة الشباب الختراق الضاحية
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البسيتين وعالي ينشدان االنتصار األول
مواجهـــة قويـــة بيـــن النجمـــة وداركليـــب بـــدوري عيســـى بـــن راشـــد

تختتــم اليــوم اإلثنين منافســات القســم األول لدوري عيســى بن راشــد ألنديــة الدرجة األولى للكــرة الطائرة عندما 
يلتقي عالي والبسيتين الساعة 6:00 مساء والنجمة أمام داركليب الساعة 7:30 مساء على صالة عيسى بن راشد 
الرياضية، وذلك ضمن الجولة الثانية المؤجلة من المسابقة، بينما تستكمل الجولة غًدا الثالثاء ليسدل الستار على 

القسم األول.

المواجهـــة األولـــى بيـــن عالي والبســـيتين تكتســـي أهمية 
كبيـــرة للفريقيـــن، حيـــث يســـعى األول بقيـــادة المـــدرب 
الوطنـــي عبـــدهللا عيســـى لتحقيـــق أول انتصـــار للتقـــدم 
خطـــوة إلى األمام مـــن المركز األخير )بـــدون نقاط(، وهو 
يعول على خبرة حســـن عقيل وأمين محمد في األطراف 
بوجـــود صانـــع األلعـــاب محمـــود جاســـم ومحمـــد عبـــاس 

باالرتكاز.
 أما البســـيتين بقيادة المدرب خالـــد عبدالقادر فإنه يملك 
فـــي رصيده نقطة واحـــدة بالمركز الســـابع وهو يأمل في 
تحقيـــق أول انتصـــار لـــه ليثبـــت أقدامـــه بـــدوري الدرجة 
األولـــى وعـــدم الهبوط مجـــدًدا وهو يعتمـــد على خدمات 
محمـــد عمـــر في االرتكاز والمحترف الروســـي )ســـيرجي( 

وصانع األلعاب قاســـم فردان ويوسف المالود الذي يعتبر 
أحد أبرز الخيارات الهجومية.

المبـــاراة الثانيـــة بيـــن النجمـــة وداركليـــب لـــن تكـــون أقل 
أهمية، حيث يســـعى الفريقان لتفادي أي خسارة جديدة، 
فالنجمـــة بقيادة المدرب الوطني فـــؤاد عبدالواحد يحتل 
المركز الرابع بـ 11 نقطة من أربعة انتصارات وخسارتين، 
والفـــوز ســـيقوده لخطـــف المركـــز الثالـــث مـــن داركليـــب 
الـــذي يملـــك فـــي رصيـــد 12 نقطة مـــن أربعـــة انتصارات 

وخسارتين.
ودائًمـــا مـــا تكتســـي مبـــاراة داركليـــب والنجمـــة بالقـــوة 
واإلثـــارة، فـــاألول يقـــوده المـــدرب البرازيلـــي “ســـيرجيو” 
والـــذي يمتلـــك العديد من األوراق الرابحـــة في مقدمتهم 

علـــي ابراهيم ومحمود عبدالواحـــد ويعتبر صانع األلعاب 
محمود حســـن أحد الركائز األساســـية لخبرتـــه في توزيع 
األلعـــاب الهجومية. أما النجمـــة فإنه يعتمد بصورة كبيرة 
علـــى خدمات المحتـــرف البرازيلي “كوســـتا” في تخليص 
الكـــرات الهجومية مع وجود حســـن جعفر وجوهر راشـــد 
فـــي االرتـــكاز وعلي محمـــد عبدالنبي وأحمد عيســـى في 

مركز )4(.

حسن علي

أحمد مهدي

علي مجيد

علي مجيد
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من لقاء الرفاع والنجمة من لقاء الرفاع الشرقي والحالة

في كأس جاللة 
الملك لكرة القدم

اللجنة اإلعالمية

اســـتهل فريـــق ســـوبر ســـوكر مشـــواره فـــي الـــدوري المفتـــوح لكـــرة القدم 
الشـــاطئية، الـــذي ينظمه االتحـــاد البحريني لكرة القدم بمناســـبة احتفاالت 
المملكـــة باألعيـــاد الوطنيـــة بفوز صعب علـــى فريق مركز شـــباب صدد بـ 6 
أهداف مقابل 5 لحساب المجموعة الثالثة، وجاءت عن طريق المتألق أكبر 
ســـلمان )14 و15 و33 و36( وحســـن ســـعيد )13 و26(، فيما ســـجل أهداف 
صـــدد أحمـــد عبـــدهللا )13 و30(، حســـين ســـعيد )12(، محمـــود ســـعيد )19( 
وعلي حسين )21(. ولحساب المجموعة الثالثة أيًضا قاد العب مركز شباب 
كرزكان أمين علي فريقه إلى فوز مســـتحق على مركز شـــباب البســـيتين بـ 
6 أهـــداف مقابـــل 3 بإحـــرازه 4 أهداف )4 و14 و28 و30(، وســـجل عبدهللا 

محمود الهدف الخامس، بينما سجل علي محمود الهدف السادس )35(.

وفي المباراة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة التقى نادي النويدرات ونادي  «
مقابة وانتهى اللقاء لصالح النويدرات بـ 7 أهداف مقابل 6، وذلك في الوقت 
اإلضافي. وسجل أهداف النويدرات أحمد ميرزا )8 و12 و13(، محمد باقر )4(، 
علي فيصل )19 و37( وجعفر عبدالعزيز )14(، وسجل أهداف مقابة عبدالله 

الدرازي )9 و21 و32(، منتظر السيد شرف )12(، السيد محمد إبراهيم )17( 
 وحسين عبدالنبي )38(.

ولحساب المجموعة الرابعة أيًضا اختتمت مباريات يوم أمس األول بفوز 
صعب لنادي البديع على نادي االتفاق )ب( بـ 5 أهداف مقابل هدفين، وسجل 
للبديع عبدالله علي )8 و21 و34(، عبدالله المالكي )30( ونواز عبدالستار )36(، 

فيما سجل هدفي اإلتفاق إبراهيم محمد )9 و12(.

نتائج الجولة األولى لدوري الشاطئية

تختتم مســـاء اإلثنين منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
الملـــك )أغلـــى الكؤوس(، وذلـــك بإقامـــة لقاءين عند 6 
مساء. يلعب الحد مع المنامة على استاد الشيخ علي 
بن محمد آل خليفة، واألهلي مع المحرق على اســـتاد 

مدينة خليفة الرياضية.
فـــي المبـــاراة األولـــى، يدخـــل الحـــد وصيـــف النســـخة 

الســـابقة لبطولـــة أغلـــى الكـــؤوس أمـــام المنامس، وكال 
الفريقيـــن يأمـــالن ببلـــوغ المربـــع الذهبـــي. ويقـــود الحد 

المـــدرب  والمنامـــة  الشـــمالن،  محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب 
السوري هيثم جطل.

في المباراة الثانية، يبرز كالســـيكو كـــرة القدم البحرينية في 
الواجهـــة، إذ يلتقـــي األهلـــي بالمحـــرق في لقاء ال يقبل القســـمة 

على اثنين. 
يقود األهلي المدرب البوسني أمير علي، فيما  «

يدخل المحرق المباراة بعد إقالة مدربه 
البرازيلي ماركوس باكيتا، وإسناد المهمة 

مؤقتا للمدرب الوطني علي عامر، فمن 
يظفر ببطاقتي التأهل اليوم؟

ختــام ربــع نهـائـي أغلــى الكــؤوس
أحمد مهدي



الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  أعـــرب 
بـــن عبدالرحمـــن  الشـــيخ ناصـــر 
لـــدور  تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل 
الشـــرطة النســـائية من ضابطات 
وضابطـــات صـــف وأفـــراد، فـــي 
ظل االحتفـــال بيوبيلها الذهبي، 
علـــى  عامـــا   50 أن  موضحـــا 
التأسيس، بمثابة نصف قرن من 
الدعـــم والعطـــاء والرعاية وهذا 
جـــزء مـــن التقـــدم الـــذي حققته 
مســـيرة تمكين المرأة البحرينية 
برعايـــة قرينـــة العاهـــل رئيســـة 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميرة ســـبيكة 

بنت إبراهيم آل خليفة.
وأضـــاف أن الشـــرطة النســـائية، 
لـــم تكـــن تحقـــق هـــذا المســـتوى 

مجـــاالت  وتخـــوض  المتقـــدم، 
أمنيـــة ومجتمعيـــة متعددة، لوال 
دعم وزيـــر الداخلية وتوجيهاته 
الشـــرطة  دور  لتأكيـــد  الدائمـــة 
النسائية وتوفير التدريب الالزم 

في هذا الشأن.

النســـائية،  الشـــرطة  إن  وقـــال: 
تطـــورت عددا وعتـــادا وازدادت 
إمكاناتهـــا وقدراتهـــا على العمل، 
ودخلـــت للكثيـــر مـــن المجـــاالت 
وأصبحـــت تمـــارس دورا متميزا 
الشـــراكة  تعزيـــز  مجـــال  فـــي 

المجتمعية ورعاية األحداث.
وختـــم وكيـــل وزارة الداخليـــة، 
اآلمـــال  أن  إلـــى  باإلشـــارة 
والتطلعـــات تتزايد، نحـــو تعزيز 
التطور والتقـــدم والبناء على ما 
تم إنجازه خالل الخمســـين عاما 
الشـــرطة  أن  مشـــيرا  الماضيـــة، 
قـــرن  نصـــف  أنهـــت  النســـائية، 
من العطـــاء، واآلن تجـــدد العهد 
لمواصلـــة العمـــل ضمـــن شـــرطة 
ودورهـــا  بإخالصهـــا  البحريـــن 

المشرف.

إنجـــازًا  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  حققـــت 
التـــي  اإلنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  جديـــدًا 
حققتها، حيث حاز “التطبيق اإللكتروني” 
على جائزة أفضل المشاريع التقنية ضمن 
فئة أفضل 5 مشاريع تقنية على مستوى 
الوطن العربي ضمن جائزة ســـمو الشـــيخ 
ســـالم العلي الصبـــاح المعلوماتيـــة بدولة 
الكويـــت فـــي نســـختها العشـــرين. حيـــث 
تهـــدف الجائـــزة إلـــى تطويـــر المحتـــوى 
الرقمـــي العربـــي وإبـــرازه، واالبتـــكار في 
مجـــال تقنيـــة المعلومات، وزيـــادة درجة 
الرقمـــي.  للتعامـــل  المجتمـــع  اســـتعداد 
وبهـــذه المناســـبة أكـــد مدير عـــام اإلدارة 
العامة للمرور العميد الشـــيخ عبدالرحمن 
بن عبدالوهاب آل خليفة  بأن الفوز بهذه 
الجائـــزة العربيـــة لـــم يكـــن ليتحقـــق لوال 
الدعـــم الالمحدود من الفريق أول معالي 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة وزير 

الداخليـــة لمنظومة العمل المروري ، األمر 
الـــذي ســـاهم في توفيـــر كافـــة الخدمات 
للمراجعيـــن  االلكترونيـــة  واإلجـــراءات 
وفقـــًا  اإللكترونيـــة  الخدمـــات  وتطويـــر 
لتوجهـــات الحكومة فـــي التحول الرقمي 
بالتعـــاون  وتعزيزهـــا  واإللكترونـــي، 
والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة 

االلكترونية والجهات ذات العالقة.
وأشـــار إلى أن هذه الجهود ســـاهمت في 
تحقيق أكبر نســـبة ممكنة مـــن الخدمات 
نســـبة  حاليـــًا  بلغـــت  حيـــث  المروريـــة، 
التحـــول االلكترونـــي للخدمـــات لحوالي 
إلكترونيـــًا  تقديمهـــا  يتـــم  والتـــي   % 80
وبوســـائل متعددة ومتنوعـــة، منها موقع 
bahrain. اإللكترونيـــة  الحكومـــة  بوابـــة 
bh، وتطبيـــق “المـــرور” لألجهـــزة الذكية، 
والمنصات اإللكترونيـــة التابعة للحكومة 
اإللكترونيـــة. وأشـــاد مديـــر عـــام اإلدارة 
العامـــة للمرور بتعـــاون هيئـــة المعلومات 

والحكومـــة اإللكترونيـــة مـــع اإلدارة فـــي 
عمليـــة التحول الرقمـــي للخدمات والذي 
أســـهم في إطـــالق العديد مـــن الخدمات 
المـــرور  تطبيـــق  فيهـــا  بمـــا  اإللكترونيـــة 
الـــذي يضم مجموعة مـــن الخدمات التي 
يســـرت علـــى العمـــالء إنجـــاز معامالتهم 
بكل سهولة ويسر، شاكرًا سعيها المستمر 
في توظيـــف وتطويع مختلـــف التقنيات 
بكافـــة  االرتقـــاء  أجـــل  مـــن  الحديثـــة 

الخدمات التي تقدمها لإلدارة.

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

الشيخ ناصر بن عبدالرحمن

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

قالـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة إن مبادرة النائـــب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الداعمة 
للمجالين الثقافي واإلنساني، والمتمثلة 

في برنامج “ســـين جيم” تعكس اهتمام 
وحـــرص ســـمّوه علـــى مشـــاركة الجميع 
بالحـــراك الثقافـــي في مملكـــة البحرين، 
وذلك ما يجســـد الرؤية الثاقبة لســـمّوه 
في أهمية غرس قيمة الثقافة والمعرفة 
فـــي المجتمـــع، وذلـــك عبـــر برنامـــج ذو 

قالب متنوع في طرح المعلومات.

مي بنت محمد: “سين جيم” منصة للمشاركة في الحراك الثقافي

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

شـــاركت الشـــيخة مـــّي بنـــت محمـــد آل 
خليفـــة رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار فـــي الجلســـة الحوارّيـــة تحـــت 
عنـــوان )ما بعد تقرير حالة اللغة العربّية 
ومســـتقبلها(. وقد عقدت هذه الجلســـة 
الكترونيـــَا، بتنظيـــم مـــن وزارة الثقافـــة 
العربّيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  والشـــباب 

المتحدة، بمناسبة يوم اللغة العربّية.
مـــن  مجموعـــة  الجلســـة  فـــي  وشـــارك 
المســـؤولين والمهتميـــن باللغـــة العربّية 
وهم وزيرة الثقافة والشباب اإلماراتية 
اللغـــة  مركـــز  ورئيـــس  الكعبـــي،  نـــورة 

العربّيـــة فـــي أبوظبـــي علـــي بـــن تميم، 
واألميـــن العام لمركز الملـــك عبدهللا بن 
عبدالعزيـــز الدولي لخدمة اللغة العربية 
عبدهللا الوشـــمي، ورئيـــس مجمع اللغة 

العربية في القاهرة صالح فضل.
من جانبهـــا، توجهت الشـــيخة مّي بنت 
محمد آل خليفة بالشـــكر لوزارة الثقافة 
اإلماراتيـــة على التقرير وعقد الجلســـة 
الحوارية، منوهة بأهميـــة اللغة العربية 
التـــي تعـــد هويـــة مجتمعاتنـــا، وأكـــدت 
للمحافظـــة  الجماعـــّي  العمـــل  ضـــرورة 

عليها وتعليمها لألجيال القادمة. 

مي بنت محمد: العربية هوية مجتمعاتنا

المنامة - وزارة الداخلية

التحـول اإللكتروني يطـول 80 % من الخدمات
تطبيق المرور يفوز بجائزة “المعلوماتية”

المنامة - وزارة الداخلية

ــاًدا  ــتـ ــدًدا وعـ ــ ــ ــورت ع ــطـ ــة”: تـ ــيـ ــلـ ــداخـ وكـــيـــل “الـ
نصف قرن من الدعم للشرطة النسائية

6 مليارات دوالر لتحديث مصفاة البحرين
ــر للجائحـــة علـــى تنفيـــذ المشـــروعات النفطيـــة ــر النفـــط: ال تأثيـ وزيـ

بحضـــور وزير النفط الشـــيخ محمد 
بن خليفـــة آل خليفة، نظمت الهيئة 
الوطنيـــة للنفـــط والغاز والشـــركات 
التابعة لها حفال بمناســـبة احتفاالت 
مملكـــة البحرين بأعيادهـــا الوطنية 
إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية 
الحديثـــة فـــي عهد المؤســـس أحمد 
الفاتـــح كدولـــة عربيـــة مســـلمة عام 
1783 ميالدي، وذكرى تولي صاحب 
الجاللـــة الملك مقاليد الحكم، وذلك 
بحضور محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة ووزير شـــئون اإلعـــالم علي 
الرميحـــي ورئيـــس مجلـــس أمانـــة 
العاصمـــة صالـــح طراده وعـــدد من 

كبار المسؤولين في الهيئة.
وبهـــذه المناســـبة، رفع وزيـــر النفط 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى جاللـــة الملـــك وإلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، وإلى شـــعب مملكة 
البحريـــن الوفـــي بهـــذه المناســـبات 
الســـعيدة التي تعمق من قيم الوالء 
واالنتمـــاء، ســـائال هللا عـــز وجل أن 
يعيدهـــا على مملكـــة البحرين بخير 
وســـالم وأمـــن واســـتقرار لتواصـــل 
مســـيرة النهضـــة واالزدهار في ظل 

القيادة الحكيمة.
وأكد الوزير أن التوجيهات السديدة 
مـــن القيـــادة الرشـــيدة عـــززت مـــن 
قيمـــة ومكانة قطـــاع النفـــط والغاز 
االقتصاديـــة واالجتماعية، ووفرت 

المقومات والتسهيالت التي مكنت 
البحريـــن مـــن تحقيـــق نقلـــة نوعية 
فـــي مجـــال االستكشـــاف واإلنتاج، 
وقدمت الحوافز للشركات العالمية 
لتعزيـــز تعاونها مع الهيئـــة الوطنية 
للنفط والغاز والشـــركات التابعة لها 
من خالل االســـتثمارات والشراكات 
مـــن  العديـــد  فـــي  االســـتراتيجية 
الواعـــدة  النفطيـــة  المشـــروعات 

والكبيرة.
بالعيـــد  االحتفـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
لتســـليط  مناســـبة  يعـــد  الوطنـــي 
الضوء على اإلنجازات الوطنية في 
مختلف القطاعات ومن بينها قطاع 
النفـــط والغـــاز الـــذي يشـــهد العديد 
من المشـــاريع النفطيـــة الهامة التي 
عملـــت الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
والشـــركات التابعة لها على تنفيذها 
وفـــي مقدمتهـــا مشـــروع تحديـــث 
مصفـــاة البحريـــن والـــذي يعتبر من 

التاريخيـــة  االســـتثمارات  أضخـــم 
الذي خاضتها شـــركة نفط البحرين 
)بابكـــو( بميزانية تقـــدر بـ 6 مليارات 
دوالر، ومشروع مرفأ الغاز المسال، 
ومشروع مصنع الغاز الثالث لشركة 
بناغاز ومشروع تحديث واستبدال 
خطـــوط انابيـــب النفط الـــذي يربط 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
واالكتشـــاف  الســـعودية،  العربيـــة 
البحريـــن  خليـــج  لحقـــل  الكبيـــر 

المكتشف عام 2018.
فـــي  النفطـــي  القطـــاع  أن  وأكـــد 
دعـــم  ظـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
ومساندة الحكومة برئاسة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء ومـــن ثـــم االلتزام 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  التـــام 
واالشـــتراطات الصحيـــة باالضافـــة 
إلـــى تكاتـــف جميـــع العامليـــن فـــي 
الشـــركات النفطيـــة، اســـتطاع على 

مواجهة فيروس كورونا المســـتجد 
تتأثـــر  لـــم  حيـــث   ،”19 “كوفيـــد 
المشـــروعات والمؤسســـات النفطية 
والعمـــل  كبيـــر،  بشـــكل  بالجائحـــة 
جـــاٍر علـــى قـــدم وســـاق فـــي تنفيذ 

المشروعات القائمة. 
وفـــي ختـــام تصريحه، أعـــرب وزير 
النفـــط عـــن خالص شـــكره وتقديره 
لجميـــع القائمين على تنظيم الحفل 
على جهودهم الملموسة في اإلعداد 
والتنظيـــم لكـــي يخـــرج فـــي هـــذه 
الصـــورة المتميـــزة، متمنيـــا معاليـــه 
لهم ولجمع المنتسبين لقطاع النفط 

والغاز دوام النجاح والتوفيق.
وقد تضمن الحفل عدًدا من الفقرات 
وعرضا مرئيا ألهم إنجازات القطاع 
الزاهـــر  العهـــد  ظـــل  فـــي  النفطـــي 
لجاللـــة الملـــك، واســـتعراًضا ألبـــرز 
المشـــروعات النفطية العمالقة التي 

يجري العمل فيها حاليا.

المنامة - بنا

وزير النفط يحضر حفال نظمته الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات التابعة لها

العكر - جامعة العلوم التطبيقية

تواصـــل جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة دعـــم طلبتهـــا ومســـاعدتهم 
لتحـــدي كافة الظروف والتغلب عليها في ســـبيل إكمال تعليمهم 
الجامعـــي وبناء مســـتقبلهم، حيث تنظر إليهـــم باعتبارهم محور 
العملية التعليمية وتقدم الجامعة وأساس استمرار عملها، ولذلك 
ا من خالل صندوق  فإن الجامعة تعتبر المنح التي تقدمها ســـنويًّ
دعـــم الطالب للطلبة الدارســـين بالجامعة على أنها اســـتثمار في 
مســـتقبل الشـــباب مـــن خـــالل تمكينهم من اســـتكمال دراســـتهم 
الدراســـي.    علـــى تحســـين تحصيلهـــم  الجامعيـــة ومســـاعدتهم 
ويهدف صندوق دعم الطالب إلى تقديم الدعم والمنح الدراسية 
ـــا وذوي االحتياجات الخاصة من مختلف  للطلبة المتعثرين ماليًّ
فئـــات المجتمـــع انطالًقا مـــن دور الجامعة المجتمعي كمؤسســـة 
بحرينيـــة رائـــدة تحـــرص دوًمـــا علـــى دعـــم المجتمـــع البحريني 
وخدمـــة أبنائه وبما يتماشـــى مع اســـتراتيجيات مجلس التعليم 

العالي. 
 وخـــالل اجتمـــاع لجنة صندوق دعم الطالب الذي أقيم برئاســـة 
األســـتاذ الدكتـــور غســـان عواد رئيـــس اللجنة ورئيـــس الجامعة، 

وافقـــت اللجنـــة علـــى تقديـــم الدعم إلـــى 110 طـــالب وطالبات، 
بزيـــادة عن العام الماضي الذي شـــهد تقديـــم الدعم إلى 92 طالًبا 

وطالبة. 
مـــن جانبـــه، تقدم رئيـــس لجنـــة صندوق دعـــم الطالـــب ورئيس 
الجامعة األستاذ الدكتور غسان عواد بالشكر إلى مجلس اإلدارة 
ومجلـــس األمناء على كافة الدعم المقـــدم للصندوق، منّوًها بأن 
الصنـــدوق ســـاهم منـــذ تأسيســـه في مســـاعدة العديد مـــن طلبة 

الجامعة الستكمال تحصيلهم العلمي واألكاديمي.

ـا وذوي االحتياجات الخاصة منح دراســية للمتعثرين ماليًـّ
“التطبيقية” تواصل دعم طلبتها عبر “صندوق الطالب”

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركـــن بحري عـــالء عبدهللا 
ســـيادي، الملحق العســـكري بالســـفارة األميركية بمملكـــة البحرين 

العقيد جون جوندول والوفد المرافق له.
وخالل اللقاء رحب قائد خفر الســـواحل بالضيف والوفد المرافق 
له، حيث تم مناقشـــة عدد من المواضيع ذات االهتمام المشـــترك، 
وبحـــث أوجـــه التعاون والتنســـيق بمختلف المجـــاالت خاصًة في 
مجال التدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

تعاون وتنسيق بمجال التدريب

المنامة - وزارة الداخلية

شـــرطة  مديريـــة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
شـــرطة  بـــأن  الجنوبيـــة  المحافظـــة 
المديريـــة تمكنت مـــن القبض على 4 
آســـيويين لتورطهم في وقائع سرقة 

شاحنات وبيع بطارياتها.
وأوضـــح أن الشـــرطة توصلـــت إلـــى 
كشف هوية المتهمين والقبض عليهم؛ 
إذ اتضح ســـرقة شـــخصين المركبات 
الثقيلـــة فيمـــا يقـــوم اآلخـــران وهمـــا 
أصحاب محالت للخردة بمساعدتهما 
فـــي بيع بطاريات تلـــك المركبات بعد 
اتالف اســـالك التمديـــدات الكهربائية 

ونزع البطاريات منها.
وأضـــاف أنه تم اتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية تمهيدا إلحالة المتهمين إلى 

النيابة العامة.

القبض على 4 آسيويين 
يسرقون شاحنات 

ويبيعون بطارياتها
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تعاني النجمة يسرا من 
قهر المرأة المتزوجة 

وسوء معاملة الرجال 
لزوجاتهم خالل أحداث 

فيلمها الجديد “ليلة العيد”، 
للمخرج سامح عبدالعزيز، 

وتأليف أحمد عبدهللا، 
ويقوم مخرج العمل بمعاينة 

أماكن التصوير استعدادا 
النطالق المشاهد األولى من 

الفيلم.

tariq_albahhar

“جداريات ديسمبر” تنطلق مع الفنانة مريم السندي
شهدت منطقة الجسرة في المحافظة 
الشـــمالية مساء يوم السبت الموافق 
19 ديســـمبر 2020م إقامـــة فعاليـــة 
“جداريـــات ديســـمبر”، وذلـــك ضمـــن 
برنامـــج احتفـــاالت هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثـــار باألعيـــاد الوطنيـــة، 
حيـــث اشـــتغلت الفنانـــة التشـــكيلية 
البحرينية مريم الســـندي على رســـم 
إلـــى  بإبداعاتهـــا  وانتقلـــت  جداريـــة 
فضـــاء عـــام ومفتـــوح ليســـتمتع بـــه 
كافـــة رّواد المنطقـــة. وتتميـــز أعمال 
الفنانة الســـندي بشخصياتها المميزة 
وتوظيفهـــا األلـــوان فـــي المســـاحات 

الكبيرة.
 وشـــهدت الفعاليـــة حضـــور مديـــرة 
إدارة الثقافـــة والفنون بهيئة الثقافة 
فـــرح مطـــر، إضافة إلـــى تواجد عدد 

من الفنانين والمهتمين
وتهدف الهيئة مـــن خالل “جداريات 
ديســـمبر”، التـــي تقـــام للعـــام الثانـــي 
علـــى التوالـــي، إيصـــال الفـــّن لمـــدن 
وقـــرى البحريـــن مـــن خـــالل اختيار 
مواقـــع مميزة فـــي قلب هـــذه القرى 
والمـــدن. كمـــا تكون فرصـــة للفنانين 
بصماتهـــم  لتحويـــل  التشـــكيليين 
الفنيـــة مـــن الخامـــة االعتياديـــة في 

محترفاتهـــم الخاصـــة، إلـــى مقـــرات 
فنيـــة دائمـــة يمكـــن للجمهـــور العـــام 
مشـــاهدتها، هـــذا إضافة إلـــى تقديم 
تزيـــن  وجماليـــة  لونيـــة  مســـاحات 

البحرين
ويقوم الفنان محمـــد المهدي بالعمل 
ديســـمبر   26 يـــوم  جداريتـــه  علـــى 
الجاري، في منطقة أم الحصم، وهذا 

ضمن سلسلة “جداريات ديسمبر”
البحريـــن  هيئـــة  برنامـــج  ويســـتمر 
للثقافـــة واآلثـــار لالحتفـــاء باألعيـــاد 
الوطنية، حيث تدشن كتاب “الثقافة 
ديســـمبر   22 يـــوم  والدبلوماســـية 
الســـاعة 11:00 صباًحـــا فـــي متحف 
البحريـــن الوطنـــي، وتفتتـــح مصنـــع 

نســـيج بني جمـــرة يوم 23 ديســـمبر 
الســـاعة 3:00 عصًرا في منطقة بني 
جمـــرة. ويمكن االطـــالع على المزيد 
من المعلومات حـــول هذه الفعاليات 

عبر زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة
متابعـــة  أو   ،www.culture.gov.bh
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  حســـاباتها 

culturebah@ االجتماعي على

في ليلة استثنائية، يلتقي فيها اثنان من نجوم الغناء العربي، وعلى تحفة 
معمارية مصممة على الطراز الروماني، تحتفل مدينة خورفكان مع عشاق 
الموســـيقى والغنـــاء بمدرجهـــا الجديـــد التابـــع للمكتب اإلعالمـــي لحكومة 
الشـــارقة، مع الفنان اإلماراتي حســـين الجســـمي والمطربة المصرية أنغام، 
لتّجســـد المدينة رؤيتها الفنّية والســـياحّية في مشـــهد يلتقي فيه كورنيش 
خورفكان وحدائقها مع جبالها التي ستضاء بمعلمها الثقافي الجديد مدرج 

خورفكان. 
ويعتبـــر حفل الجســـمي وأنغام، أول فعالية فنية تحتضنها خشـــبة المدرج، 
ا حافالً يمزج ما بين األغنيات الحديثة  حيـــث أعّد كل منهما برنامًجـــا غنائيًّ
والقديمة التي وجدت صداها لدى قلوب المســـتمعين، فمن “ســـتة الصبح” 
و”شنطة سفر” مروًرا بــ “الجبل” وصوالً إلى “الركن البعيد الهادي”، ستعيش 

مدينة خورفكان ليلة مشبعة بعذوبة الكلمة واللحن األصيل.
وحـــول أول حفـــل يقـــام علـــى المســـرح، قـــال طارق عـــالي، مديـــر المكتب 
اإلعالمـــي لحكومـــة الشـــارقة: “يســـتكمل مـــدرج خورفكان بموقعـــه المميز 
وتصميمـــه الفني المشـــهد الثقافي الحّي إلمارة الشـــارقة، ويعبر عن الهوية 
اإلبداعية والســـياحية لمدينة خورفكان، إذ جاء افتتاحه بالتزامن مع عدد 

من المشاريع التنموية والثقافية في المدينة.

خصــص برنامــج “أفــام البحريــن” الــذي يعرض مســاء كل يوم جمعــة ويعاد 
األحــد، حلقتــه العاشــرة عــن الروائــي واألديب والسيناريســت فريــد رمضان 
رحمه هللا، حيث استضاف البرنامج كا من المخرج بسام الذوادي، والفنانة 
مريــم زيمــان، والمخــرج والفنــان أحمــد الفــردان، والمخــرج عمــار الكوهجي، 
الذين ســلطوا الضوء على تجربتهم الثرية مع الراحل ودوره الكبير والمؤثر 
في الســينما البحرينية، وتخلل البرنامج لقطات من األفام التي كتبها فريد، 
ومقابات معه في مختلف المناسبات. وفيما يلي تنشر “مسافات” الباد” أبرز 

ما جاء في الحلقة:

فريد رمضان:

لقـــد ولـــدت فـــي بيـــت صغير قريـــب من 
البحـــر، فأنـــا ابن بحـــار ومـــن الطبيعي أن 
أعشـــق البحر، وأعتقد أن كل البحرينيين 

مرتبطون بشكل أو بآخر بثيمة البحر. 
وعـــن الكتابة يقول.. يجب أن أذهب إلى 
الكتابـــة مثل الرغبة بمقابلة حبيبة أو أعز 

األصدقاء أو األهل.
العمـــل: كل مـــا أريـــد أن أعملـــه فـــي الغد، 
كل  أدون  حيـــث  كبرنامـــج،  ليـــال  أكتبـــه 
شـــيء والعمل جزء منه يشبعني روحيا، 
وجـــزء منـــه يعالجني وجزء منه أكســـب 

رزقي.
الســـينما: الشـــيء الجميـــل فـــي الســـينما 
بالنســـبة لـــي .. أنـــه فـــي كل مـــرة أكتـــب 
ســـيناريو ومـــن ثم أشـــاهد الشـــخصيات 
التـــي رســـمتها تـــؤدي أدوارهـــا كأجســـاد 

حقيقية من لحم ودم أصدم وأتفاجأ. 
هـــي  حياتـــي  فـــي  اللحظـــات  وأجمـــل 
رؤيـــة الشـــباب وهـــم ينجـــزون أفالمهـــم 
بصبـــر وتعـــب، وكل الشـــباب البحرينيين 
موهوبون ويحتاجون فقط للعون، وهذا 

ما فعلته أنا بشكل شخصي.
أشـــكر كل مـــن حولـــي، زوجتـــي وأهلـــي 
وأصدقائي، فقد كانوا يمنحوني الحياة. 

بسام الذوادي:

فريد رمضان بالنسبة لي ليس بكاتب وال 
صديـــق، بل أخ عزيز وعالقتي معه بدأت 
منـــذ الثمانينـــات. عرفتـــه محبـــا للحيـــاة 
وكان عنـــده شـــغف ورغبـــة غيـــر طبيعية 

في الكتابة بشكل أساسي.
أول تجربـــة لـــي مع فريد رمضـــان، كانت 

في فيلم “الحاجز” ، حيث مســـك الجانب 
اإلعالمـــي، ووثـــق للفيلـــم فـــي الصحافة 
آنذاك وأعنـــي في التســـعنيات، ومن هذا 
المنطلـــق وبفضل عمله تـــرك وثيقة مهمة 

جدا في تاريخ السينما البحرينية.
ويضيـــف الـــذوادي..كان لـــي الشـــرف أن 
أشـــترك معـــه فـــي كثيـــر الســـيناريوهات، 
فـــي  غايـــة  نقطـــة  إلـــى  أشـــير  أن  وأود 
األهميـــة، وهـــي أنـــه بالرغـــم مـــن وجـــود 
فريد وســـط عمالقة مـــن األدباء والكتاب 
بـــدأ  التســـعينات حينمـــا  فـــي  وتحديـــدا 
كقاســـم  الســـينمائي،  الســـيناريو  يكتـــب 
حـــداد وأميـــن صالـــح، وعلي الشـــرقاوي، 
وكتاب الســـيناريو كعيسى الحمر وراشد 
الجـــودر، وحمد الشـــهابي، إال أنـــه اجتهد 
كثيرا وأحب تأثير الســـينما في المجتمع، 
وشـــيئا فشـــيئا انفرد عن البقيـــة وكون له 
شـــخصية قائمـــة مســـتقلة تســـتطيع أن 

تقدم ما ال يستطيع اآلخرون تقديمه.
لقد كانت تجربتنا األولى في فيلم “زائر”، 
أكتـــب  حيـــث كان يكتـــب مشـــهدا وأنـــا 
مشـــهدا آخر، حتى وصلنا في النهاية إلى 

الشكل النهائي للفيلم. 
لقـــد انعكـــس مـــرض فريـــد رمضـــان على 
كتاباتـــه، وكان ينظـــر إلـــى الحياة بشـــكل 
مختلـــف عنـــا. وختـــم الـــذوادي حديثـــه 
وبقلـــب يعتصـــر ألمـــا بالقـــول...” أنتظرك 
مـــن  ســـترجع  أنـــك  فريد....وأعـــرف  يـــا 
خـــالل أعمالـــك ..أعلـــم أنـــك فـــي إجـــازة 

وتستحق..”.

مريم زيمان:

لقـــد كتب لـــي فريد دورا صعبـــا في فيلم 

“حكايـــة بحرينيـــة” وأعتبـــره مـــن أصعب 
األدوار فـــي حياتـــي. ومـــا يميـــز كتابتـــه 
رحمـــه هللا البســـاطة وســـرعة التفاعـــل، 
فبمجـــرد قـــراءة النـــص تشـــعر أنـــك قـــد 

دخلت في عالم الشخصية.
التـــي  المواقـــف  زيمان..مـــن  وأضافـــت 
ال أنســـاها أبـــدا، ذهبـــت إليـــه فـــي فيلـــم 
“حكاية بحرينية” وقلت له..هذا المشـــهد 
ال يعجبنـــي وأود تغييره. فاحترم رغبتي 
وذهب إلى المخرج بسام الذوادي وفعال 

تم تغييره.

أحمد الفردان:

عالقتـــي مع فريد رمضان بدأت في فيلم 
“حكايـــة بحرينيـــة”، حيـــث كان يحـــرص 
على التواجد في موقع التصوير لمراقبة 
كل شـــيء، ال يتدخل في عملية اإلخراج 
وإنما كان يحضر لمشاهده ومتابعة نصه 

وطريقة تجسيد الفنانين لألدوار.
نحـــن كشـــباب مهتميـــن بالســـينما نعتبره 
أخينـــا الكبيـــر والمعلم والســـند، وهو باق 

معنا بأعماله وإرثه األدبي.

محمود الشيخ:

ذات يوم اتصلت به وأخبرته بأني أحتاج 
مســـاعدته، حيث كان عنـــدي نص “قصة 
للكاتب أحمد المؤذن بعنوان قوس قزح”، 
وأريـــد تحويلها إلى ســـيناريو ســـينمائي، 
وبعـــد فترة وجيـــزة بعث إليَّ الســـيناريو 

كامال وقال لي ..هذه هدية مني. 
وســـبب مســـاعدته لنـــا، هو حبه للشـــباب 
المهتميـــن بالســـينما ودعمهـــم باســـتمرار، 
وبفضل تلك المســـاعدة شـــاركت بالفيلم 

فـــي أكثـــر مـــن 30 مهرجانـــا حـــول العالم 
وحققنـــا جوائـــز مـــن بينها، جائـــزة أفضل 
ســـيناريو، وجائزة أفضل مخرج، وجوائز 

أخرى للممثلين.

عمار الكوهجي:

فريـــد رمضـــان كان مقاتـــال مـــن الدرجـــة 
األولـــى، وعاشـــقا للوطـــن. كان يشـــجعنا 
علـــى عمـــل األفـــالم ويقـــول إنهـــا أفـــالم 
ســـتحمل اســـم البحريـــن. كان عنده حلم 

وهو رؤية مخرجين سينمائيين شباب.

أحمد الفردانبسام الذواديمحمود الشيخعمار الكوهجيمريم زيمان

األصــــــدقــــــاء أعــــــــز  أو  حـــبـــيـــبـــة  ــة  ــ ــل ــ ــاب ــ ــق ــ ــم ــ ب الـــــرغـــــبـــــة  مــــثــــل  عـــــنـــــده  الــــكــــتــــابــــة 

برنامج “ أفالم البحرين” يخصص حلقة كاملة عن فريد رمضان
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كورونا المتحور ينغص عيشة البريطانيين
ال احتفاالت وال لقاءات أقارب وأصحاب، هكذا نغص فيروس 
كورونــا المتحــور قبــل أيــام عيشــة اآلالف مــن البريطانييــن 
الذيــن استبشــروا خيــًرا بالتخلــص مــن هــذا الفيــروس، الذي 
أضنى العالم منذ ظهوره في ديســمبر الماضي، بعد أن بدأت 

السلطات في إعطاء اللقاح ضد كورونا.
إن  األحــد:  هانكــوك  مــات  البريطانــي  الصحــة  وزيــر  وقــال 
الساللة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” 
لتبريــر إعــادة فــرض اإلغالق في لنــدن وأجزاء مــن إنجلترا، 

وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.
وصــرح هانكــوك لشــبكة “ســكاي نيــوز” أنه “لألســف، الســاللة 
الجديدة خارجة عن السيطرة. علينا استعادة السيطرة على 
الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل 
االجتماعي. سيكون من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة 

إلى حين أن يتم توزيع لقاح”.
وأعلنت حكومة المحافظ بوريس جونســون مســاء الســبت، 
إعــادة فرض اإلغالق في لندن وجنوب شــرق إنجلترا وجزء 
مــن شــرقها، مــا أجبر أكثــر من 16 مليون شــخص على البقاء 
فــي منازلهــم والتخلــي عــن االجتماعــات العائليــة التقليديــة 

لعيد الميالد.
وتم إغالق المتاجر غير األساســية، وحظر الســفر خارج تلك 

المناطــق، ســواء للذهــاب إلــى أي منطقــة أخرى فــي المملكة 
المتحــدة أو خــارج البــالد. كمــا أغلقــت الحانــات والمطاعــم 

والمتاحف منذ األربعاء.
وأضــاف هانكــوك “إنــه تحــد كبيــر حتــى نــوزع اللقــاح علــى 

السكان. هذا ما سنواجهه في الشهرين المقبلين”.
وأبلغــت المملكــة المتحدة منظمة الصحة العالمية أن ســرعة 
انتشــار الســاللة الجديــدة أقــوى “بنســبة 70 %” من الســاللة 

السابقة، وفقا لرئيس الوزراء بوريس جونسون.
كــوف2-  لســارس  تحــوالت  مالحظــة  الســابق  فــي  وجــرت 

واإلبالغ عنها في كل أنحاء العالم.

ذكــرت صحيفة “الســتامبا” اإليطالية 
أن  بعــد  حتفهــا  لقيــت  امــرأة  أن 
هاجمتهــا 5 كالب مــن ســاللة “الذئب 
شــقتها  فــي  التشيكوســلوفاكي” 

بإيطاليا.
 74( المــرأة  إن  الصحيفــة،  وقالــت 
عامــا( تعرضــت للعــض فــي ذراعيهــا 
وســاقيها فــي نفــس الوقــت ونزفــت 
حتــى المــوت. ووجدت االبنــة، وهي 
شــقتها  فــي  أمهــا  الــكالب،  صاحبــة 
الكائنــة بمدينــة توريــن الواقعــة فــي 
شــمال غــرب البــالد بعــد ذلــك بوقــت 
قصيــر. وأضافــت الصحيفة أن االبنة 
قامــت بعــد ذلــك بإخراج الــكالب من 
ثــم  ســيارة  فــي  ووضعتهــم  الشــقة 

أغلقت عليهم أبوابها.
حاليــا  البيطريــون  األطبــاء  ويعمــل 
علــى تحديــد مــا إذا كان ســيتم قتــل 

الكالب قتال رحيما من عدمه.

كالب تنهش 
إيطالية في شقتها 

حتى الموت
في حادثة يعتقد أنها وقعت لسبب انتقامي، قتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، 
بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل االجتماعي بنشرها فيديو، 
وهــي تقطــع رأس بومــة. وقتلــت ميليديــس ألدانــا هيــرازو، البالغــة مــن العمر 21 
عامــا، رميــا بالرصــاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جاالن، حســبما ذكرت 
صحيفــة “ديلــي ســتار” البريطانيــة. وأشــار تقرير للشــرطة إلى تعــرض ميليديس 
لهجــوم مســلح مــن قبل مســلحين اثنيــن، اقتربــا منها علــى دراجة ناريــة، وفتحا 
النــار عليهــا، وأصاباهــا بـــ 6 رصاصــات. ولــم تؤكد الشــرطة الدوافــع وراء اغتيال 
ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إســاءة معاملة الحيوانات ســابقا، كما أن 

لديها سجال إجراميا في مجال اإلتجار بالمخدرات.

توفيــت المدونــة األلمانيــة ونجمــة “إنســتغرام” يوســي ماريا أثنــاء إجازتها في جزر 
الكناري عن عمر يناهز 24 عاما. ووفقا لموقع “20 دقيقة” األلماني، فإن حالة المدونة 

ساءت وهي على متن الطائرة وفارقت الحياة وهي نائمة بين يدي صديقتها.
وأضــاف أن ســبب الوفــاة راجــع إلــى فقــدان ماريــا للشــهية، الــذي كانــت تعانــي منه 
فــي الســنوات األخيــرة. وكتبــت المدونــة قبل أيام قليلــة من وفاتها، أنهــا ال تريد أن 
تكــون مــن بيــن هؤالء العشــرة في المائــة، الذين ال يســتطيعون التغلــب على مرض 
فقــدان الشــهية ويموتــون فــي النهاية بســببه. وكتبت والدة ماريا عبــر صفحتها في 
“إنستغرام”: “لقد أعجبنا بك حتى النهاية، وشاهدنا صراعك مع هذا المرض الخطير، 

وكان علينا أن نشاهدك بال حول وال قوة وأنت تخسرين هذه المعركة”.

قطعت رأس بومة فانتهت حياتها بعد 6 أشهر

وفاة مدونة ألمانية شهيرة بسبب فقدان الشهية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنت وزارة السياحة واآلثار، أمس 
األحــد، عن بدء ترميم رســم جداري 
خاص بالمقبرة رقم 100، وهي أقدم 
مقبــرة معروفــة فــي مصــر تحتــوي 
علــى رســومات ملونة وتقــع بمنطقة 
الكــوم األحمــر التابعــة لمحافظة قنا 

في المتحف المصري بالتحرير.
المتحــف  عــام  مديــر  وأوضحــت 
عبــد  صبــاح  بالتحريــر  المصــري 
الــرازق، أن الجداريــة يرجع تاريخها 
إلــى حوالــي 6000 عام، وقد تم نقل 
المقبــرة  مــن  الجــداري  الرســم  هــذا 
بالتحريــر  المصــري  المتحــف  إلــى 
العــام 1898، كما تــم إعادة بنائه في 

بدايات القرن العشرين.
موكًبــا  الجــداري  الرســم  ويصــور 
لقوارب أحدها يحوي ســقيفة تظلل 
شخًصا، وربما يكون الرجل المدفون 

في المقبرة.

حطم الفرنســي رومــان فاندردورب في 
مدينــة واترلــو فــي شــمال فرنســا الرقم 
القياســي العالمي ألطــول فترة تغميس 
للجســم فــي الثلج، فــي خطــوة واكبتها 
وكالــة فرانــس بــرس، يرمي مــن خاللها 
الرجــل البالغ 34 عاما إلى دعم مكافحة 

سرطان األطفال.
وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي 
فــي داخــل حجــرة مــن البليكســيغالس 
تحوي مكعبات من الثلج غطت جســمه 
حتــى العنق، مــدة ســاعتين و35 دقيقة 
القياســي  الرقــم  متخطيــا  ثانيــة،  و43 
الســابق بـــ 40 دقيقــة، علــى مــرأى مــن 

حّكام وحوالي 50 شخصا أتوا لدعمه.
هــذه  خــالل  مــن  فانــدردورب  وســعى 
الخطوة إلى “تخطي الحدود البشــرية”؛ 
بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية 
“وونــدر أوغســتين” الفرنســية الداعمــة 

لألطفال المصابين بالسرطان.

عمرها 6000 عام.. 
مصر ترمم جدار 

أقدم مقبرة

فرنسي يحطم الرقم 
القياسي ألطول فترة 

في الثلج
“إنجــي  النمســاوية  الفتــاة  اســتغرقت 
التدريــب  فــي  عاميــن  حوالــي  إيتــر” 
بتســلق  القيــام  علــى  قــادرة  لتكــون 
الجبــال العاليــة، وهــي الخطوة نفســها 
التــي تراجــع زوجها عن القيــام بها منذ 

عامين ماضيين.
وقالــت إنجي، إنها وبعــد فوزها بكأس 
العالم لعام 2003 بحثت عن المسارات 
مثيــرة  خيــارات  تعــد  والتــي  الشــاقة 

بالنســبة لها لتأديتها، بحســب ما ذكرت 
صحيفة “نيويورك بوست” األميركية.

بكتفهــا  إصابتهــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
األيسر في عالم 2008 وقيامها بعماية 
جراحيــة صعبــة، وحاجتهــا لـــ 9 أشــهر 
بعــد  والتأهيــل  التدريــب  إعــادة  مــن 
هذه الحادثة، فقد اختارت تســلق قمة 
جديــدة وخطــرة كتحــد جديــد لها بعد 

هذه المرحلة.

فتاة نمساوية تتسلق أعلى القمم وتحقق أرقاًما قياسية

فتاة فلسطينية تدفع أخرى على عربة يدوية في يوم ممطر في مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة )أ ف ب( الجدير بالذكر أن إنجي حصلت سابقا على لقب كأس العالم وأربع ميداليات ذهبية في بطوالت 

مختلفة حول العالم، مما يجعلها فعال من النساء الالتي ال يعرفن المستحيل.

أفــادت وســائل إعــالم 
ســعودية يوم الســبت، 
بــاب  مصمــم  أن 
فــي  المشــرفة  الكعبــة 
بــن  الملــك خالــد  عهــد 
المهنــدس  عبدالعزيــز، 
الجنــدي،  ســري  منيــر 

فــارق الحيــاة فــي ألمانيــا. وأكــدت تقارير صحافيــة ســعودية أن الجندي 
توفي في والية بادن - فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، دون الكشف عن 

سبب وفاته.
وذكــرت التقاريــر أن الملــك خالــد وجــه بصناعــة بــاب جديــد للكعبــة مــن 
الذهــب الخالــص، عقــب صالتــه فيهــا العــام 1397هــــ )1977 م.(، وُكلــف 
الجنــدي بتصميمــه، وبــدأ العمــل في معمل شــيخ الصاغة الشــيخ محمود 

بدر الذي كان من كبار مشايخ الذهب في مكة المكرمة.

وفاة مصمم باب “الكعبة المشرفة” في عهد الملك خالد

وزير الصحة البريطاني يقول إن الساللة الجديدة من كورونا “خرجت عن السيطرة”
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Carbon experience الخبرة المهنية المكررة
Û  قــد يحلــو لبعضنــا التباهي بعدد ســنوات الخبــرة الطويلة لديه فيقول بأنــه يمتلك مثاًل

أكثر من عشر سنوات خبرة في مجال محدد أو تخصص معين. ربما يكون هذا التباهي 
في محله لدى فئة منا، فطبيعة عمل بعضنا يتصف بالديناميكية تعرضنا وتضعنا أمام 
مواقف وتجارب مختلفة، وهذا يكسبنا مهارات ومعارف متجددة إلى جانب انفتاحنا 
وحضورنا الفعاليات التدريبية والمنتديات والمؤتمرات التي تجعلنا نواكب المتغيرات 
والتطــورات بشــكل مســتمر. هــذه الفئــة يحق لهــا القول بأنهــا تمتلك الخبــرة ولعدد من 

السنين، فهي خبرات متجددة ومتطورة تحاكي بيئة العمل ومتطلباتها.
Û  وهناك الفئة األخرى من العاملين وهي تأخذ مســاًرا معاكًســا لألولى. ربما طبيعة العمل

لديها تتصف بالسكون والجمود والمسؤوليات الروتينية المكررة إلى جانب أن شاغلي 
مثل هذه الوظائف قد اتخذوا قرارات طوعية بأنفســهم أن يظلوا خارج دائرة التطور 
ومواكبــة التغييــر، وقرروا االســترخاء تحت ظالل الكســل والتذمر وانتظار المقســوم. 
هذه الفئة تّدعي أيًضا وربما على استحياء بأنها تمتلك الخبرة الطويلة فهي تعلم بأن 
العشــر ســنوات من الخبرة لديها هي في الواقع ســنة واحدة مكررة عشــر مرات. وهذا 

ما يطلق عليه “Carbon experience”. ما رأيك سيدي القارئ في الموقف التالي:
Û  أراد أحدهــم أن يختبــر مــدى توافــر المؤهــالت األكاديميــة والمهنية والقــدرات العملية

لديــه فقــرر أن يتقــدم إلحــدى الوظائف الشــاغرة المعلــن عنها. الوظيفة الشــاغرة كانت 
مطابقة إلى حد كبير لتلك التي يشغلها هو حالًيا. حضر المقابلة الشخصية بثقة كبيرة 
فهو يمتلك حســب تقييمه الشــخصي أكثر من 12 ســنة خبرة في هذا التخصص، وهذا 
كفيل بإبهار المسؤولين في تلك المقابلة. ُوضع صاحبنا أمام حاالت ومواقف حّية من 
بيئة العمل وُطلب منه الرأي عن كيفية التعامل معها. بعد المقابلة مباشرة ُبّلغ صاحبنا 
بأنــه غيــر مناســب للوظيفــة، إذ إن مؤهالته المهنيــة و خبرته العملية قد شــارفت على 

انتهاء صالحياتها.
Û  تعــرف بعــض المصــادر الخبــرة أنهــا ’’مقدرتك ومهارتــك المعرفية في مجــال عملك من

خــالل البحــث المهنــي ومعرفتــك التخصصيــة التــي تــزداد مــن خــالل ســنوات العمــل 
وانفتاحــك علــى كل جديــد وليســت روتيــن معين، ألن كل يوم هناك شــيء جديد على 
مســتوى أي مهنــة ومواكبتــك لــكل جديد يزيد من خبرتك‘‘. ما رأيك ســيدي القارئ في 

ذاك الموقف؟

ahmed.bahar@albiladpress.com

أحمد البحر

تم إضاءة تمثال المسيح الفادي بمدينة ريو دي جانيرو بعلم مملكة البحرين 
احتفاًء بإطالق إعالن مملكة البحرين في العاصمة البرازيلية، كوثيقة تهدف 
إلى تعزيز الســالم بين األمم والتعايش بين مختلف األديان والمعتقدات في 

جميــع أنحــاء العالــم. ويعــد تمثال المســيح الفــادي من أشــهر معالــم البرازيل 
ويطــل مــن قمــة جبلية على مدينة ريو دي جانيرو، ويبلــغ ارتفاع التمثال 38 

متًرا يعود تشييده إلى العام 1922.

علم البحرين يضيء تمثال المسيح الفادي في البرازيل
ريو دي جانيرو- بنا


