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أكـــد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
البنيـــة  مشـــاريع  اســـتكمال  مواصلـــة  أهميـــة 
التحتيـــة ومضاعفـــة الجهـــود لنمـــو االقتصاد 
المتنوعـــة  قطاعاتـــه  تحفيـــز  عبـــر  الوطنـــي 
ودعمهـــا بالمشـــاريع الحيوية االســـتراتيجية، 
وقـــال ســـموه إن العمـــل بروح الفريـــق الواحد 
يضفـــي دائًما طابًعا مميًزا على وتيرة اإلنجاز، 
وهـــذا ما يتجلى في كافة المشـــاريع التي يتم 
تنفيذهـــا بســـواعد وطنيـــة تحـــب التحديـــات 
وتعشـــق اإلنجازات وتضع رفعـــة الوطن أمام 
مســـاعيها لتحقيق مزيٍد من التقدم واالزدهار 
ألبنائه، منوًها بأن ما تم تحقيقه في مشـــروع 
توســـعة مطار البحرين الدولي يعزز من مكانة 
البحريـــن كمركـــٍز إقليمـــي يربـــط العديـــد مـــن 
الوجهـــات حول العالم، كما سيســـهم في خلق 
المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار 
المطـــار صرًحا هاًما داعًما للقطاع اللوجســـتي 

كأحد القطاعات االقتصادية ذات األولوية.
جاء ذلك لدى قيام ســـموه أمس، يرافقه نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتية الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ووزيـــر الماليـــة 
واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، بجولة تفقدية فـــي مطار البحرين 
توســـعة  مشـــروع  علـــى  لاّطـــاع  الدولـــي 
المطـــار وجهوزيـــة مبنـــى المســـافرين الجديد 
قبـــل االفتتـــاح، حيث قـــام وزيـــر المواصات 
واالتصـــاالت كمـــال بـــن أحمـــد بإطاع ســـموه 
على ما تم إنجازه في هذا المشـــروع الحيوي 
بناًء علـــى المعايير الدولية وبأحدث التقنيات 
المبتكـــرة المتماشـــية مـــع أفضـــل الممارســـات 
البيئيـــة المعتمـــدة. وقـــد وجـــه ســـموه ببـــدء 
العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد 
ضمن مشـــروع توســـعة مطار البحرين الدولي 

في 28 يناير الجاري.

تشغيـل مبنـى المسافريـن الجديـد 28 الجـاري
ســمو ولي العهــد رئيس الوزراء يتفقد مشــروع توســعة المطار ويؤكــد أهمية العمل بــروح الفريق

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية بمشروع تطوير مطار البحرين

المنامة - بنا
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وزير الخارجية: على قطر التوقف عن مضايقة البحارة البحرينيين

مباحثات خليجية إلنهاء الملفات العالقة خالل أيام

المنامة - بنا

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أوضـــح 
الزيانـــي أن بيـــان القمـــة الخليجيـــة الـــذي 
المملكـــة  فـــي  العـــا  فـــي محافظـــة  عقـــد 
العربيـــة الســـعودية نـــص علـــى أن تقـــوم 
الـــدول الخليجيـــة مـــن خـــال مباحثـــات 
ثنائية بإنهاء الملفات السياســـية واألمنية 
الخاصـــة المعلقـــة بينهمـــا، علـــى أن تجري 
تلك المباحثات بينهما خال أسبوعين من 

تاريخ توقيع البيان.
وكان اجتمـــاع برلمانـــي حكومي مشـــترك، 
قد عقـــد صباح أمس عبر االتصال المرئي، 
النـــواب فوزيـــة  برئاســـة رئيســـة مجلـــس 
زينـــل، وبمشـــاركة رئيس مجلس الشـــورى 
علـــي الصالـــح، وبحضـــور وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
وفـــي نهايـــة االجتماع رد وزيـــر الخارجية 
علـــى االستفســـارات التـــي أبداهـــا ممثلـــو 
وجـــه  وعلـــى  التشـــريعية،  الســـلطة 

الخصـــوص بشـــأن االســـتفزازات القطرية 
تجـــاه الصيادين البحرينييـــن ومضايقتهم 
فـــي مصـــادر رزقهم فـــي الميـــاه اإلقليمية 
لمملكـــة البحرين، وقال إن مملكة البحرين 
تســـتنكر ايقاف المواطن البحريني سامي 
الحـــداد ورفاقـــه من قبـــل خفر الســـواحل 

القطريـــة بينما كان فـــي رحلة صيد بحرية 
فـــي الميـــاه اإلقليميـــة البحرينيـــة، وتدعو 
السلطات القطرية إلى اإلفراج الفوري عنه 
ورفاقه، والتوقف عـــن التعرض للصيادين 
وإلقـــاء  البحـــر  عـــرض  فـــي  البحرينييـــن 

القبض عليهم دون وجه حق.

اجتماع رئيسي مجلسي النواب والشورى مع وزير الخارجية

المنامة - وزارة الصحة

واإلجـــراءات  بالتعليمـــات  االلتـــزام  إن  الصحـــة  وزارة  قالـــت 
الوقائيـــة الصادرة مـــن الجهات المعنية والحـــرص على تنفيذها 
بالشكل الصحيح عنصر أساسي لنجاح جهود للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19-( إلى جانب تقليل عدد الحاالت القائمة التي 
ارتفعت مؤخرًا مع زيادة عدد المخالطين، منوهة إلى أن تطبيق 
هـــذه اإلجـــراءات واجـــب وطني، الســـيما وأن النتائـــج المترتبة 

على التراخي واإلهمال تشكل خطرًا على المجتمع.

“الصحة” تحذر: التراخي... 
خطر على المجتمع

راتـــب  توريـــث  الشـــورى  مجلـــس  رفـــض 
الزوجـــة المتوفاة لزوجها بالمداولة الثانية 
للتشريع.واختلف قرار المجلس عن الغرفة 
التشـــريعية المنتخبـــة، وبمـــا يعنـــي احالـــة 
التشـــريع للحســـم لجلســـة خاصة للمجلس 
الوطني.وقبل التصويت، أكد النائب االول 
جمال فخرو أن وضع الصناديق التقاعدية 
المالي ســـيئ وال يتحمل أي تعديات تزيد 

من العجز فيها. 

رفض توريث معاش 
الزوجة المتوفاة للزوج
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المنامة - رجال األعمال البحرينية

انتخبـــت جمعية رجـــال األعمال 
البحرينية، أمـــس، مجلس إدارة 
جديدا حيث تم اختيار أحمد بن 
هندي رئيًسا له وعيسى الرفاعي 
نائًبـــا للرئيس ونبيـــل أجور أميًنا 
للسر وعبدالوهاب الحواج أمينا 
مالًيـــا وكل من جمـــال الكوهجي 
وضيـــاء العصفور وعلي محمود 
ومحمـــد شـــيخ وناصـــر األهلـــي 

أعضاء لمجلس اإلدارة.

“بن هندي” رئيًسا لـ“رجال األعمال”
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ا بـ 1.4 %زيادة مراكز جمع المخلفات عيسى بن عبداهلل يحرز لقب سباق الخليج للتحمل للسياراتالموت يغيب الجيارعقبات دستورية أمام عزل ترامبالبحرين تسجل نموًّ
أعلن المبعوث الخاص لشؤون  «

المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة محمد بن دينه عن 
بدء العمل على زيادة مراكز جمع 

المخلفات البالستيكية لصالح 
جمعية البحرين ألولياء أمور 

المعاقين وأصدقائهم.

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة  «
اإللكترونية تقرير النتائج األولية 

للحسابات القومية للربع الثالث 
2020، وأشارت التقديرات لتسجيل 

االقتصاد البحريني تحسنًا طفيًفا بلغ 
1.40 % باألسعار الثابتة مقارنة بالربع 

الثاني من العام نفسه.

بعد أقل من أسبوعين يغادر  «
دونالد ترامب منصبه كرئيس 
للواليات المتحدة، ورغم ذلك 

أعلن الديمقراطيون ، أنهم 
سيقدمون، اليوم االثنين، مشروع 
قانون لعزله، إال أن مسألة العزل 

قد تواجه بعقبات دستورية.

غيب الموت يوم أمس الفنان  «
المصري الكبير هادي الجيار 

بعد مسيرة حافلة من األعمال 
الخالدة والمتميزة، إذ استطاع 
الجيار أن يصنع اسمه من بين 

الفنانين الكبار في فترة كان من 
الصعب جدا ذلك.

»  seas Motorsport“ حصل فريق
2” بقيادة سمو الشيخ عيسى 
بن عبدالله بن حمد آل خليفة 

على المركز األول في سباق 
الخليج للتحمل جي تي 12 ساعة 

للسيارات الذي أقيم على مضمار 
حلبة البحرين.

السنابس - الغرفةالمنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مدير مركـــز عمليات خفر الســـواحل بأن 
مركز العمليات ، تلقى )فاكس( عند الساعة 8 من 
مســـاء الجمعة 8 ينايـــر 2021 من اإلدارة العامة 
ألمـــن الســـواحل والحـــدود بدولة قطـــر ، مفاده 
القبـــض علـــى القـــارب البحريني المســـمى )باك 
ســـميث( بدعوى الدخـــول إلى الميـــاه اإلقليمية 
لدولة قطر بطريقة غير مشـــروعة. وأشار مدير 

مركز عمليات خفر الســـواحل إلى أن قيادة خفر 
الســـواحل ، طلبت مـــن نظيرتهـــا القطرية ومنذ 
تلقي هذا الباغ ، معلومات عن حالة المواطنين 
البحرينييـــن ســـامي إبراهيم الحـــداد )48 عاما( 
ومحمد يوسف الدوسري )37 عاما(  ومابسات 
القبـــض عليهما ، موضحا أنـــه وحتى إعداد هذا 

التصريح لم يتم تلقي أي معلومات إضافية.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
الشـــديد  اســـتنكارها  عـــن  البحريـــن 
لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف 
البحرينـــي  األجســـام  كمـــال  بطـــل 
ســـامي الحداد، بينمـــا كان في رحلة 
صيـــد بحري مع عدد مـــن رفاقه في 

المياه اإلقليمية البحرينية.

ودعـــت وزارة الخارجيـــة الســـلطات 
القطريـــة إلـــى اإلفـــراج الفـــوري عن 
المواطـــن البحرينـــي ســـامي الحداد 
التعـــرض  عـــن  والتوقـــف  ورفاقـــه، 
للصياديـــن البحرينييـــن فـــي عـــرض 
البحـــر وإلقـــاء القبـــض عليهـــم دون 

وجه حق.

أبـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين 
تحفظهـــا الكامل على االقتـــراح بقانون، 
الشـــؤون  لجنـــة  عليـــه  وافقـــت  الـــذي 
التشـــريعية والقانونيـــة بمجلـــس النواب 
بإضافـــة مـــادة جديدة برقـــم )21( مكرًرا 
الصـــادر  المدنيـــة  الخدمـــة  قانـــون  إلـــى 
بالمرســـوم بقانون رقم )48( لسنة 2010، 

العـــام  للموظـــف  بالســـماح  والقاضـــي 
ومزاولـــة  تجـــاري،  ســـجل  باســـتخراج 

األعمال التجارية.

“الغرفة” تتحفظ على “السجل التجاري للموظف العام”“الخارجية” تستنكر إيقاف قطر للبطل سامي الحداد“خفر السواحل”: قطر لم تزودنا بمعلومات إضافية عن الحداد
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ليلى مال اهلل

أعلنـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي بـــوزارة 
مملكـــة  فـــي  واالتصـــاالت  المواصـــات 
البحرين عن االستمرار بالسماح للطائرات 
وتعديـــل  الجـــوي  مجالهـــا  فـــي  القطريـــة 
القطريـــة  للطائـــرات  الماحيـــة  النشـــرات 
اعتبـــارًا مـــن صباح اليوم، وذلـــك في تمام 

الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش.

السماح للطائرات القطرية 
في مجال البحرين الجوي



المنامة - وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

والشـــئون  العـــدل  وزيـــر  اجتمـــع 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
خالد بن علـــي آل خليفة، بمكتبه 
أمـــس، مع رئيـــس مجلـــس إدارة 
األوقـــاف الســـنية الشـــيخ راشـــد 
أعضـــاء  مـــن  وعـــدد  الهاجـــري، 

مجلس اإلدارة.
كما اجتمع وزير العدل مع رئيس 
مجلس إدارة األوقاف الجعفرية 
مـــن  وعـــدد  الصالـــح،  يوســـف 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وجرى خال اللقاءين استعراض 

ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــدد 
العاقة بالشؤون الوقفية.

وأكـــد وزيـــر العـــدل دور مجلـــس 
ســـبيل  فـــي  األوقافيـــن  إدارتـــي 
فـــي  ومـــا  العبـــادة  دور  خدمـــة 
األوقـــاف  ورعايـــة  حكمهـــا، 
وحفـــظ أعيانهـــا وتعميرهـــا وفقا 
لمفهوم صياغـــة الوقف وعبارات 

الواقفين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للعدل 
القاضـــي  اإلســـامية  والشـــئون 

عيسى سامي المناعي.

مناقشة عدد من الموضوعات الوقفية

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان سلطان عمان

بعث عاهل البـــاد صاحب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 

حمـــد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى 
أخيهمـــا صاحب الجالة الســـلطان 
هيثـــم بـــن طـــارق ســـلطان عمـــان 
تولـــي  ذكـــرى  بمناســـبة  الشـــقيقة 
جالته مقاليد الحكم في السلطنة.
وأعربـــا في البرقيتيـــن عن خالص 

تهانيهما وصادق تمنياتهما له بهذه 
المناســـبة الكريمة، سائان المولى 
جـــل وعـــا أن يديـــم علـــى جالته 
العافيـــة  وتمـــام  الصحـــة  موفـــور 
ولســـلطنة عمان وشـــعبها الشـــقيق 
بالمزيـــد من التقـــدم واإلزدهار في 

لجالتـــه،  الحكيمـــة  القيـــادة  ظـــل 
مشـــيدان بعمق العاقـــات األخوية 
الوطيـــدة التي تربط بيـــن البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين وما تشهده 
مختلـــف  فـــي  ونمـــو  تطـــور  مـــن 

المجاالت.

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة صبـــاح 
امس، سفير مملكة البحرين لدى 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
آل  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 

خليفة.
لقـــوة  العـــام  القائـــد  ورحـــب 
البحريـــن بســـفير مملكـــة  دفـــاع 
البحرين لـــدى الواليات المتحدة 
األميركيـــة، كمـــا تـــم بحـــث عدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

المشير يلتقي عبداهلل بن راشد

المنامة - بنا

أعلـــن المبعوث الخاص لشـــؤون 
التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ 
للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة محمـــد 
بـــن دينـــه عـــن بـــدء العمـــل على 
المخلفـــات  جمـــع  مراكـــز  زيـــادة 
جمعيـــة  لصالـــح  الباســـتيكية 
البحرين ألولياء أمـــور المعاقين 
بالتعـــاون  وذلـــك  وأصدقائهـــم، 
األشـــغال  وزارة  مـــع  والتنســـيق 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 

العمراني والقطاع الخاص.
 وأشـــار بن دينه إلـــى أن المواقع 
الجديـــدة الُمقترحة تم اختيارها 
على أســـاس القرب من المناطق 
لتشـــمل  والتنـــوع  الســـكنية 
جميـــع المحافظـــات، موضحا أن 
المشـــروع بـــدأ بموقـــع واحد في 
متنـــزه ومحميـــة “دوحـــة عـــراد” 
بمحافظـــة المحـــرق، حتى وصل 
إلـــى 4 مواقع في العام األول من 

انطاقه.
المخلفـــات  كميـــة  إن  وقـــال:   
قنانـــي  خصوصـــا  الباســـتيكية 
مياه الشـــرب الباســـتيكية التي 
تم جمعها من هذه المواقع بلغت 
حوالي 20 طنـــا، كما وصلت إلى 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة طلبات 
لزيادة عـــدد المواقع في األماكن 
العامة وهو مؤشـــر إيجابي على 
نجاح المشـــروع وانعكاســـه على 

المجتمع البحريني.
المجتمـــع  تفاعـــل  أن  وأضـــاف   
المشـــروع  هـــذا  مـــع  البحرينـــي 
القيم يتركز على مستوى الوعي 
باألخطار الناتجة عن االستهاك 
والتخلـــص غيـــر المســـؤول مـــن 
علـــى  الباســـتيكية  المخلفـــات 
األوســـاط البيئيـــة، إضافـــة إلـــى 
كون العائـــد المالي منه يخصص 
لشراء الكراسي المتحركة لذوي 
االحتياجات الخاصة، وهو دافع 
إنســـاني يعكـــس تكاتـــف جميـــع 
المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين.
 وأكد بن دينه أن هذا المشـــروع 
التـــي  المبـــادرات  ضمـــن  يأتـــي 
األعلـــى  المجلـــس  بهـــا  يقـــوم 
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  للبيئـــة 
ذات العاقـــة للحـــد مـــن التلوث 

الباستيكي في المملكة.

مواقع جديدة بكل المحافظات لجمع البالستيك

محمد بن دينه

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة السلطان هيثم بن طارقجاللة الملك

مسار العالقات البحرينية - الهندية يشهد تناميا متواصال
ــة الــصــديــقــة ــي ــجــال ــس الــــــوزراء يــشــيــد بــــدور ال ــي ــب رئ ــائ ــو ن ســم

اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية صباح أمس ســـفير 
جمهوريـــة الهند الصديقة لدى المملكة بيوش شريفاســـتاف.  
وخـــال اللقاء رحب ســـموه بالســـفير الهندي، منوها ســـموه 
بمسار عاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين والذي 
يشهد تناميا متواصا بفضل الحرص المتبادل على تطويره 
بما يحقق المصلحة المشـــتركة للشـــعبين الصديقين، مشيدا 
ســـموه بـــدور الجالية الهندية في مســـيرة التنميـــة بالمملكة. 
وقـــد أعـــرب الســـفير الهندي عن شـــكره لســـمو نائـــب رئيس 
مجلس الوزراء على دعم سموه لعاقات الصداقة البحرينية 

-الهندية واالرتقاء بالتعاون الثنائي لمجاالت أرحب.

المنامة - بنا

بحث مجاالت التعاون بين “الداخلية” و “الشباب والرياضة”
اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وزيـــر شـــؤون 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
ورحـــب وزيـــر الداخلية بأيمـــن المؤيد، 
مشـــيدا بجهـــوده البنـــاءة فـــي مجـــال 
ومتابعـــة  الشـــبابي،  العمـــل  تطويـــر 
المبـــادرات البناءة لتعزيز دور الشـــباب 

في المجتمع.
واطلـــع الوزير، أثناء اللقاء، على نتائج 
الدراسة المشـــتركة التي أجرتها وزارة 

ومركـــز  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
االســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
اإلدارة  ومعهـــد  والطاقـــة  والدوليـــة 
العامة، حول مرتكزات العمل الشـــبابي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، مثمنـــا الجهـــود 
المبذولـــة فـــي إجـــراء هـــذه الدراســـة 

والنتائج المهمة التي تضمنتها.
كمـــا تـــم أثنـــاء اللقـــاء، بحـــث مجاالت 
التعاون والتنسيق، إضافة إلى عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

تنسيق المواقف الدولية مع بنغالديش
ــلــديــن ــب ــرة أمـــــام ال ــي ــب ــى: فــــرص تـــعـــاون ك ــس ــي ــت ع ــن رنــــا ب

أكـــدت وكيـــل وزارة الخارجية الشـــيخة 
رنـــا بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
بيـــن  المتميـــزة  الصداقـــة  عاقـــات  أن 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بنغاديش 
الشـــعبية تشـــهد تقدًمـــا كبيًرا ومســـتمًرا 
يجسد اإلرادة المشتركة من قبل البلدين 
للمضـــي بمختلـــف أوجه العمل المشـــترك 

ألفاق أرحب.
جـــاء ذلـــك لـــدى مشـــاركة وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة، أمـــس، في افتتاح وتدشـــين 
زاويـــة “البانجـــو بانـــدو” بمبنـــى ســـفارة 
جمهورية بنغاديش الشعبية لدى مملكة 
البحريـــن، وذلـــك إحياًء لذكرى مؤســـس 
جمهوريـــة بنغاديـــش الشـــعبية “البانجو 

باندو” شيخ مجيب الرحمن.
وأكدت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة أن العاقات الثنائية المتنامية 
مع جمهورية بنغاديش الشـــعبية تستند 
إلى أسس راسخة من االحترام والتقدير 

المتبادل، معبرة عن تطلع مملكة البحرين 
مـــع  التعـــاون  عاقـــات  لتعزيـــز  الدائـــم 
جمهورية بنغاديش الشـــعبية واالرتقاء 
بأطـــر التنســـيق المشـــترك إزاء مختلـــف 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة بمـــا يدعم 

مصالـــح البلدين ويعـــود بمزيد من الخير 
والنفع والفائدة على البلدين الشعبين.

كمـــا نوهت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة باإلمكانيـــات والفرص 
الصديقيـــن  البلديـــن  لـــدى  الكبيـــرة 
فتـــح  ألجـــل  المتواصلـــة  والمســـاعي 
مجاالت أوســـع للعمل المشترك والتعاون 
البلديـــن  المثمـــر وبمـــا يلبـــي طموحـــات 

وتطلعاتهما المشتركة.
لســـفارة  الشـــكر  جزيـــل  عـــن  وأعربـــت 
جمهورية بنغاديش الشعبية لدى مملكة 
البحريـــن ولكافـــة القائميـــن علـــى تنظيم 
هـــذا االفتتـــاح وتقديرهـــا لمـــا لقيتـــه من 
حفاوة في االســـتقبال، متمنية لهم دوام 

التوفيق والسداد.

المنامة - وزارة الخارجية

يوسف الصالحالشيخ راشد الهاجريالشيخ خالد بن علي



أكـــد ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، أهمية مواصلة اســـتكمال مشاريع 
البنيـــة التحتيـــة ومضاعفة الجهـــود لنمو 
االقتصـــاد الوطنـــي عبر تحفيـــز قطاعاته 
بالمشـــاريع الحيويـــة  المتنوعـــة ودعمهـــا 
االستراتيجية، مشـــيًرا إلى ضرورة الدفع 
بالمشـــاريع التنموية نحو مســـتويات أكثر 
تميـــًزا حيـــث ال حـــدود لإلبـــداع واالبتكار 
مـــن أجـــل الوطـــن والمواطـــن بمـــا يحقق 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة 
عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  إن  ســـموه  وقـــال 
مميـــًزا  طابًعـــا  دائًمـــا  يضفـــي  الواحـــد 
علـــى وتيـــرة اإلنجـــاز، وهـــذا مـــا يتجلـــى 
فـــي كافـــة المشـــاريع التـــي يتـــم تنفيذها 
التحديـــات  تحـــب  وطنيـــة  بســـواعد 
وتعشـــق اإلنجـــازات وتضع رفعـــة الوطن 
أمام مســـاعيها لتحقيق مزيـــٍد من التقدم 
تـــم  مـــا  بـــأن  منوًهـــا  ألبنائـــه،  واالزدهـــار 
مطـــار  توســـعة  مشـــروع  فـــي  تحقيقـــه 
البحريـــن الدولي يعزز من مكانة البحرين 
كمركٍز إقليمي يربط العديد من الوجهات 
خلـــق  فـــي  كمـــا سيســـهم  العالـــم،  حـــول 

المزيـــد مـــن الفـــرص النوعيـــة للمواطنين 
باعتبار المطـــار صرًحا هاًما داعًما للقطاع 
اللوجســـتي كأحد القطاعـــات االقتصادية 

ذات األولوية.
جـــاء ذلك لدى قيام ســـموه أمس، يرافقه 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة 
والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة 
بـــن عبـــدهللا آل  الشـــيخ خالـــد  التحتيـــة 

خليفة ووزيـــر المالية واالقتصاد الوطني 
آل خليفـــة،  بـــن خليفـــة  ســـلمان  الشـــيخ 
بجولة تفقدية في مطار البحرين الدولي 
لالّطـــالع علـــى مشـــروع توســـعة المطـــار 
وجهوزيـــة مبنى المســـافرين الجديد قبل 
االفتتـــاح، حيـــث قـــام وزيـــر المواصالت 
واالتصاالت كمال بن أحمد بإطالع سموه 
علـــى مـــا تـــم إنجـــازه في هـــذا المشـــروع 

الدوليـــة  المعاييـــر  علـــى  بنـــاًء  الحيـــوي 
وبأحـــدث التقنيـــات المبتكرة المتماشـــية 
مع أفضل الممارســـات البيئيـــة المعتمدة. 
وقد وجه سموه ببدء العمليات التشغيلية 
لمبنى المســـافرين الجديد ضمن مشروع 
توســـعة مطـــار البحريـــن الدولـــي في 28 

يناير الجاري.
ُيذكـــر أن مشـــروع توســـعة المطـــار يعـــد 

أحد أضخم المشـــاريع الوطنيـــة التنموية 
وأهمهـــا فـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي منـــذ 
أكثـــر مـــن 20 عاًمـــا، إذ يضـــم المشـــروع 
مبنًى جديًدا للمســـافرين تبلغ مساحته 4 
أضعاف المبنى الحالي بطاقة اســـتيعابية 
تصل إلى 14 مليون مسافر سنوًيا، وعدد 
من المشاريع المرتبطة به كمجمع المرافق 
المركزية، ومواقف للسيارات يبلغ عددها 

االجمالـــي 5500 موقًفا. كما تبلغ مســـاحة 
المســـاحة  أضعـــاف   4 الحـــرة  األســـواق 
الحاليـــة، وصالتين لالســـتقبال والضيافة 
للمســـافرين علـــى الدرجـــة األولـــى درجة 
رجال األعمـــال، ومبنًى للطيـــران الخاص 
يقـــدم خدماته لرجـــال األعمال وأصحاب 
الطائـــرات الخاصـــة، إضافـــة إلـــى بوابـــة 
أمنيـــة مركزيـــة، ومبنـــى خـــاص لخدمات 
اإلنقاذ واإلطفـــاء، إلى جانب حقل لوقود 

الطائرات.
المواصـــالت  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
واالتصـــاالت عن عميـــق شـــكره وتقديره 
لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مـــن  يبديـــه  مـــا  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس 
حرٍص ومتابعة مســـتمرة لتطوير القطاع 
اللوجيستي كأحد القطاعات االقتصادية 
الحيويـــة بمملكـــة البحريـــن حيـــث يأتـــي 
مشـــروع توســـعة مطار البحريـــن الدولي 
ضمن أبـــرز مشـــاريعه التطويريـــة، منوًها 
بـــأن ما تحقق من قفزات في قطاع النقل 
الجوي يســـهم في تحقيـــق رؤية البحرين 
االقتصاديـــة 2030 الراميـــة إلـــى إرســـاء 
اســـتدامة وتنوًعـــا  أكثـــر  اقتصـــاد  ركائـــز 
ممـــا يشـــّكل قـــوة دافعـــة رئيســـّية لقطاع 
التجارة خاصة في ظل النمو االقتصادي، 
كما ســـيدعم نمو قطاع الســـياحة والسفر 

لعقود قادمة.

المنامة - بنا

 تشغيل مبنى المسافرين الجديد 28 الجاري
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي يربط العديد من الوجهات 
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قالـــت وزارة الصحـــة إن االلتزام بالتعليمـــات واإلجراءات 
الوقائيـــة الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة والحـــرص على 
تنفيذهـــا بالشـــكل الصحيح عنصر أساســـي لنجـــاح جهود 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19-( إلـــى جانب تقليل 
عـــدد الحاالت القائمة التي ارتفعـــت مؤخرًا مع زيادة عدد 
المخالطيـــن، منوهة إلى أن تطبيق هذه اإلجراءات واجب 
وطني، السيما وأن النتائج المترتبة على التراخي واإلهمال 
تشـــكل خطرًا على المجتمـــع. ودعت الـــوزارة إلى االلتزام 
بلبـــس الكمـــام وأقنعـــة الوجـــه والمحافظـــة علـــى تطبيـــق 
معاييـــر التباعـــد االجتماعي وتجنـــب التجمعـــات العائلية 

والتجمعات في المناســـبات، واستمرار اختصار التجمعات 
على األسرة الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي في 
النطاق المعتاد والمحـــدود، واألماكن الخارجية المفتوحة 
بـــدل المغلقـــة من أجـــل تقليل معـــدالت انتشـــار الفيروس 
بيـــن أفراد المجتمع. وبينـــت الوزارة أن الهدف من التباعد 
االجتماعـــي خـــال هذه الفتـــرة هو المســـاعدة على إبطاء 
انتشـــار )كوفيـــد 19-(، حيث أن الحفاظ على مســـافة بين 
األشـــخاص يساعد على الحد من انتشـــار الفيروس حيث 
أن المســـافة المطلوبـــة تقدر بــ 1.5متـــر على األقل بين كل 
شـــخص وآخـــر، ويعـــد الحفـــاظ علـــى التباعـــد االجتماعي 
أمـــًرا مهًمـــا، حتـــى لو لم يعان األشـــخاص مـــن أي أعراض. 

ووجهت وزارة الصحة بضـــرورة التقيد بالتدابير الوقائية 
والتي تشـــمل االتصال على الرقم 444 وذلك فور الشـــعور 
االرشـــادات  واتبـــاع  بالفيـــروس  مرتبطـــة  أعـــراض  بأيـــة 
تجنبـــًا لحـــدوث أي مضاعفـــات صحيـــة خطيـــرة خاصـــة 
لألطفال وكبار الســـن وذوي األمراض المزمنة، مؤكدًة بأن 
مضاعفات الفيروس قد تؤثر على مختلف الفئات العمرية 
مـــن الحاالت القائمة وال تقتصر علـــى مخاطر معينة لذلك 
يجـــب االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة وعـــدم التراخي 
والتهـــاون فيهـــا مـــع أهميـــة مواصلـــة تطبيـــق االحترازات 
الصحيـــة المتبعة والمعلن عنها وذلك لتقليل عدد الحاالت 

القائمة الجديدة.

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  أوضـــح 
الزياني أن بيان القمة الخليجية الذي عقد 
فـــي محافظـــة العا فـــي المملكـــة العربية 
الـــدول  تقـــوم  أن  علـــى  نـــص  الســـعودية 
الخليجيـــة مـــن خـــال مباحثـــات ثنائيـــة 
التعـــاون والتنســـيق فيمـــا بينهـــا  بتعزيـــز 
حيـــال القضايـــا والموضوعات المشـــتركة 
مصالحهمـــا،  يخـــدم  بمـــا  الطرفيـــن  بيـــن 
واألمنيـــة  السياســـية  الملفـــات  وإنهـــاء 
الخاصـــة المعلقـــة بينهمـــا، علـــى أن تجري 
تلـــك المباحثـــات بينهمـــا خال أســـبوعين 
من تاريخ توقيع البيان، من أجل الوصول 
إلـــى تفاهمات حيـــال اآلليات التـــي تكفل 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق وإنهـــاء تلـــك 
الملفـــات، وأن تتضمـــن اآلليـــات تشـــكيل 
للمتابعـــة  إحداهمـــا  ثنائيتيـــن  لجنتيـــن 
واألخـــرى قانونيـــة، وذلـــك لوضـــع الســـبل 
التـــي تكفل متابعة تطبيق ما يتم التفاهم 
بشأنه بشكل دوري، ووضع وسائل باتفاق 
ثنائي لمعالجة أي اختافات قد تنشأ عند 

التطبيق أو التفسير.
وكان اجتمـــاع برلماني حكومي مشـــترك، 
قـــد عقد صباح أمس عبر االتصال المرئي، 
برئاســـة رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزيـــة 
زينل، ، وبمشـــاركة رئيس مجلس الشورى 
علـــي الصالـــح، وبحضور وزيـــر الخارجية 
شـــؤون  ووزيـــر  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
البوعينيـــن،  والنـــواب  الشـــورى  مجلســـي 
وكل من رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
وبحضـــور  والنـــواب،  الشـــورى  بمجلســـي 
مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  ووكيـــل 
ال  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة 
خليفة، ووكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
اإلقليميـــة ومجلس التعاون وحيد ســـيار، 
وذلـــك الطـــاع الســـلطة التشـــريعية على 
نتائـــج القمـــة الخليجيـــة التـــي عقدت في 
محافظة العا بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
زينـــل،  أكـــدت   بدايـــة االجتمـــاع،   وفـــي 
أن مملكـــة البحريـــن بقيـــادة عاهـــل الباد  
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، قدمـــت جهوًدا ثرية ومســـاهمات 
رفيعة في ســـبيل تعزيز لم الشمل ووحدة 

الصـــف والتضامن وفتح آفـــاق أرحب من 
العمل المشـــترك بين دول مجلس التعاون 

ودعم مسيرة العمل الخليجي الموحد.
 كمـــا أكدت حرص المجلـــس النيابي على 
تقديم الدعم للجهود الوطنية المســـتنيرة 
بـــرؤى جالة الملك، وانطاًقا من الثوابت 
مملكـــة  نهـــج  بهـــا  اتســـم  التـــي  والقيـــم 
البحريـــن القائـــم على االحتـــرام المتبادل 
والتكاتـــف والتكامل على مســـتوى العمل 
بين دول مجلس التعاون وتقوية اللحمة 
الخليجيـــة بما يحقق المصالح المشـــتركة 
تطلعـــات  وترجمـــة  المجلـــس،  لـــدول 
الشـــعوب الخليجية والدفـــع باتجاه مزيد 
يخـــدم  الـــذي  والتنســـيق  التعـــاون  مـــن 
المســـاعي التنموية الشاملة لدول الخليج 
ويعزز من األمن والســـام واالستقرار في 

المنطقة.
 مـــن جهته؛ أكد  الصالـــح، أهمية القرارات 
الصـــادرة عـــن اجتمـــاع الـــدورة الحاديـــة 
لمجلـــس  األعلـــى  للمجلـــس  واألربعيـــن 
التـــي  العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بالمملكـــة  العـــا  محافظـــة  فـــي  عقـــدت 
ذات  فـــي  مشـــيًدا  الســـعودية،  العربيـــة 
الســـياق بالمشـــاركة الفاعلـــة لوفـــد مملكة 
البحرين برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  الوزراءصاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي أعمال 
االجتمـــاع والجهود التي بذلتها الشـــقيقة 
الكبرى المملكة العربية السعودية لتطوير 
وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون 
نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل 
بيـــن دولـــه وشـــعوبه الشـــقيقة وتحقيـــق 
المزيد من اإلنجازات في جميع المجاالت 
وبما يخـــدم تطلعات وطموحات مواطني 

دول المجلس.
 وأعـــرب  عـــن تطلـــع مجلس الشـــورى بأن 
تســـاهم القرارات التي تـــم اتخاذها خال 
القمة الخليجية في تطوير مســـيرة العمل 
التعـــاون  وتعزيـــز  المشـــترك  الخليجـــي 
والتنســـيق بيـــن دول المجلـــس لتحقيـــق 
تطلعـــات وآمـــال شـــعوبه الشـــقيقة نحـــو 
مزيـــد من الترابط والتعـــاون والتكامل مع 
التأكيد على أهمية المحافظة على حقوق 
المواطنين لكل مـــا فيه الخير للجميع، بما 
يدفع بالعمـــل الخليجي المشـــترك وتعزيز 

التعاون بين األشقاء.

 مـــن جانبـــه؛ أعـــرب الزيانـــي عـــن اعتـــزاز 
مملكـــة البحريـــن بترؤس المملكـــة للدورة 
الحاديـــة واألربعيـــن للمجلس األعلى التي 
ســـتكون هذا العام بقيادة صاحب الجالة 
الـــذي  الكبيـــر  بالحـــرص  مشـــيًدا  الملـــك، 
يبديه جالة الملك، لتعزيز مســـيرة العمل 

الخليجي المشترك.
 وقـــال إن قمـــة العـــا كانـــت قمـــة مهمـــة، 
معرًبا عـــن خالص الشـــكر والتقدير لعاهل 
المملكة العربية السعودية خادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بن عبـــد العزيز 
آل ســـعود، وإلـــى ولـــي العهـــد نائب رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الدفـــاع  وزيـــر  الـــوزراء 
بـــن  ســـلمان  بـــن  محمـــد  األميـــر  الملكـــي 
عبدالعزيـــز آل ســـعود، على الجهـــود التي 
بذلتها القيادة السعودية الستضافة القمة.
اعتـــزاز  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب   
مملكـــة البحرين وتقديرهـــا الكبير للجهود 
الكويـــت،  دولـــة  بذلتهـــا  التـــي  المخلصـــة 
لتسوية األزمة الخليجية بمساعي حثيثة 
من صاحب الســـمو الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصباح، رحمـــه هللا، وبجهود أمير 
دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمـــد الجابـــر الصبـــاح، كمـــا أعـــرب عن 
تقديـــر مملكـــة البحريـــن لجهـــود المملكـــة 
العربية الســـعودية، وتوجهاتها المخلصة، 
الشـــمل  للـــم  المهـــم  الرئيســـي  ودورهـــا 
وتوحيـــد الصف الخليجـــي، وتعزيز العمل 
الخليجي المشـــترك والمحافظة على أمن 
واســـتقرار دول المجلـــس واألمن القومي 

العربي.
وأوضـــح أن القمـــة الخليجيـــة فـــي العـــا 
وضروريـــة  مهمـــة  بمخرجـــات  خرجـــت 
الخليجـــي  التعـــاون  مســـيرة  لمواصلـــة 
المشـــترك، وتعزيز تضامـــن دول المجلس 
وتعاونهـــا وتكاملهـــا لما فيه خيـــر وصالح 

الدول األعضاء.
وأشـــار وزيـــر الخارجيـــة الـــى أن )البيـــان 
الختامـــي( للقمـــة تضمـــن القـــرارات التـــي 
اعتمدهـــا المجلـــس األعلـــى فـــي مجاالت 
العمـــل الخليجي المشـــترك والموضوعات 
المعروضة على القادة إلقرارها واعتمادها، 
إضافـــة إلـــى مواقـــف دول المجلس تجاه 

القضايا السياسية واألمنية اإلقليمية.
)إعـــان  أن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأضـــاف 
العا( هـــو أحد مخرجـــات القمـــة المباركة 

وهـــو وثيقـــة مهمـــة تتحدث عـــن تطلعات 
وتوجهـــات دول المجلـــس فـــي الســـنوات 
الخليجـــي  العمـــل  وتعزيـــز  المقبلـــة، 
المشـــترك فـــي المرحلـــة المقبلـــة، وخاصة 
تجاه تداعيـــات جائحة كورونـــا ومعالجة 
االقتصاديـــة  األوضـــاع  علـــى  تأثيراتهـــا 

واالجتماعية والصحية لدول المجلس.
وتحـــدث عن بيـــان العا الخاص بتســـوية 
األزمـــة الخليجية، الذي تـــم التوقيع عليه 
فـــي القمة، وقال إن بيـــان العا هو خطوة 
مهمـــة لبدء حوار خليجـــي يعالج الملفات 
السياســـية واألمنيـــة العالقـــة بيـــن الـــدول 
ثنائًيـــا، للوصـــول الى األهداف المنشـــودة 
في المستقبل، والعمل جماعًيا على ضمان 

عدم العودة إلى ما أدى إلى األزمة.
توطيـــد  علـــى  أكـــد  البيـــان  أن  وأضـــاف 
العاقـــات بين الـــدول وتغليـــب مصالحها 
العليا بمـــا يعزز أواصر الـــود والتآخي بين 
شـــعوبها ويرســـخ مبـــادئ حســـن الجـــوار 
واالحتـــرام المتبادل بينها، تعزيًزا وحماية 
إطـــاره  فـــي  المشـــترك  العمـــل  لمســـيرة 

الخليجي والعربي واإلسامي.   
فـــي  أكـــدت  األطـــراف  الـــدول  إن  وقـــال 
عـــدم  فـــي  بالتضامـــن  التزامهـــا  البيـــان 
المســـاس بســـيادة أي منها أو تهديد أمنها 
أو اســـتهداف اللحمـــة الوطنيـــة لشـــعوبها 
مـــن  شـــكل  بـــأي  االجتماعـــي  ونســـيجها 
األشـــكال، ووقوفهـــا التام فـــي مواجهة ما 

يخـــل باألمن الوطني واإلقليمي ألي منها، 
وتكاتفهـــا في وجـــه أي تدخات مباشـــرة 
أو غيـــر مباشـــرة فـــي الشـــؤون الداخليـــة 
ألي منهـــا، إضافـــة إلى تعزيـــز التعاون في 
مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات 
اإلرهابيـــة أو التـــي تمـــس أمـــن أي منهـــا 

وتستهدف استقرارها.
األطـــراف  الـــدول  أن  الزيانـــي  وأضـــاف  
بإنهـــاء  التزمـــت  البيـــان  علـــى  الموقعـــة 
جميـــع الدعـــاوى والشـــكاوى واإلجراءات 
والنزاعات  واالعتراضـــات  واالحتجاجات 
بشـــكل تلقائـــي عنـــد انتهاء الســـنة األولى 
أن  علـــى  البيـــان،  توقيـــع  تاريـــخ  مـــن 
الدعـــاوى  تلـــك  جميـــع  تجمـــد  أو  تعلـــق 
والشـــكاوى واإلجـــراءات واالحتجاجـــات 
واالعتراضـــات والنزاعـــات لـــدى المحاكم 
وغيرهـــا  والهيئـــات  واللجـــان  والجهـــات 
وذلـــك  والدوليـــة،  واإلقليميـــة  الداخليـــة 
خال أســـبوع مـــن تاريـــخ توقيـــع البيان، 
وأن تتخـــذ كل دولـــة طـــرف اإلجـــراءات 

التنفيذية الكفيلة بذلك.
أمـــن  علـــى  “المحافظـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
فـــي  يأتـــي  والمنطقـــة  دولنـــا  واســـتقرار 
مقدمـــة األولويـــات التـــي ينبغـــي أن نعنى 
بها عناية كبيـــرة، ألنه تحدي مازال يبعث 
علـــى القلق، وأن نعمـــل على تعزيز تعاوننا 
التـــي  المشـــترك تحقيًقـــا آلمـــال شـــعوبنا 
تتطلع إلى السام واالستقرار واالزدهار”.

وفي نهايـــة االجتماع رد وزيـــر الخارجية 
علـــى االستفســـارات التـــي أبداهـــا ممثلـــو 
وجـــه  وعلـــى  التشـــريعية،  الســـلطة 
الخصـــوص بشـــأن االســـتفزازات القطرية 
تجاه الصياديـــن البحرينيين ومضايقتهم 
فـــي مصـــادر رزقهم فـــي الميـــاه اإلقليمية 
لمملكـــة البحريـــن، بما في ذلـــك قيام خفر 
األول،  أمـــس  يـــوم  القطريـــة،  الســـواحل 
بإيقـــاف بطـــل كمـــال األجســـام البحريني 
ســـامي الحداد وعدد مـــن رفاقه بينما كان 
فـــي رحلـــة صيد بحريـــة، حيث أكـــد وزير 
الخارجية اهتمام القيادة الحكيمة بقضية 
الصياديـــن البحرينييـــن، وحرصهـــا التـــام 
على حفظ حقوق المواطنين البحرينيين.
وقـــال إن مملكة البحرين تســـتنكر ايقاف 
المواطن البحريني ســـامي الحداد ورفاقه 
من قبل خفر السواحل القطرية بينما كان 
في رحلة صيد بحرية في المياه اإلقليمية 
البحرينية، وتدعو الســـلطات القطرية إلى 
اإلفراج الفوري عنه ورفاقه، والتوقف عن 
التعرض للصيادين البحرينيين في عرض 
البحـــر وإلقـــاء القبـــض عليهـــم دون وجـــه 
حق، مؤكًدا على أهمية التعاون والتنسيق 
المشـــترك بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشـــريعية لـــكل مـــا فيـــه خيـــر وصالـــح 

الوطن والمواطنين.

المنامة - بنا

مباحثـات خليجيـة إلنهاء الملفات العالقـة خالل أيام
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المنامة- بنا

المنامة - وزارة الصحة

عبـــر البحار يوســـف خميـــس العليـــوي عن 
معاناتـــه الطويلة جراء ممارســـات دوريات 
أمن الســـواحل والحـــدود القطريـــة، والتي 
ظلت على امتداد عمله بالصيد، تســـتهدفه 
فـــي  البحرينييـــن  البحـــارة  مـــن  وغيـــره 
أرواحهـــم وأرزاقهـــم، حيـــث قـــال “أوقفنـــا 
الدوريـــات  مضايقـــات  بســـبب  بوانيشـــنا 
قمـــت  أن  بعـــد  ببيعهـــا،  وقمنـــا  القطريـــة 
بدفع مبالـــغ كبيرة من الغرامات للســـلطات 
القطريـــة، حوالي 5 مـــرات تقريبا، بقيمة ما 
يعـــادل 25 ألـــف دينـــار ومصادرة مـــا نقوم 

بصيـــده”. وأوضح أنه من أجل ســـداد هذه 
الغرامـــات، كنـــا نأخذ قروضـــا، حتى نتمكن 
مـــن اســـتعادة البوانيـــش وإطـــاق ســـراح 
البحـــارة، مضيفـــا أن الدوريـــات القطريـــة، 
كانت تقبض علينا وتنقلنا للدوحة وتقدمنا 
للمحاكمة، باإلضافة إلى أنهم كانوا يبيعون 
ما نصطاده من أسماك، بمبلغ 20 أو 30 ألف 
ريـــال قطري، والمبلـــغ يذهب لهم مباشـــرة 
الحـــال. وتابـــع: كســـروا جوانـــب  بطبيعـــة 
البانـــوش، ورفضوا أن أنقله للبحرين، وبعد 
تســـليمي الغرامـــة لهـــم، أرجعـــت البانـــوش 
بتصليحـــه.  قمـــت  حيـــث  البحريـــن،  إلـــى 

وتحـــدث العليـــوي عـــن موقـــف لـــه داخـــل 
المحاكـــم القطريـــة، أثناء محاكمتـــه هناك، 
مفـــاده أن القاضـــي قـــال لـــه نحـــن ال نريـــد 
منكـــم المـــرور في بحـــر قطر. واســـتعرض 
العليـــوي، جانبـــا مـــن حياتـــه أثنـــاء الصيـــد 
فـــي البحر، مشـــيرا إلى أنـــه كان وغيره من 
الصياديـــن البحرينييـــن، يصطـــاد في مياه 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
بنـــاء علـــى تعليمـــات وموافقـــة المغفور له 
بإذن هللا ســـمو الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان حيـــث لـــم يتعرضـــوا ألي مضايقات 
أو ممارســـات علـــى نحـــو ما تقـــوم به قطر، 

منوهـــا إلـــى أن هـــذا األمـــر، تعاقبـــت عليـــه 
األجيال ويعرفه كل من يقوم بالصيد.
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يوسف خميس العليوي

الرفاع - قوة الدفاع

لقـــوة  العامـــة  القيـــادة  أعلنـــت 
قيامهـــا  عـــن  البحريـــن  دفـــاع 
بالبـــدء فـــي )المرحلـــة األولـــى( 
عن فتح باب التطوع للمدنيين 
االحتياطية،  بالقـــوة  لالتحـــاق 
العامليـــن،  ألقـــارب  وذلـــك 
والمتقاعديـــن فـــي قـــوة دفـــاع 
الوطنـــي  والحـــرس  البحريـــن، 
لـــذا  والمدنييـــن(،  )العســـكريين 
علـــى الراغبيـــن التقـــدم بطلـــب 
التطـــوع القيام بالتســـجيل في 
الخـــاص  اإللكترونـــي  الموقـــع 
بقوة دفاع البحرين على الرابط 
 .)http://www.bdf.bh( :اآلتي

مقـــدم  فـــي  تتوافـــر  أن  علـــى 
الطلب الشروط اآلتية: 

1. أن يكون بحريني الجنسية. 
 )18( 2. أن ال يقـــل عمـــره عـــن 
 )55( علـــى  يزيـــد  وال  عاًمـــا، 
الحـــد  مـــن  ويســـتثنى  عاًمـــا، 
الفنيـــون،  للعمـــر،  األعلـــى 
حســـب  أو  واالختصاصيـــون، 
متطلبـــات الواجب. 3. أن يكون 
حسن الســـيرة والســـلوك، وغير 
محكوم عليه بجناية، أو جنحة 
األمانـــة.   أو  بالشـــرف،  مخلـــة 
صحًيـــا  الئًقـــا  يكـــون  أن   .4
للخدمـــة العســـكرية فـــي القـــوة 
بنجـــاح  ويجتـــاز  االحتياطيـــة، 
الفحـــص الطبـــي المقرر حســـب 
نظام اللجان الطبية العســـكرية 
فـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن.  5. 
أن يقـــدم طلًبـــا للتطـــوع علـــى 

بالموقـــع  الخـــاص  النمـــوذج 
اإللكترونـــي.  إن المســـاهمة في 
والمحافظـــة  الوطـــن،  حمايـــة 
على أمنه واســـتقراره وســـامة 
وطنـــي  واجـــب  هـــو  أراضيـــه 
مقدس وشرف للمواطنين، وقد 
نّظـــم قانون القـــوة االحتياطية 
الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 
واألنظمـــة  1987م،  لســـنة   )5(
والتعليمـــات الصـــادرة بمقتضاه 
والواجبـــات  الحقـــوق  جميـــع 
االحتياطيـــة  بالقـــوة  الخاصـــة 
باعتبارهـــا قـــوة )رديفـــة( لقـــوة 
تضمـــن  كمـــا  البحريـــن،  دفـــاع 
المزايا واالستحقاقات المترتبة 
على ذلك.  وسيتم في )المرحلة 
األولى( االقتصار على فتح باب 
)الذكـــور(  للمواطنيـــن  التطـــوع 
منتســـبي  أقـــارب  مـــن  فقـــط 
قوة دفـــاع البحريـــن، والحرس 
الوطني العســـكريين والمدنيين 
والمتقاعدين منهم، فيما سيتم 
فـــي )المرحلـــة الثانيـــة( اإلعان 
عـــن فتـــح بـــاب التطـــوع لباقي 
)ذكـــور  مـــن  المجتمـــع  فئـــات 
وإنـــاث(، وذلـــك بعـــد اســـتكمال 

المرحلة األولى.

فتح باب التطوع للمدنيين في القوة االحتياطية

المرحلة األولى 
للذكور من أقارب 

العسكريين 

العليوي: السلطات القطرية تكبدني 25 ألف دينار غرامات

“الصحة” تحذر: التراخي... خطر على المجتمع

لحسابهم وبــاعــوه  السمك  ــادروا  وصـ البانوش  كسروا 

ــار ــ ــم ــ ــف األع ــل ــت ــخ ــى م ــلـ ــر عـ ــ ــؤث ــ ــروس ت ــ ــي ــ ــف ــ ــات ال ــفـ ــاعـ ــضـ مـ

إنهاء جميع الدعاوى 
عند انتهاء السنة 

األولى من توقيع البيان

العمل جماعًيا على 
ضمان عدم العودة 
إلى مسببات األزمة

التكاتف في وجه أي 
تدخالت في الشؤون 

الداخلية لدول المجلس

المحافظة على أمن 
دولنا والمنطقة تحد 

مازال يبعث على القلق

القيادة حريصة بالكامل 
على حفظ حقوق 

المواطنين والصيادين
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لم يأت ببدعة

أوضح وزير شئون المجلسين غانم 
بن فضل البوعينين “أنه بغض النظر 
للصناديق  الــمــالــيــة  األوضـــــاع  عـــن 
ــعــدالــة أن  الــتــقــاعــديــة، فــإنــه مــن ال
تبقى صفة العجز شرًطا الستحقاق 

الزوجة معاش زوجته المتوفاة.
وتابع “بالنظر إلى القوانين المقارنة 
نــرى أن  الــتــعــاون  فــي دول مجلس 
في  مبتدعة  بمادة  يأت  لم  القانون 
هــذا الــســيــاق وهــو يــتــوافــق مــع كل 
األنظمة التقاعدية في دول الخليج 

فضال عن بعض الدول العربية”.

محمد علي: يجب أن يعمل المجلس والبلدية كجناحين للرقي بالمصلحة العامة

تحويل المجالس البلدية إلى إدارات محلية

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على 
مشـــروع قانون بتعديل بعـــض أحكام قانون 
البلديـــات الصـــادر بالمرســـوم بقانـــون رقـــم 
)35( لســـنة 2001م، ومشروع قانون بتعديل 
البلديـــات الصـــادر  )20( مـــن قانـــون  المـــادة 

بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001م.
يهدف المشروعان إلى تفعيل دور المجالس 
إلـــى  بلـــدي  مجلـــس  كل  وتحويـــل  البلديـــة 
إدارة محليـــة فـــي نطاق حـــدود بلديته وفًقا 
الخدمـــات  أفضـــل  وإيصـــال  الختصاصـــه، 
محافظـــة  لـــكل  التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر 

وفًقا للسياســـة العامة للمملكة بالتنســـيق مع 
الوزارات والهيئات المختصة، والحفاظ على 
اســـتقالل المجالـــس البلدية، كمـــا يهدف إلى 

ســـد الثغرة القانونيـــة في آليـــة الرقابة التي 
يمارســـها وزير شؤون البلديات على قرارات 

المجالس البلدية وتوصياتها.
من جهته، أشـــار رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئـــة محمـــد علـــي حســـن إلـــى أن قانون 
البلديات ال ينتقص من اســـتقاللية البلديات 
وهـــي جـــزء مـــن الســـلطة التنفيذيـــة إال أنـــه 
يقتضـــي ان تعمـــل بالتنســـيق مـــع األجهـــزة 
اختـــالف  أن  موضحـــا  األخـــرى،  التنفيذيـــة 
طبيعة المهام بيـــن المجلس البلدية والجهاز 
التنفيـــذي يقتضي أن ال يكـــون احدهما تابع 
لآلخـــر بل يجب أن يعمـــال كجناحين للبلدية 

للرقي بالمصلحة العامة.

محمد علي حسن
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النائب األول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو

رفض توريث معاش الزوجة المتوفاة للزوج
فخـــرو: وضـــع الصناديـــق التقاعديـــة ســـيىء... الحـــداد: المـــرأة تعمـــل وتســـاهم

رفـــض مجلـــس الشـــورى توريـــث راتب 
بالمداولـــة  لزوجهـــا  المتوفـــاة  الزوجـــة 

الثانية للتشريع.
الغرفـــة  المجلـــس عـــن  قـــرار  واختلـــف 
التشـــريعية المنتخبـــة، وبما يعني احالة 
التشريع للحسم لجلسة خاصة للمجلس 
الوطنـــي. وقبـــل التصويت، أكـــد النائب 
االول جمـــال فخـــرو أن وضع الصناديق 
التقاعديـــة المالي ســـيئ وال يتحمل أي 

تعديالت تزيد من العجز فيها. 
وأضـــاف “أتمنـــى كل من يريـــد التعديل 
االجتماعـــي  التأميـــن  قانـــون  فـــي 
العســـكري  أو  الخـــاص  أو  الحكومـــي 
بإضافـــة أي مزايـــا يجـــب أن يعلم ليس 
هناك موارد مالية في الصناديق لتغطية 

أي مزايا اضافية”.
وذكرت رئيســـة لجنـــة الخدمـــات جهاد 
الفاضـــل أن موقـــف اللجنـــة والمجلـــس 
مســـتند علـــى الحجـــة القانونيـــة التـــي 
الزوجـــة فضـــال عـــن  تـــورث معـــاش  ال 
اعتبـــر مجمـــع  الشـــرعي، حيـــث  الـــرأي 
الفقه اإلســـالمي التابع لمنظمة التعاون 

علـــى  تجـــب  ال  الـــزكاة  أن  االســـالمي 
الصناديـــق  فـــي  الموجـــودة  األمـــوال 
التقاعديـــة ألنهـــا أمـــوال عامـــة خاضعة 

لرقابة الدولة وعدم اعتبارها إرثا.
 فـــي حيـــن ذكـــر العضـــو أحمـــد الحـــداد 
أن “الشـــرع يلـــزم الـــزوج بالمصروفـــات 
الخاصـــة بالعائلة وغيرهـــا، إال أننا اليوم 

نـــرى بـــأن الزوجـــة تعمـــل وتســـاهم في 
وهـــي  والمصروفـــات  العائلـــة  ميزانيـــة 

تتساوى مع الرجل في هذا الشأن”.
أكد العضو نوار المحمود أنه ليس هناك 
خلل في القانون النافذ فهو يحتاج إلى 
ىتعديـــل ألن هنـــاك اســـتثناء للزوج في 
حالة العجز، مضيفا “لم يســـاو مشـــروع 

القانـــون بين الـــزوج والزوجة في حين 
أن األرملـــة إذا تزوجت ينقطع معاشـــها 
وينتقـــل إلـــى أبنائها بالتســـاوي، أما في 
حالة الزوج الذي يتزوج مرة أخرى فإن 
المعـــاش يســـتمر التقاعـــدي وال ينقطع، 
مؤكـــدا أن اســـتحقاق الـــزوج دون قيـــد 

يؤثر على نصيب المستحقين.

جانب من جلسة مجلس الشورى

المقـــرر أن تبـــدأ جولـــة اجتماعـــات   مـــن 
لمجلـــس  المشـــتركة  الماليـــة  اللجنـــة 
الشورى والنواب لمناقشة مشروع قانون 
الجهـــات  مـــع  للدولـــة  العامـــة  الميزانيـــة 
الحكوميـــة يـــوم األربعـــاء مـــن األســـبوع 

الجاري.
  وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال رئيـــس اللجنة 
البحرانـــي  محمـــود  النيابيـــة  الماليـــة 
لصحيفـــة “البـــالد” إنه عقـــد اجتماعا نهار 
أمـــس مع نظيـــره بمجلس الشـــورى خالد 
رئاســـة  نائبـــي  وبمشـــاركة  المســـقطي 
اللجنتيـــن واتفقـــوا على جدولـــة لقاءات 
اللجنة المشتركة مع الجهات الحكومية.

 وأضـــاف البحراني أنـــه تقرر عقد لقاء مع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم وديوان الخدمة 
يـــوم  الكهربـــاء والمـــاء  المدنيـــة وهيئـــة 
األربعاء، وتقرر عقد لقاء مع وزارة العمل 

والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الصناعـــة 
والتجارة والســـياحة ووزارة الصحة يوم 
الخميس. ووفقا لالئحة الداخلية لمجلس 
النـــواب تجتمـــع لجنـــة الشـــؤون الماليـــة 
واالقتصاديـــة للمجلس مع لجنة الشـــئون 
الماليـــة واالقتصاديـــة لمجلـــس الشـــورى 
فـــي اجتماع مشـــترك لمناقشـــة مشـــروع 
قانـــون الميزانيـــة مـــع الحكومـــة، وتقدم 
كل لجنـــة للمجلـــس الـــذي تتبعـــه تقريـــرًا 
منفصالً يتضمن عرضًا عامًا لألسس التي 
يقـــوم عليهـــا مشـــروع الميزانيـــة، وبيانـــًا 
مناسبًا عن كل باب من أبوابها مع التنويه 
بالمالحظـــات واالقتراحـــات التي يقدمها 
أو  الشـــورى والنـــواب  أعضـــاء مجلســـي 

اللجنتان بشأنهما.

البحراني لـ “^”: بدء مناقشة الميزانية العامة للدولة األربعاء

محمود البحراني

برئاســـة معالـــي الفريق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس 
المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
الوطنـــي  الفريـــق  واصـــل  كورونـــا 
الطبـــي اجتماعاتـــه الدوريـــة لمناقشـــة 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مســـتجدات 
والتدابيـــر الوقائيـــة التي تـــم اتخاذها 
وقـــد  كورونـــا.  لفيـــروس  للتصـــدي 
علـــى  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أكـــد 
أهميـــة مواصلـــة االلتزام بحـــذر بكافة 
اإلجـــراءات االحترازيـــة حرصـــًا علـــى 
ســـالمة كافـــة أفـــراد المجتمـــع، منوهًا 
بـــأن التـــزام كل فـــرد بالمجتمـــع وحث 
أســـرته ومحيطـــه علـــى ذلك سيســـهم 
فـــي رفـــد الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
للفيروس حتـــى الوصول للنجاح الذي 
تنشـــده المملكـــة عبـــر التنفيذ الســـليم 
لخطـــط التعامـــل مـــع فيـــروس كورونا 
خـــالل المراحل المختلفة.واســـتعرض 
المؤشـــرات  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
واالحصائيات المتعلقة بجهود التصدي 
لفيـــروس كورونا، وناقـــش اإلجراءات 
المتعلقـــة بالمســـافرين القادميـــن إلـــى 
مملكة البحرين، وحرًصا على تســـهيل 
للمملكـــة عبـــر  القادميـــن  أمـــام  الســـفر 
جســـر الملك فهـــد واســـتيعاب األعداد 
وتوفيـــر  المســـافرين  مـــن  المتزايـــدة 
الخيـــارات التـــي تصـــب فـــي التيســـير 
عليهـــم، وفـــي إطار المراجعـــة الدورية 
علـــى  بنـــاًء  تقـــرر،  فقـــد  لإلجـــراءات 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  توصيـــات 

وتنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســـيقية، 
بدًءا من يوم األحـــد الموافق 17 يناير 
2021 حيـــث سيســـتمر قبـــول نتائـــج 
تمضـــي  لـــم  التـــي  الســـالبة  الفحـــص 
عليها 72 ســـاعة قبل الوصـــول لمملكة 
البحريـــن علـــى أن يتم إثبـــات النتيجة 
عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية 
الخاصة بفيـــروس كورونا مثل تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي، وتطمـــن، وصحتـــي، 

التطبيقـــات  مـــن  وغيرهـــا  والحصـــن” 
الرســـمية المعتمدة ، أو إبراز الشهادات 
المطبوعة لفحـــص PCR التي تحتوي 
علـــى رمـــز كيـــو آر ) QR code ( ، إلـــى 
جانـــب إلغـــاء خدمـــة فحـــص فيروس 
لجســـر  الوصـــول  عنـــد   PCR كورونـــا 
الملك فهد لجميع المسافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحريـــن مـــن مواطنيـــن 

ومقيمين وزائرين.

الفريق الوطني الطبي: قبول نتائج الفحص عبر التطبيقات المعتمدة للقادمين من جسر الملك فهد

الستيعاب األعداد المتزايدة من المسافرين
راشد الغائب

قـــال مصدر لـ “البالد” بأن مســـؤولة في الهيئـــة العامة للتأمينات 
اإلجتماعيـــة قامت مؤخرا بإلزام جميع الموظفين الذين يعملون 
عـــن بعـــد فـــي قســـم معالجـــة البيانـــات وعددهـــم )14( موظفـــا 
وموظفـــة، بالعـــودة إلـــى رأس العمـــل فـــورًا، دون مبـــرر ودون 

الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، كجهة اختصاص.
وأضاف المصدر “بعد دوام الموظفين، تم اكتشاف إصابة إحدى 
الموظفـــات منهم بفيروس كورونـــا والتي نقلته بدورها لزميلتها 
بالقســـم”. وتابع “تســـببت الواقعة بحدوث بلبلـــة بين الموظفين، 
وعليـــه تـــم إغـــالق القســـم المذكـــور بالكامـــل، وتحويـــل جميـــع 

الموظفين به للحجر الصحي لفترة ال تقل عن 10 أيام”.

وبيـــن  المصـــدر بـــأن القســـم المذكـــور يختـــص بمعالجـــة بيانات 
موظفي الدولة ككل، ويعتبر أحد أهم األقسام.

وأوضـــح المصدر “أن إدارة الموارد البشـــرية قامـــت فور معرفة 
الواقعـــة، باطـــالع الموظفيـــن بالقســـم بضـــرورة إخـــالء القســـم 
مباشـــرة عبر إرسال ايميل عاجل لهم، إال أن المسؤولة المذكورة 
رفضـــت االنصيـــاع لهذا القـــرار، وطلبـــت من الموظفين بالقســـم 
البقـــاء فـــي مكاتبهـــم دون أخذ باالعتبـــار الظرف الطـــارئ، األمر 

الذي القى الرفض منهم”.
واختتـــم المصدر بأنه قام بالتواصل مـــع ديوان الخدمة المدنية 
الطالعهم بالتفصيل على الواقعة، حيث أكد له أحد المسؤولين 
هنالك بأن هذا التصرف من المسؤولة خاطئ تمامًا، وبأن جميع 

الجهات ملزمة بتنفيذ بروتوكول الدولة في هذا السياق.

مسؤولة ألزمت 14 موظفا بالعمل المكتبي.. واطالع “الخدمة” بالواقعة

“كورونا” تصيب موظفتين بقسم معالجة البيانات في “التأمينات”

محرر الشؤون المحلية

ليلى مال اهلل



بالتأكيـــد، هنـــاك إجابات لتســـاؤالت أهالي 
مجمع 234 في سماهيج، من قبيل :”متى 
تكتمل مشاريع البنية التحتية، وهل هناك 
خطـــة عمـــل واضحـــة ومجدولـــة؟ وكيف 
اآلن  إلـــى  المعنيـــة  الجهـــات  تتحـــرك  لـــم 
إلنهـــاء معاناتهـــم ولماذا يســـتثنى المجمع 
مـــن الخدمـــات؟” فاإلجابـــات واضحة في 
جـــدول أعمـــال مجلس بلـــدي المحرق من 
خالل عضو المجلس فاضل العود، وكذلك 
هي أوضح في المراسالت من وإلى وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي، لكن، متى ســـيرونها على أرض 

الواقع؟
كل تلـــك المعانـــاة، طرحها أهالـــي المجمع 
في لقـــاء جمعهم بأحـــد المجالس وتناول 
العديـــد مـــن الجوانـــب، بـــدًءا مـــن افتقـــار 
المجمـــع لمشـــاريع البنيـــة التحتيـــة وعلى 
رأســـها “شـــبكة الصـــرف الصحـــي” مـــروًرا 
آخـــًرا،  وليـــس  وأخيـــًرا  الوعـــرة  بالطـــرق 
مشـــكلة الكالب الضالة والحاجة إلى إنارة 

الطرقات.

العمران .. 80 %

ويختصـــر المواطـــن بـــدر عبـــدهللا معاناة 
األهالـــي بتســـاؤل :”هل هنـــاك “نظرة كيل 
وفـــق  وأخـــرى  منطقـــة  بيـــن  بمكياليـــن” 
المناطقيـــة؟”، ولعـــل تســـاؤله هـــذا يشـــير 

إلـــى أن حـــق مجمعهـــم فـــي مشـــروعات 
البنية التحتية تماًما كما هو حق المناطق 
األخـــرى التـــي تشـــهد تنفيـــًذا علـــى أرض 
الواقـــع، وإذا جئنـــا إلى النظـــام المتبع في 
توفيـــر الخدمـــات حيـــن يكـــون العمـــران 
فـــي منطقة ما بنســـبة 80 %، فـــإن وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
احتياجـــات  بتوفيـــر  ملزمـــة  العمرانـــي 
األهالـــي خصوًصـــا فيمـــا يتعلـــق بشـــبكة 
بـــه  الصـــرف الصحـــي، وهـــذا مـــا طالبنـــا 
ورفعه ممثلنا فـــي المجلس البلدي فاضل 
العـــود بل واتصلت شـــخصًيا فـــي برنامج 
“صبـــاح الخير يـــا بحرين” ألوصـــل معاناة 
األهالـــي وكان الـــرد مقتصـــًرا علـــى “عـــدم 
توفر الميزانية”، وكأن الميزانية “شماعة”! 
إن شـــبكة الصرف الصحي مـــن الخدمات 
ملزمـــة  والدولـــة  نعلـــم،  كمـــا  األساســـية 

بمشاريع تغطي احتياجات المواطنين.

حشرات وجو غير صحي

وحين يتحدث األهالي عن مشـــكلة طفح 
المجـــاري التـــي “فطســـتهم” أو الطرقـــات 
الوعرة التي “شـــلخت” ســـياراتهم بســـبب 
كثـــرة “الجامبينـــات”، فجولـــة قصيرة في 
المجمـــع تكفـــي لتأكيـــد ذلـــك، وهنـــا يقول 
أود  :”بدايـــًة  شـــهاب  حســـين  المواطـــن 
التـــي نراهـــا  “البـــالد”  أن أشـــكر صحيفـــة 
بحق ســـباقة فـــي نقل مشـــاكل الناس إلى 
المســـؤولين، فمنطقتنا تعاني من مشـــاكل 
كثيـــرة، ودعنـــي أقـــول بـــكل صراحـــة أن 
بعـــض الجوانب تحســـنت بمتابعـــة النائب 
هشـــام العشـــيري والعضـــو البلـــدي فاضل 
العـــود، ومن تلـــك الجوانب إنـــارة المجمع 
التـــي أســـهمت فـــي التخلـــص مـــن الظالم 
والـــكالب الضالـــة، وأقـــول أن هنـــاك بعض 
الجوانـــب التـــي تم إنجازها، لكـــن معاناتنا 
لـــم تنتـــه بســـبب الحشـــرات والجـــو غيـــر 

الصحـــي بســـبب طفـــح المجـــاري، وحتى 
خدمـــات “الشـــفط” ال يمكـــن أن تنهي هذه 
المشـــكلة التي بالتأكيد تدعو إلســـراع في 

تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي.
تعـــال وأنظر إلـــى وضع الطرقـــات، فليس 
هنالـــك طرقـــات “مســـفلتة” بأرصفـــة ممـــا 
تســـبب فـــي اإلضـــرار بمركبـــات األهالـــي، 
ثـــم أنظـــر أيًضا إلـــى جانب آخـــر، وهو أننا 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا والتعليـــم عـــن 
بعـــد، فال نحصل علـــى خدمـــات “انترنت” 
تـــؤدي الغرض، ولك أن تتخيل الوضع في 
المنزل حال دراســـة ثالثة أوالد “أونالين” 
مـــع نت ضعيـــف! ناهيك عـــن أن هناك من 
الموظفيـــن والموظفات يعملـــون عن بعد، 
ولهـــذا فنحن في أمس الحاجة إلى تحرك 

من أجل إكمال الخدمات.

تفاصيل شبكة “الصرف”

ولكن، هل اســـتطاع مجلس بلدي المحرق 

أن يقدم شيًئا ألهالي المجمع؟ يجيب على 
هذا الســـؤال عضو المجلـــس فاضل العود 
ممثل الدائرة السادســـة بالقول أن األهالي 
يعانـــون بالفعل ال ســـيما بخصوص شـــبكة 
الصـــرف الصحي والطـــرق، وعلـــى األقل، 
بالنســـبة للطـــرق، فوضعها ســـيئ وتحتاج 
علـــى أقـــل تقديـــر بتســـويتها إلـــى حيـــن 
ســـفلتتها، والحـــق يقـــال، أن المســـؤولين 
خلـــف  الوزيـــر  رأســـهم  وعلـــى  بالـــوزارة 
متعاونين معنا، ويعملون وفق اإلمكانيات 
بعـــض  إنجـــاز  تـــم  ولهـــذا  والميزانيـــات، 
األعمال. وبالنســـبة لمشـــروع إنشاء شبكة 
بمنطقـــة   234 بمجمـــع  الصحـــي  للصـــرف 
ســـماهيج، فحســـب خطاب وارد من وزير 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني عصام خلـــف إلى رئيس مجلس 
بلـــدي المحـــرق غـــازي المرباطـــي بتاريـــخ 
21 يونيـــو 2020 فإنه يتم تنفيذ مشـــروع 
شـــرق  لشـــمال  الناقـــل  الرئيســـي  الخـــط 

المحرق، والذي ســـينتج عنه توفير طاقة 
اســـتيعابية تمكـــن مـــن توصيـــل عـــدد من 
المناطق مثـــل منطقة ســـماهيج وواحات 
اإلســـكاني،  قاللـــي  ومشـــروع  المحـــرق 
ويجـــري التحضير لطـــرح مناقصة أعمال 
الخدمات االستشـــارية لتصميـــم عدد من 
شـــبكات الصرف الصحي لبعض المشاريع 
التـــي تمـــت مناقشـــتها وجدولتها حســـب 
األولويـــات، بعـــد الحصـــول علـــى موافقة 
وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي وذلك 
لبـــدء هذه األعمال ومنها مشـــروع شـــبكة 
الصـــرف الصحـــي لمنطقة ســـماهيج، على 
أن يتم إدراج أعمال التنفيذ مســـتقباًل في 
برنامـــج قطـــاع الصـــرف الصحـــي، ووفًقا 
لألولويـــات وحســـب توفيـــر االعتمـــادات 
الماليـــة، حيـــث تبلـــغ التكلفـــة التقديريـــة 
شـــبكة  إنشـــاء  مشـــروع  لتنفيـــذ  األوليـــة 
الصـــرف الصحي بمجمع 234 حوالي 750 

ألف دينار.

أفاد زوج المواطنـــة المطلقة في تعقيبه 
علـــى الخبـــر المنشـــور فـــي البـــالد تحت 
عنـــوان “خليجي يرجع زوجتـــه بعد أربع 
ســـنوات مـــن الطـــالق”، أن المواطنة هي 
زوجتـــه بموجـــب عقـــد زواج موثـــق في 
محاكـــم مملكـــة البحريـــن، وأنـــه اضطـــر 
لتطليقهـــا برغبتهـــا ألنهـــا كانـــت متزوجة 
ســـابقا ولديهـــا ابنـــة، وقـــد قـــام زوجهـــا 
الســـابق برفع دعوى إسقاط حضانة أمام 
محاكم البحرين، لذا وخوفا من أن يقوم 
زوجها بأخذ البنت اتفقت معه لتطليقها، 

لكنها ظلت زوجته أمام هللا.
وأضـــاف، أنـــه أرجعهـــا، وحيـــن مرضـــت 

ســـافرا معا لـــدول عـــدة بهـــدف عالجها، 
وحيـــن اشـــترى لهـــا شـــقة تغيـــرت معـــه، 
وأرادت تركه، مع العلم أن لديه ما يثبت 
أقوالـــه، وســـوف يقـــوم باتخـــاذ مـــا يلزم 

إلعادة حقه. وفيما يلي نص الرد:
ردا علـــى المقـــال المنشـــور بصحيفتكـــم 
الغـــراء تحـــت عنـــوان: “خليجـــي يرجـــع 
زوجتـــه بعـــد أربع ســـنوات مـــن الطالق”، 
وإيمانـــا من صحيفتكـــم الغراء بحق الرد 
طبقا لما تكفله القوانين المعنية في ذلك 
وأهمهـــا قانـــون الصحافة والنشـــر بداية 
أتوجـــه إليكم بالشـــكر لتمكيننـــا من حق 

الرد.
ومـــا نـــود توضيحـــه فـــي هـــذا الـــرد أن 
الســـيدة صاحبـــة المنشـــور هـــي زوجتي 

بموجـــب عقـــد زواج موثـــق فـــي محاكم 
مملكـــة البحرين،َ قد تم طالقها وإعادتها 
إلى عصمتي برضاها وأن ســـبب الطالق 
حينها لغرض ما حيث إنها كانت متزوجه 
من شـــخص آخر قبـــل زواجي منها وهذا 
الشخص من إحدى دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وقد رزقت منه بمولودة وقد 
قام زوجها الســـابق برفع دعوى إســـقاط 
حضانـــة أمـــام محاكـــم مملكـــة البحرين، 
ولدينـــا نســـخة من الئحة دعوى إســـقاط 
ابنتهـــا،  والـــد  مـــن  المرفوعـــة  الحضانـــة 
وخوفـــا من أن يقوم بأخذ الحضانة منها 
ال ســـيما وأنهـــا متزوجـــة برجـــل أجنبـــي 
عن البنت المحضونة بواســـطتها، قامت 
باالتفاق معي بتطليقها طلقة رجعية وأن 

يكون الطالق بيننا طالق شـــكلي، ولكنها 
زوجتـــي أمـــام هللا، وقـــد قمـــت بإعادتها 
مـــرة أخـــرى إلـــي عصمتي، وقـــد رفضت 
يقـــوم  الرجعـــة حتـــى ال  توثيـــق  آنـــذاك 
طليقهـــا برفـــع دعـــوى إســـقاط حضانـــة، 
وقـــد وقعت على إقرار الرجعة ولدى من 
الشـــهود ما يثبت ذلك، وعلى إثر إعادتها 
إلـــى عصمتي حتـــى أنها أقـــرت في أحد 
التســـجيالت أنها زوجتي أمام هللا وبعد 
ذلك عشنا سويا معا وقامت بالسفر معي 
عـــدة ســـفرات إلى دولـــة خليجيه للعالج 
وأيضـــا إلـــى دولـــة عربية إلجـــراء عمليه 
الســـفرات موثقـــه  هـــذه  جراحيـــه، وكل 
ولـــدي مـــا يثبـــت هـــذه الســـفرات ســـواء 
العربيـــة،  الدولـــة  أو  الخليجيـــة  للدولـــة 

ولدى من الصور ما يثبت تواجدها معي 
وســـفرى ألكثر من دولـــة، فضال عن ذلك 
فقـــد قامت بتقديـــم العديد من البالغات 
ضـــدي والتـــي تـــم حفظهـــا لعـــدم ثبوتها 
ولعدم صحتها، وقد أدلت في أقوالها انها 
من كثرة البالغات المقدمة ضدها قامت 
جهـــة عملها بفصلها نظـــرا لكثرة الخروج 

واالســـتئذان وحيث إنها ال تعمل لدى أي 
شـــركة أو جهة وأن هذا الكالم ال أســـاس 
له من الصحـــة، فضال عن ذلك أنها ومنذ 
أن قمت بشراء شقة لها من حر مالي قد 
تغيرت وتنصلت وتنكرت وســـوف أقوم 
الكفيلـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  باتخـــاذ 

بإعادة حقي.

الزوج: طلقتها وأعدتها لعصمتي برضاها... وهذه هي األسباب
الطالق” من  سنوات   4 بعد  زوجته  يرجع  “خليجي  على  رًدا 
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علقـــت “أمانـــة العاصمة” على ما نشـــر في 
“البـــالد” تحـــت عنـــوان “ البلديـــات تطالب 
تجـــار الســـوق المركزي بدفع رســـوم بلدية 
لـ 35 ســـنة” نافيـــًة في تعليقها “اإلنشـــائي” 
)إدراج المتأخـــرات الماليـــة لتجـــار ســـوق 
المركـــزي فـــي فواتيـــر الكهربـــاء والمـــاء(، 
إال أنهـــا مـــن خالل الرد فتحـــت الباب على 

مصراعيه إلمكانية تطبيقه.
وتعليًقـــا على ما ورد فـــي رد األمانة تقدم 
“البالد” مســـتندا تؤكد قيام األمانة وهيئة 
الكهربـــاء والمـــاء باإلجـــراءات التـــي نفت 
أنهـــا اتخذتها في حق التجـــار، وتؤكد في 
الوقت نفسه ما نشرته الصحيفة بناء على 
مواقف وأقوال تجار الســـوق المركزي في 

المنامة.
الســـوق  تجـــار  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
المركـــزي في تعقيبهم علـــى رد األمانة “إن 
ما أوردته األمانة يخالف الواقع والحقيقة 
والقانـــون، وإن قطاعـــا واســـعا منا اســـتلم 
فواتيـــر رســـمية لمطالبتهـــم بدفـــع رســـوم 

بلدية عن عشرات السنين”.
وأعلنـــوا أنهـــم بصـــدد رفـــع خطـــاب تظلم 
إلـــى الجهات المعنية يتضمن شـــرحا وافيا 
عـــن واقـــع الســـوق ومعانـــاة التجـــار وآثار 

الخطوات الضارة التي اتخذتها األمانة منذ 
أربـــع ســـنوات حتى اآلن، ومـــدى تأثيراتها 
علـــى قطاع األمـــن الغذائي مســـتقبال، في 
ظـــل ما يعانيه العالم  ومـــن بينها البحرين 

من تداعيات جائحة كورونا”.
ولفتـــوا إلـــى أن األمانـــة غيـــر مؤتمنه على 
إدارة الســـوق المركزي وذلك لما يشهدونه 
من تخبطات واســـعة من قبل اإلدارة، في 
حق التجـــار الذين يعانون معاناة شـــديدة 
جراء أزمة كورونا وفرض الضرائب ودفع 
رسوم ســـوق العمل وضعف القدرة المالية 

للمواطنين”.
تجـــار الســـوق أكـــدوا أنهـــم تلقـــوا مفاجأة 
مـــن العيـــار الثقيل مع مطلـــع العام الجديد 
كبيـــرة  بفواتيـــر  تفاجـــأوا  عندمـــا  وذلـــك 
ضخمـــة صادرة على هيئة الكهرباء والماء 
تشـــعرهم فيها بضرورة دفع رســـوم بلدية 
متراكمـــة وصلـــت إلى 35 ســـنة والمســـت 
وفًقـــا  دينـــار  المليـــون  حاجـــز  المطالبـــات 

لحديث التجار مع “البالد”.
وأكـــدوا أن أمانة العاصمـــة قامت باإليعاز 
لهيئة الكهرباء والمـــاء بالتواصل مع تجار 
الســـوق المركزي وذلك من أجل إخطارهم 
بوجـــود مبالـــغ كبيـــرة مترتبة عليهـــم إزاء 
عـــدم دفعهم  الرســـوم البلديـــة منذ توقيع 

العقود معهم لحد العام 2021.
وبينـــوا أن الفواتيـــر لم تســـتثِن أحـــًدا من 
التجـــار  مـــن  العديـــد  بـــل شـــملت  التجـــار 
محـــال  يملكـــون  كانـــوا  ممـــن  المتوفيـــن 
إلـــى أن  الســـوق، مشـــيرين  تجاريـــة فـــي 
الفواتيـــر وصلـــت إلـــى 20 ألـــف دينار على 
بعـــض التجـــار على حســـاب محـــل تجاري 
واحـــد فقط، إذ أن بعـــض التجار يمتلكون 

أكثر من عنوان ومحل في السوق.
وأفادوا بأن الحركة غير مفهومة وتوقيتها 
غريب متسائلين أين كانت البلدية وهيئة 
الكهرباء والماء منذ 35 عاما هل كانوا في 
ســـبات عميق؟! ولماذا ســـكتوا طوال هذه 

الفترة وجاءوا اليوم بمطالبتنا برســـوم لم 
تكن مقـــررة ومســـكوت عنها طـــوال فترة 

طويل جًدا.
أمـــا أمانـــة العاصمـــة فقالـــت إنه فـــي إطار 
الســـعي لتقديـــم افضـــل الخدمـــات للرقي 
بمنظومـــة العمـــل البلـــدي، فإنهـــا مســـتمرة 
في تحصيـــل المبالغ المالية المتأخرة على 
المحـــالت التجاريـــة وذلـــك ضمـــن العملية 
التنظيميـــة للســـوق بهـــدف المواصلـــة في 
تطوير مرافقه وتســـخير كافة االمكانيات 
المتاحـــة للرقـــي بخدماتـــه المقدمة وذلك 
مـــن منطلـــق دوره فـــي توفيـــر متطلبـــات 
لجهـــود  وتعزيـــزا  االســـتهالكية  المجتمـــع 
توفير مقومات األمن الغذائي في المملكة. 
ونفـــت أمانـــة العاصمـــة ادراج المتأخرات 
الماليـــة لتجار ســـوق المنامـــة المركزي في 
فواتير الكهرباء والماء في الوقت الحالي، 
مبينـــة ان مـــا حصـــل هـــو جـــرد فحســـب 
لمجمـــوع المســـتحقات الماليـــة المتراكمة 
المطلوبـــة مـــن ايجـــارات بعـــض المحالت 
المنامـــة  ســـوق  فـــي  القديمـــة  التجاريـــة 
المركـــزي اســـتنادا إلـــى جملـــة مـــن المواد 
فـــي المرســـوم بقانـــون البلديـــات والئحته 
اإلداريـــة  الجهـــة  احقيـــة  فـــي  الداخليـــة 
بمطالبة شـــاغل العقار بأداء كامل الرسوم 

عن كامل المدة اإليجارية.

تجار السوق المركزي: قرارات الجهاز التنفيذي تضر بـ “األمن الغذائي”

األمانة تنفي المطالبات بالفواتير... و“^” تؤكد بـ “األدلة”

فاتورة دكان السوق المركزي

علوي الموسوي

سعيد محمد

بـــســـمـــاهـــيـــج  234 مـــجـــمـــع  ــي  ــ ــ ــال ــ ــ أه مــــعــــانــــاة  ــد  ــ ــرصـ ــ تـ  ”^“

المجـاري “فطستنـا” والجامبينـات “شلخت سياراتنـا”

الطرقات الوعرة مشكلة هي األخرىهذا ما يحدث حين تفطح المجاريلقطة من اجتماع األهالي لمناقشة متطلبات مجمعهم

سعيد محمد

عدد كبير من التجار 
بينهم متوفون مطالبين 

بدفع آالف الدنانير!

التجار: ما أوردته 
األمانة يخالف 

الواقع
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السنابس - الغرفة

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين 
في   2021 يناير   13 ــعــاء  األرب يــوم 
النسخة  ــاًء،  ــسـ مـ  5 ــســاعــة  ال ــمــام  ت
اإللكترونية،  مجالسها  من  التاسعة 
لقطاع  تخصيصها  ســيــتــم  والـــتـــي 
األسواق التجارية، وذلك عبر منصة 
زووم وقناة الغرفة على اليوتيوب.

مــجــلــســهــا  أن  الـــغـــرفـــة  وأشـــــــــارت 
الـــقـــادم ســيــتــطــرق إلـــى الــتــحــديــات 
ــه قـــطـــاع  ــ ــواجـ ــ الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـ
البحرين،  فــي  الــتــجــاريــة  األســــواق 
وسلبيات  إيجابيات  سيتناول  كما 
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة. وســيــتــرأس 
الــمــجــلــس رئــيــس غــرفــة الــبــحــريــن 
كل  فيه  سيتحدث  كما  نــاس  سمير 
التجارية  األســواق  لجنة  من رئيس 
الــديــن،  لــدى الغرفة يــوســف صــاح 
البنخليل،  أحمد  اللجنة  ومستشار 
إلى جانب عضو اللجنة، عمر الخان، 
اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  وبــحــضــور 

رئيسة المجموعة التنسيقية سونيا 
جناحي.

ــن تــرحــيــبــهــا  ــة عــ ــرفـ ــغـ وأعــــربــــت الـ
ــا  ــهــ ــ ــائ ــع أعــــضــ ــ ــي ــ ــم ــة جــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
ــن والـــمـــهـــتـــمـــيـــن فــي  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ والـ
فعاليات مجلسها االفتراضي القادم؛ 
النظر حول  تــبــادل وجــهــات  بــهــدف 
سبل تنمية القطاع، للمشاركة يرجى 
تعبئة استمارة التسجيل عبر الرابط 
 ”https://bit.ly/2XdZL8p“ التالي 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــغــرفــة  ــوقــ ــمــ ــ أوال
الذكية، أو  الهواتف  أوتطبيقها على 

عبر مسح رمز االستجابة السريعة.

أثناء مجلسها اإللكتروني عبر منصة “زووم”

ــن ــري ــح ــب ــي وال ــ ــي دبـ ــتـ ــورصـ ــي بـ ــ ــا لـــبـــيـــان ف ــ ــًق ــ وف

“جي إف إتش” تعلن تفاصيل عمليات صنع السوق

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، عن تفاصيل عمليات صنع 
الســوق التي تمت من قبل صانع الســوق للمجموعة، شــركة ســيكو في 

شهر ديسمبر 2020 في بورصة البحرين، وفي سوق دبي المالي.

ووفقًا لبيان الشركة لبورصة دبي، 
فـــإن مجموع عـــدد األوراق المالية 
المشتراة في بورصة دبي بلغ نحو 
33.08 مليون ســـهم، فيما بلغ عدد 
 28.27 المباعـــة  الماليـــة  األوراق 

مليون ورقة.
ووصلـــت قيمـــة المبالـــغ المدفوعة 
فـــي  درهـــم،  مليـــون   20.17 نحـــو 
حين بلـــغ إجمالي مجمـــوع المبالغ 
مليـــون   17.15 نحـــو  المســـتلمة 

األوراق  رصيـــد  ليصـــل  درهـــم، 
الماليـــة 80.20 مليون ورقة مالية، 
فيما وصـــل الرصيد النقدي 22.43 

مليون درهم.
وفي بورصة البحرين، بلغ مجموع 
عدد األوراق المالية المشتراة نحو 
5.96 مليـــون ســـهم، فيمـــا بلغ عدد 
 21.56 المبيعـــة  الماليـــة  األوراق 

مليون ورقة.

ووصلـــت قيمـــة المبالـــغ المدفوعة 
فـــي  دوالر،  ألـــف   958.68 نحـــو 
حين بلـــغ إجمالي مجمـــوع المبالغ 
المســـتلَّمة نحو 3.45 مليون دوالر، 
الماليـــة  األوراق  رصيـــد  ليصـــل 
14.10 مليـــون ورقـــة، فيمـــا وصل 
مليـــون   12.81 النقـــدي  الرصيـــد 

دوالر.

دبي- مباشر

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة” تقفل 
مرتفعة 2.25 نقطة

أقــفــل مــؤشــر الــبــحــريــن الـــعـــام يــوم 
 1,453.48 عند مستوى  األحد  أمس 
مقارنة  نقطة   2.25 وقــدره  بارتفاع 
ــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي،  بــإقــفــالــه يــ
فـــي حــيــن أقــفــل “مـــؤشـــر الــبــحــريــن 
 665.17 مــســتــوى  عــنــد  ــي”  ــامـ اإلسـ
بارتفاع وقدره 11.00 نقطة مـقارنـة 

بإقفاله السابق. 
وقد تداول المستثمرون في بـورصة 
بقيـمة  سهم،  مليون   3.95 البحريـن 

إجـمـالية قدرها 533.96 ألف دينار.
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السنابس - الغرفة

أبـــدت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن تحفظهـــا 
الكامـــل علـــى االقتـــراح بقانون، الـــذي وافقت عليه 
بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــؤون  لجنـــة 
النـــواب بإضافة مادة جديدة برقـــم )21( مكرًرا إلى 
قانـــون الخدمة المدنيـــة الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )48( لســـنة 2010، والقاضي بالسماح للموظف 
العام باســـتخراج ســـجل تجاري، ومزاولـــة األعمال 

التجارية.
واعتبـــرت الغرفـــة أن االقتراح تشـــوبه شـــبهة عدم 
دســـتورية لكونـــه يمـــس بالوظيفـــة العامـــة، فضـــا 
عـــن تعارضه مع قانـــون العمل في القطـــاع األهلي، 
وعدم انســـجام هـــدف االقتراح بقانـــون مع ما نص 
عليـــه، كمـــا أن القطاع العـــام يضم نســـبة كبيرة من 
العمـــال األجانب، وبالتالي فـــإن منح حق الحصول 
على الســـجل التجـــاري لن يقتصر علـــى المواطنين 
العامليـــن فـــي القطاع العـــام، بل ســـيمتد حكًما إلى 

العمال األجانب في هذا القطاع.
واتفقـــت الغرفة مـــع رأي وزارة الصناعـــة والتجارة 

والســـياحة المعـــارض لاقتـــراح وذلـــك باعتبـــار أن 
امتهان العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده 
مبـــدأ التخصـــص والتفـــرغ ليكـــون ناجًحـــا. وأكدت 
الغرفـــة أن حظـــر الجمـــع بيـــن الوظيفـــة والتجـــارة 
هـــو من أجل “تفـــادي إقامة عاقـــة وثيقة مع أفراد 
أو مؤسســـات تعتمد مصالحها بشـــكل أســـاس على 
قراراتهـــا أو قـــرارات الجهـــة الحكوميـــة التابعة لها، 
والحرص وااللتـــزام عند أداء مهام الوظيفة العامة 

أو الســـلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق 
المصلحـــة العامـــة الخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالنواحي 
الماليـــة والمحافظـــة علـــى المـــال العـــام”، لذلك فأن 
االقتراح المذكور ســـيفتح المجال لممارســـة أعمال 

قد يشوبها الفساد.
وأضافـــت الغرفـــة أن الجمـــع بين العمـــل الحكومي 
والخاص ســـيؤثر ســـلًبا على مســـتوى جودة العمل 
الحكومـــي، إضافـــة إلـــى التأثير على فـــرص العمل 
فـــي القطـــاع الخـــاص للمواطنيـــن غيـــر الموظفين. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فإن فتـــح المجـــال للموظفين 
العموميين باستصدار ســـجات تجارية دون تفرغ 
وتخصص إلدارة أعمالهم قد يؤدي إلى زيادة حاالت 
التســـتر التجاري وانتشـــار ظاهرة تأجير السجات 
مـــن الباطـــن، إضافة إلى أنه ســـيخلق منافســـة غير 
مشـــروعة للمواطنيـــن من غيـــر الموظفين، الســـيما 
أصحاب المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة الذين 
ال يمتلكـــون مصدر رزق آخر غير أعمالهم التجارية، 

ومزاحمتهم في أعمالهم بصورة غير عادلة.

النيابيـــة التشـــريعية”  “الشـــؤون  لجنـــة  أجازتـــه  بقانـــون  االقتـــراح 
“الغرفة” تتحفظ على “السجل التجاري للموظف العام”

المنامة -

عقـــدت جمعية رجـــال األعمال البحرينية االجتمـــاع االعتيادي 
للجمعيـــة العموميـــة وانتخـــاب مجلس اإلدارة للدورة الســـابعة 
2021-2023 صباح أمس األحد عبر تقنية االتصال المرئي عن 
ُبعـــد.  وتم خال االجتماع مناقشـــة التقريريـــن األدبي والمالي 
الذي تطرق ألهم األنشطة والفعاليات والبرامج التي قامت بها 
الجمعيـــة خال الدورة الماضية، والتـــي تمثلت في اجتماعات 
مجلـــس اإلدارة مـــع الجهات المختصة بالشـــأن االقتصادي في 
المملكة، واالجتماعات والمنتديات الشهرية التي تم من خالها 
اســـتضافة كبـــار المســـؤولين فـــي الدولـــة لمناقشـــة العديد من 
الموضوعـــات التي تهم اقتصـــاد المملكة والزيارات التي قامت 
بهـــا الجمعيـــة فـــي أطر تعزيـــز التبـــادل التجاري واالســـتثماري 
بيـــن المملكة وبقية الـــدول األخرى وتوقيـــع اتفاقيات التعاون 
المشـــتركة. ومـــن ثم أجريـــت عمليـــة انتخاب أعضـــاء مجلس 
اإلدارة الجديـــد لفتـــرة تمتد لســـنتين وعقد األعضـــاء الفائزون 
اجتماًعـــا خاًصا لتوزيع مناصب مجلس اإلدارة حيث تم توزيع 
المناصـــب وتم اختيـــار أحمد عبدهللا بن هندي رئيًســـا لمجلس 
اإلدارة وعيســـى عبدالرحيـــم الرفاعـــي نائًبـــا للرئيـــس ونبيـــل 
عبدالرحمن أجور أميًنا للسر وعبدالوهاب يوسف الحواج أمينا 

مالًيـــا وكل من جمال عبـــدهللا الكوهجي وضياء علي العصفور 
وعلي حســـن محمود ومحمد ساجد شـــيخ وناصر علي األهلي 

أعضاء لمجلس اإلدارة.

أعضاء مجلس اإلدارة الجديد

ــت عــــــن ُبـــعـــد ــ ــم ــ ــظ ــ فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات ن
“بن هندي” رئيًسا لـ”رجال األعمال” البحرينية

المنامة - ألواني البحرين

ورئيـــس  االقتصـــادي،  الخبيـــر  قـــال 
عمـــار  البحريـــن”،  “ألوانـــي  جمعيـــة 
عواجـــي إن  البحريـــن؛ ومـــن خـــال 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي؛ قطعت 
أشـــواطا واســـعة وجريئة تجاه فهم 
وإتاحـــة وتوطيـــن صناعـــة العمات 
الرقمية المشفرة، وذلك في مواصلة 
لمســـيرة النجاح التي حققتها مجال 
التكنولوجيـــا الماليـــة، وتوفيـــر بيئـــة 
تجريبيـــة لهذه الشـــركات في خليج 
الماليـــة،  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
الســـوق  إلـــى  منهـــا  عـــدد  وتخريـــج 
الفعلـــي فـــي مرحلـــة الحقـــة، بما في 
ذلك شـــركات متخصصـــة في مجال 

العمات الرقمية.
وأكـــد عواجـــي أهميـــة زيـــادة وعـــي 
المجتمـــع البحريني بمفهوم العمات 
الرقميـــة بمـــا فيهـــا البتكويـــن التـــي 

تتصدر األخبـــار حول العالـــم نتيجة 
الرتفـــاع قيمتها الكبيـــر خال الفترة 
القريبـــة الماضيـــة، والتعريـــف بآليـــة 
عملها وكيفية اســـتخدامها وتداولها، 
المخصصـــة  الرقميـــة  والمحافـــظ 
للعمات الرقمية المشفرة، وقد تكون 

على هيئة جهاز أو برنامج إلكتروني 
أو خدمـــة تســـتطيع تخزيـــن العملـــة 

المشفرة بها، وإجراء التعامات.
وأوضـــح أن العمـــات الرقمية عامة، 
وبتكويـــن بشـــكل خـــاص، تصاعدت 
أهميتها كماذ آمن مع تفشي جائحة 
كورونـــا، وقيـــام العديـــد مـــن البنوك 
المركزيـــة الكبـــرى حـــول العالم بطبع 
المزيـــد مـــن النقود الورقيـــة وضخها 
في شـــرايين االقتصـــاد المتأزم على 
وقـــع الجائحة ما من شـــأنه أن يؤدي 
إلـــى ارتفاعات مطردة فـــي معدالت 
األصـــول،  قيـــم  وتراجـــع  التضخـــم 
وأشـــار في هذا الصـــدد إلى أنه حتى 
البنوك المركزية بدأت بالتحول نحو 
تكويـــن أصول رقميـــة، كما فعل بنك 
الشـــعب الصيني عندما أطلق اليوان 

الرقمي.

عمار عواجي

ــار بها ــم ــث ــت ــل االس ــب ــتــكــويــن ضـــــروري ق ــب ال ــم  ــه ف
البحرين تقطع أشواًطا لتبني العمالت المشفرة

“الغرفة” 
تناقش تحديات 

األسواق 
التجارية

االقتصاد البحريني يسجل تحسًنا بنسبة 1.40 % باألسعار الثابتة
1.7% بـــــــ  ــي  ــ ــط ــ ــف ــ ــن ــ ال ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ ونـــــمـــــو   ..2020 ــث  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ الــــــربــــــع  فــــــي 

والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  أصـــدرت 
األوليـــة  النتائـــج  تقريـــر  اإللكترونيـــة 
للحســـابات القوميـــة للربع الثالـــث  2020، 
وأشـــارت التقديـــرات لتســـجيل االقتصاد 
 % 1.40 بلـــغ  البحرينـــي تحســـنًا طفيًفـــا 
باألســـعار الثابتة مقارنـــة بالربع الثاني من 
العـــام نفســـه، وذلـــك بنـــاًء علـــى معطيات 
المؤشـــرات االقتصادية فـــي المملكة التي 
أظهـــرت بوادر تعافي عـــدد من القطاعات 
االقتصاديـــة مـــع اختـــاف تأثر األســـواق 
بتخفيـــف إجـــراءات اإلغـــاق االحترازية 
الظـــروف  ظـــل  فـــي  وذلـــك  المؤقتـــة، 

االستثنائية لجائحة فيروس كورونا. 
و كان لتـــدارك حكومـــة البحريـــن المبكـــر 
الحتـــواء  الوطنيـــة  الجهـــود  بتوحيـــد 
تداعيات الفيروس أثره في كشف جوانب 

متفائلة بتعافي االقتصاد البحريني. 
نمـــو  إلـــى  األوليـــة  التقديـــرات  وأشـــارت 
 1.67 وقدرهـــا  بنســـبة  النفطـــي  القطـــاع 
% باألســـعار الثابتـــة، وبنســـبة 48.09 % 
القطـــاع  ازدهـــر  كمـــا  الجاريـــة،  باألســـعار 

غيـــر النفطـــي بمقـــدار 1.32 % و6.99 % 
باألســـعار الثابتـــة والجارية علـــى التوالي 
وذلك مقارنة بنتائج الفصل الثاني 2020. 
وبيـــن التقريـــر اتجـــاه متفائـــل إزاء عودة 
وتيـــرة الحيـــاة االقتصادية فـــي البحرين 
وذلك في ظل انتعاش عدد من القطاعات، 
كقطـــاع الفنـــادق والمطاعـــم اللـــذان حققا 
 71.07 بمعـــدل  اقتصاديـــًا حقيقيـــًا  نمـــوًا 
واالتصـــاالت  المواصـــات  وقطـــاع   ،%
الذي شـــهد ارتفاعًا ملحوظًا بواقع 22.42 
نشـــاط  شـــهد  كمـــا  الثابتـــة،  باألســـعار   %
المشـــروعات الماليـــة ارتفاعـــًا بواقع 2.99 
% باألســـعار الثابتة و23.40 % باألســـعار 

الجارية. 
فيمـــا شـــهدت بعـــض القطاعـــات الخدمية 
والشخصية األخرى انخفاضًا بمقدار 0.87 
% باألسعار الثابتة، كالصالونات والنوادي 
الصحية وبعض المحات التجارية والتي 
شـــهدت تضـــررًا متفاوتـــًا في ظـــل تطبيق 
إجـــراءات اإلغاق االحترازية المؤقتة لها 
خـــال األزمـــة، في حيـــن انخفض نشـــاط 

التجـــارة بواقـــع 0.06 % باألســـعار الثابتة 
و0.03 % باألسعار الجارية. 

وكشـــف التقرير أن الصناعـــات التحويلية 
شهدت تسارعًا متزايدًا بلغت نسبته 4.16 
والجاريـــة  الثابتـــة  باألســـعار  و10.48   %
نشـــاط  شـــهد  حيـــن  فـــي  التوالـــي،  علـــى 
العقارات وخدمات األعمال ارتفاعًا بنسبة 
0.27 % باألســـعار الثابتة في حين سجل 
انخفاضًا بنحو 0.28 % باألسعار الجارية، 
إلى ذلك فقد حقق نشاط البناء والتشييد 

نموًا إيجابيًا بمعدل بلغ 0.31 % باألســـعار 
الثابتة و5.51 % باألسعار الجارية. 

أمـــا بالنســـبة للخدمـــات الحكوميـــة فقـــد 
شهدت انخفاضًا بنحو 12.44 % باألسعار 
الجاريـــة،  باألســـعار   % 15.04 و  الثابتـــة 
كما وشـــهد نشـــاط الكهرباء والماء تراجعًا 
بنسبة 1.23 % باألسعار الثابتة وبالمقابل 

ارتفع بنسبة 3.44 % باألسعار الجارية. 
وعند مقارنـــة مســـتوى األداء االقتصادي 
بالفصـــل  قياســـًا   2020 الثالـــث  للفصـــل 

المناظـــر مـــن عـــام 2019 نجـــد ان النمـــو 
حقيقيـــا  انخفاضـــًا  ســـجل  االقتصـــادي 
بنسبة 6.91 % وبنسبة 9.24 % باألسعار 
ارتفـــاع  النتائـــج  أظهـــرت  كمـــا  الجاريـــة. 
القطاع النفطي بنســـبة 3.36 % باألســـعار 
الثابتـــة، فيمـــا انخفـــض بنســـبة 20.86 % 
باألســـعار الجارية، كما وشـــهد القطاع غير 
النفطي تراجعًا بنســـبة 9.21 % و7.31 % 

باألسعار الثابتة والجارية على التوالي. 
التعليميـــة  الخدمـــات  انخفضـــت  فيمـــا 
 % و1.04   %  5.29 بنســـبة  الخاصـــة 
باألســـعار الثابتـــة والجارية علـــى التوالي، 
الصحيـــة  الخدمـــات  ســـجلت  فـــي حيـــن 
الخاصة تراجعًا بمعدل 0.56 % باألســـعار 
الثابتـــة وارتفاعًا بواقع 0.23 % باألســـعار 
الجاريـــة.  وأشـــار التقريـــر إلـــى تســـجيل 
بنســـبة  انخفاضـــًا  التحويليـــة  الصناعـــات 
باألســـعار   % و8.65   %  6.90 وقدرهـــا 
الثابتـــة والجاريـــة علـــى التوالـــي، ويرجع 
األثـــر فـــي ذلك لتفعيـــل المملكـــة لعدد من 
علـــى  المتبعـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

سلســـلة التصنيـــع واإلنتـــاج، بالمقابـــل نما 
نشـــاط البنـــاء والتشـــييد بنســـبة 0.24 % 
باألســـعار الثابتـــة في حين تراجع بنســـبة 
10.47 % باألســـعار الجاريـــة، أمـــا قطـــاع 
الفنـــادق والمطاعـــم فقد شـــهد هـــو اآلخر 
 % و37.19   %  36.61 بنســـبة  تراجعـــًا 

باألسعار الثابتة والجارية على التوالي. 
وتراجـــع نشـــاط النقل واالتصـــاالت بواقع 
الثابتـــة و39.71 %  باألســـعار   % 41.43
باألســـعار الجارية مقارنة بالفصل المناظر 

من 2019. 
كمـــا شـــهد نشـــاط البنـــاء والتشـــييد نمـــوًا 
الثابتـــة  باألســـعار   %  0.24 بلـــغ  طفيفـــًا 
وتراجعًا واضحًا بنسبة 10.47 % باألسعار 
الجاريـــة. وتراجعـــت المشـــروعات المالية 
باألســـعار   %  1.01 بنســـبة  والمصـــارف 
الثابتـــة ونمت بمعدل 19.45 % باألســـعار 
مجمـــوع  تراجعـــت  وبالمثـــل  الجاريـــة. 
الخدمات الحكومية األخرى بمعدل 0.41 
% و 3.40 % باألســـعار الثابتـــة والجارية 

على التوالي.

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية
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التاريخ   6 يناير 2021
إعالن بحل و تصفية

شركة توكوم انترناشنل للتجارة ذ.م.م
سجل تجاري رقم 109045 - 1

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة توكــوم انترناشــنل للتجارة ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
،1 - 109045

بتصفية الشركة اختياريا و تعيين السادة / اسماعيل خليل ابراهيم صليبيخ مصفيا للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 

التجارية البحريني
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335 من قانون الشركات يدعو
المصفــي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خالل 15 

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

عنوان المصفي:
اسماعيل خليل ابراهيم صليبيخ

fahdanbc@gmail.com  /  33600501

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 شركة األجودية لتركيب المكيفات المركزية ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 100781

 تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنهــا تقــدم إليهــا األجوديــة لتركيب 
المكيفات المركزية ذ.م.م ، والمســجلة  بموجب القيد رقم 100781  بطلب تصفية الشــركة تصفية 

اختيارية وتعيين السيد / نزار عيسى محسن زهير أبورويس كمصفي للشركة.
  بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
 المصفي:

نزار عيسى محسن زهير أبورويس 
mohamedisa436@gmail.com / +973  33336320 

القيد:   71144
التاريخ  7/1/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   165061   لسنة 2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدود ة
إلى شركة ذات مسئولية محدود ة قائمة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســيد  
مالــك شــركة غنيــوم انتربرايــز ار او ذ.م.م    والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 71144 طالبا 

تحويل الشركة المذكورة لتصبح فرع من شركة
ماغنوم لخدمات العناية بالسفن ذ.م.م المسجلة بموجب القيد رقم 32556 وتعيين طارق 

احمد خالد عبد هللا المحرقي للقيام باجراءات التحويل.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إعالن بحل وتصفية شركة 

 شركة كالياري لتركيب المظالت ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 78811

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء لشــركة كاليــاري لتركيــب المظــالت ذ.م.م ، المســجلة  بموجــب القيــد رقم 
78811  بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد / نــزار عيســى محســن زهير أبورويــس  مصفي 

للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهــم إليــه، مدعومة 

بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

  السيد / نزار عيسى محسن زهير أبورويس
mohamedisa436@gmail.com  / +973 33336320 

القيد   122387 - 1
التاريخ   7 يناير 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021-1586   لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ا م ج ك ا لإلعالم ذ.م.م
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بأنه قد تقدم إليها مالك شــركة 

ا م ج ك
ا لإلعــالم ذ.م.م - المســجلة بموجــب القيــد رقــم 122387 - 1 ، طالبا تغيير االســم التجاري 

من شركة
ا م ج ك ا لإلعالم ذ.م.م الى شركة ا م ج ك ا  ذ.م.م

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 
عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل 

 إعالن رقم 174011 لسنة 2020

 بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

 شركة سدان إلصالح اآلالت والمعدات ذ.م.م

  تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قد تقدم إليها الســيد 
/ SADANANDAN KUNJUMON   باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة شــركة ســدان 
إلصالح اآلالت والمعدات ذ.م.م   ،  المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 
رقم 114936، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية وشــطبها من 
الســجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ  : 7/1/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
   CR2021-1126  إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اسم التاجر :  وداد محمد صالح الشيخ عبد العظيم الربيعي
االسم التجاري الحالي : بوابة ميزان لبيع االدوات الرياضية
االسم التجاري  المطلوب :  المصطفى لتخليص المعامالت

 رقم السجل : 124237 - 3

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارة التسجيل

إعالن رقم )9999( لسنة 2020 
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

 شركة الليمون الخضراء لإلعالن ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
REMESAN VELANGOTTU CHALIL / السيد

باعتبــاره المصفــي القانونــي لشــركة الليمون الخضــراء لإلعالن ذ.م.م ،المســجلة 
كشــركة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم 134020، طالبا إشهار إنتهاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

  For Advertising إلعالناتكـــم
أوقات الدوام:

 السبت: 9 صباحًا حتى 3 مساًء
األحد - الخميس: 8 صباحًا حتى 4 مساًء

للتواصل مع قسم اإلعالنات: 
17111501 -  17111504-38344464 - 17111444

38344464

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

االثنين 11 يناير 2021 - 27 جمادى األولى 1442 - العدد 4472 08



Vacancies Available
SEYADI ELECTRICAL 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact
17271790  or  SEYADI17@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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 

UM ALQURA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39813628  or  FJM33386672@GMAIL.COM 

GOLDEN NEON SIGN ADVERTISING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

17789689  or  VENUNAIR@GOLDENNEON.COM.BH 

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

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17592120  or  albarzakhco@outlook.com 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

17740666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

Exposure events 
has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER 
 suitably qualified applicants can contact

36635353  or  F_ALMANNAI@HOTMAIL.COM 

Kadi international trading co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

17784640  or  SHEHANSHAJAHAN123@GMAIL.COM 

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

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17773759  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17612103  or  MO35MALIK@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17874308  or  farhanindustry@batelco.com.bh 

Zoom Consultancy SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
17440882  or  KAMALMHD@GMAIL.COM 

Hybrid electro mechanical company w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(MAINTENANCEW).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

17730017  or  SEYADI17@gmail.com

 Hayward Trading Wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36555867  or  HAYWARD.TRADING1@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33552857  or  GHAZIKHEEL1958@GMAIL.COM 

NAJAT MEDICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17731302  or  saamnajat@gmail.com 

SULTANAH SCRAP Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33122600  or  SULTANAHWLL@GMAIL.COM 

FAISAL SHARAF FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17246616  or  FSEENG@BATELCO.COM.BH 

KARAK WAY 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

36363330  or  OLDMAAAAAN@HOTMAIL.COM 

HID ALKHAIR COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39416041  or  OASISQATARCLEARING@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@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 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

OUTRIGHT MANAGEMENT CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17472255  or  BAHRAIN@OUTRIGHT.AE 

PAN ARAB MARKETING & AGENT COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Dr Shine Auto Clean WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contact

33336868  or  dr.shineautoclean@gmail.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

Bright Future Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33174675  or  ISHAQ.DISPATCHGLOBAL@GMAIL.COM 

ALNAWRAS LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39454529  or  MOHAMMED.ALABDULLA@HOTMAIL.COM 

INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

ALANWAR DISCOUNT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17784342  or  alanwar@batelco.com.bh 

AL RAFEEQ TOWER EXCAVATION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

39000116  or  MOSAWI67@HOTMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

ALHAMER TRADING EST  RULA PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

17213332  or  HR.ALHAMERT@GMAIL.COM 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.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 

SAMEER KHAN CONTRACTS BROKER CO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

37256252  or  SAMEERSUBHA6@GMAIL.COM 

SANDUH LINE CONSTRACTION CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

SANAD SULTAN JOHAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33744767  or  SANADSULTAN.JOHAR@OUTLOOK.COM 

Galali Live Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66668611  or  AHMED-ALKHARAZ@HOTMAIL.COM 

ALMAHROOS CURTAIN DESIGHNING 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contact

17613250  or  MAHROOSDESIGN@GMAIL.COM 

ARMSTRONG INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (SITE) 
 suitably qualified applicants can contact

33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

QANA ELECTRCAL EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

32332789  or  HUSSAiNATEEQ21@GMAiL.COM 

FAITH TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66606040  or  BAHRAININFOSYS@GMAIL.COM 

Ashoda For Export and Emport Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33930911  or  ASHODAFASHION1@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Um siddiq aluminum 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33881210  or  BEEMABEGUM68@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  PHARMACEUTICAL TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17288000  or  SHIFA.BAH@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 

MORRELLS INTERNATIONAL GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39660750  or  TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM 

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17623723  or  mcsc@mcscwll.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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

CAPSTONE HEAL PHARMACY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17008905  or  CHITTARANJAN_GCCM@YAHOO.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

ASEPEES LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

17785199  or  ANEESBABUKM@GMAIL.COM 

YALLOW ROSES CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17681224  or  ALIADNANABDULRASOOL@GMAIL.COM 

SARA HAMAD TOWER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37339551  or  SARA_HAMAD23@HOTMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

32242444  or  info@jssbahrain.com 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

BLACK DROP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

17000585  or  N.ALSHAMMARY@LIVE.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

BAHRAIN SPECIAL TECHNICAL SERVICES STS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17622082  or  info@BAHSTS.COM 

ALTAWFEEK MAINTENANCE SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17786828  or  YASMEEN@ALTAWFEEK.NET 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

GOLDEN FORTRESS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36459236  or  SARADOS1978@GMAIL.COM 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17104751  or  PDEVJI@DEVJI.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 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

SPARE ZONE TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39603910  or  MANJERIUSMAN@ICLOUD.COM 

Devji & Co. 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17104751  or  PDEVJI@DEVJI.COM 

AWAL GULF MANUFACTURING CO. B.S.C.( C ) 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17738333  or  khalid@awalgulf.com.bh 

COMSIP - AL A’ALI COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact
17466776  or  ABDULLA@KINGDOM.BH 

Gulf Rivers Solution W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39271539  or  SALOMON@GULFSOLUTION.COM 

GOLDEN FORTRESS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36459236  or  SARADOS1978@GMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

MAJID AL FUTTAIM PROPERTIES BAHRAIN B S C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

32337777  or  Ali.alqattan@maf.ae 

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

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

AESHA ABDULLA HUSSAIN 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
39660014 

YUSUF MANSOOR NASER KHAMIS / TREASURE ISLAND 10805 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33635616  or  ABDULLAMANSOOR6@GMAIL.COM

Al inma Construction Co.W l l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34342928  or  MH2990@HOTMAIL.COM 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

32242444  or  info@jssbahrain.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ASAACO FOODS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66697675  or  selma@asaacogroup.com 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

Almoayyed Solar Co. B.S.C. Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17705313  or  MA123@ALMOAYYEDINTL.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39427775  or  khalid.aleh@bh.yokogaa.com 

KOOKITO SECON FAND EQUIBMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66311010  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

GOLDEN FORTRESS CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36459236  or  SARADOS1978@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

Flip N Fun W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contact

39422042  or  BUSHRA@LUMENARTS.NET 

Easy Way Business Support Services. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

39889366  or  ZAYEDARSHID@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

SAJID CITY SERVICES CO. SPC OWNED BY SHAMRAIZ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36479139  or  shamraizgujjar177@gmail.com 

Huawei technologies Bahrain s.p.c. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

SAJID CITY SERVICES CO. SPC OWNED BY SHAMRAIZ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36479139  or  shamraizgujjar177@gmail.com 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
37728500  or  hkbclearance@gmail.com 

ALFATEH GAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39845982  or  CB_YAZ@YAHOO.COM 

GRANDEUR CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17789689  or  GOLDNEON@BATELCO.COM.BH 

Sun MERINO MEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
36227207  or  MERINO.BH@GMAIL.COM 

Quality chicken w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CASH DESK CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact
17009151  or  BPOLYMER@BATELCO.BH 

CHAUDHARY DOCUMENT CLEARANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37137275  or  TARIQ4SEASONS@YAHOO.COM 

Sun MERINO MEN TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
36227207  or  MERINO.BH@GMAIL.COM 

Al-Hourani Car Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35585773  or  FAIROUZ.ALHOURANI@KHUH.ORG.BH 

STREET SPEED SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39155930  or  MALIKSOHAIB914@GMAIL.COM 

SPOTLESS ADVERTISING & PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact
33166233  or  BADOOR758@GMAIL.COM 

Arab Sweets for Trading Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39999378  or  ABOOD202025@HOTMAIL.COM 

Shaheen Electromechanical S.P.C owned by Shaheen Group B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

KINGS ENTERPRISE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE BOY / FARRASH 
 suitably qualified applicants can contact

17210144  or  KINGSENT@BATELCO.COM.BH 

Abraaj Security Systems. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
17877656  or  m.salman@abraajbh.com 

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
17672655  or  manditrading56@gmail.com 

RASHA AYED OBAID HAMAD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33051349  or  SFADWA883@GMAIL.COM 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

International Security Services Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

Qlite Consultancy Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17232503  or  SALES@QLITEGLOBAL.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 

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 

LOUMAGE SUITES & SPA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(HOUSEKEEPING AFFAIRS) 
 suitably qualified applicants can contact

16668777  or  accounts@loumageseef.com 

SYED JUNAID ALAM W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17737007  or  HR_SJA@HOTMAIL.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 

Hyundai heavy industries co. ltd - foreign branch 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  HYSHIN20@HHI.CO.KR 

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 

RASLAN TENT FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
17773321  or  RAHALTNT@YAHOO.COM 

AL-KHAIR INTERIOR DECOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ISABILA restaurant for biryani 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

33386770  or  ibellabh@gmail.com 

SAEDAT ALBAYIH BAKRIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39655545  or  SAEDATALBAYINB.BH@GMAIL.COM 

Spice village Indian Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

DESI SWAG RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39106051  or  HAMAD.NAIM@LIVE.COM 

HESTON INTERNATIONAL COMPNAY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact
17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

Havelock One Interiors WLL 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17832030  or  hamida.alhubail@havelockone.com.biz 

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 

VASTALA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17780995  or  ALIANNAN444@GMAIL.COM 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

WESAL GENERAL TRADING AND MOTOR AUTO PARTS BAHRAINI PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33230652  or  WISALGULBAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33748881  or  RAEDALI74@GMAIL.COM 

Juffair Gate Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Buildco WLL 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SENIOR ADVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@GMAIL.COM 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

LOUMAGE SUITES & SPA S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

16668777  or  accounts@loumageseef.com 

Spartan Fitness S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSICAL TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

17701711  or  LMRA@KECC.ME 

LA PASTA KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
33545982  or  ALWEDAIE94@GMAIL.COM 

JADOON GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17227705  or  JADOONGARAGE@GMAIL.COM 

ALMAAMEERI CONTRACTING & MAINTENANCE EST 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

WHITE SKY USED AUTO PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17877328  or  AMA.MARIAM@GMAIL.COM 

LA PASTA SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

BAHRAIN ENGINEERING & TRADING CO. )BETCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

BAHRAIN ENGINEERING & TRADING CO. )BETCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

LION TOWER ADVERTISING AND PROMOTION 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

33025666  or  BORJ-ALASAD@HOTMAIL.COM 

GOOD LOOKS BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33939303  or  ASIAFAKHROO@GMAIL.COM 

UM HAMZA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17795811  or  RUQAYAMULLAHASAN@GMAIL.COM 

NOOR ALEYON RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17458191  or  ABOOOTY@HOTMAIL.COM 

AL KHALID ALUMIMIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

391104150  or  ALKHALIDALUMINIUM@GMAIL.COM 

Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ALI HASAN MOHAMED SADIQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33336198  or  UEMS1342@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ARAF ELECTRONICS Centre 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

ALMUFEED TYRE & AUTO ELECTRICAL ESTABLIS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17590149  or  ALMUFEEDAUTOCOM@GMAIL.COM 

AL-NAMAL CONTRACTING & TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

Star world general trading w l l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17414856  or  HAMEEDBRN786@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

WALKMAN CLEANING COMPANY - PARTNERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

Snacks and more Sandwiches 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13108844  or  khafayef.bh@gmail.com 

ALMALKI AWNINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39630418  or  A_ALMALKI@LIVE.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

17874492  or  acityglass@yahoo.com 

MIAN HASHIR CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33922612  or  MIANHASHIR1374@GMAIL.COM 

JASJES INTERNATIONAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39432727  or  DOSRICSC@GMAIL.COM 

BAKEMART PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17626183  or  adminofficer@bakemart.bh 

AYRUS Global Technologies WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

17262830  or  ASHRAF@AYRUSGLOBAL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

FAISALABAD JEWELLERY DESIGNER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39876118  or  FAISALABADJEWELLERY@GMAIL.COM 

AWAL EXHAUST 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

ALDUHA ALUMINIUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33664555  or  ALI39664475@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAICO BAHRAIN CONTRACTING CO. - SIMPLE COMMANDITE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36443223  or  ALNOOR.01@HOTMAIL.COM 

SAMASH TRADING  CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17216008  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.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 

Al-Awad Holder Holding Company S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

35442756  or  ANYAR.ME2030@GMAIL.COM 

SILVER NETWORK SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17650399  or  REJI@SILVERNETWORK.BIZ  
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باالحتجاجات خامنئي  صورة  حرقوا  أهوازيين  شبان   3 لـ  عاماً   40 السجن 

الحرس الثوري يستولي على ممتلكات للحكومة اإليرانية

أعلن قائد قاعدة “خاتم األنبياء” التابعة للحرس الثوري ســعيد محمد، أن القاعدة تريد الســتيالء على ممتلكات حكومية بدًل من ديونها عليها، 
وقــد وضعــت قائمــة بهــذه الممتلكات. وبحســب وكالة أنبــاء العمل اليرانية “إيلنا”، فقد أكد ســعيد محمد، أنه وفقا لموازنة العــام اإليراني المقبل 
)يبــدأ فــي 21 مــارس( كان مــن المفتــرض أن تبيــع الحكومة أمالكها وتســوي ديونهــا بعائداتها، لكن قاعــدة “خاتم األنبياء” اقترحت تســليم أمالك 

الحكومة إلى الحرس الثوري بدلً من البيع.

ولـــم يكشـــف عـــن ديـــون الحـــرس 
الثـــوري علـــى الحكومـــة اإليرانيـــة 
لكنـــه تحـــدث فـــي وقت ســـابق أن 
هـــذه الديـــون بلغـــت حوالـــي 500 
 11.9 )حوالـــي  ريـــال  تريليـــون 
مليـــار دوالر(، وقد طالـــب صراحة 
الخـــام  النفـــط  علـــى  بالحصـــول 
واألصول المملوكة للدولة لتسوية 

القضية.
األنبيـــاء”  “خاتـــم  قاعـــدة  وتعتبـــر 
الفرع االقتصـــادي للحرس الثوري 
اإليراني وتدير معظم أعمال البناء 
واإلنشـــاءات، إضافة إلـــى عمليات 
وســـائر  والغـــاز  النفـــط  تهريـــب 
المنتجات لاللتفاف على العقوبات 

األميركية.
األنبيـــاء”  “خاتـــم  قاعـــدة  وتعمـــل 
التي تتولى أيضا تنســـيق عمليات 
الحرس الثوري والقوات المسلحة 
اإليرانية األخـــرى بما فيها الجيش 
النظامي، بالقيام بمشـــاريع اإلعمار 
والســـياحة،  الدينيـــة  واألنشـــطة 
وتضم الفنادق والمطاعم والمتاجر 
مـــا  األضرحـــة،  بجانـــب  وغيرهـــا 

يجعلها مركًزا الستيعاب األموال.
هـــذه  أن  محمـــد  ســـعيد  وأوضـــح 
مليـــار  آالف   10 تتلقـــى  القاعـــدة 
الخزينـــة  مـــن  ســـنويا  تومـــان 
مليـــار  آالف   3 منهـــا  الحكوميـــة، 
تومـــان مخصصـــة لمشـــاريع البناء 
تومـــان  مليـــار  آالف   7 وحوالـــي 

لمشاريع وبلديات”.
هـــذه  كل  تخصيـــص  ويتـــم 
الميزانيـــة الســـنوية لهـــذه القاعدة 

أي  للحكومـــة  يكـــون  أن  دون 
أو  القاعـــدة  هـــذه  علـــى  ســـيطرة 
مخصصـــات الحرس الثـــوري التي 
ال تخضع للضرائب كسائر أنشطتها 

االقتصادية.
وقـــال قائـــد قاعدة خاتـــم األنبياء، 
إن الحرس الثوري سبق واستولى 
محطة “ســـبالن” إلنتـــاج الكهرباء، 

كجزء من الديون على الحكومة.
يأتي هذا بينما يحضر المتشددون 
اإلتيان بحكومة عســـكرية ورئيس 
الحـــرس  جنـــراالت  صفـــوف  مـــن 
الثوري، خالل االنتخابات الرئاسية 
المزمع إجراؤها في يونيو المقبل.

الحرابة

حكمـــت محكمـــة الثـــورة اإليرانية 
شـــمال  دزفـــول،  مدينـــة،  فـــي 
إقليـــم األهـــواز، على 3 شـــباب من 
فـــي  لمشـــاركتهم  األهـــواز  عـــرب 
احتجاجات نوفمبـــر 2019، ولمدد 

تصل مجموعها إلى 40 عاًما.
وأفادت منظمات حقوقية إيرانية 
رعـــد  مـــن  كل  هـــم  الشـــبان  أن 
الحمدانـــي البالغ من العمر 23 عاما 
وقد حكم عليه بالسجن لـ 20 عاما، 
إضافـــة إلـــى قصـــي الخزرجي )19 
عاما( وسجاد دّبات )20 عاما(، وقد 
حكم على كل منهما بالســـجن لمدة 

10 أعوام.
وقال ناشـــطون إن التهم الموجهة 
إلى الشـــبان الثالثة بأنها “الحرابة” 
فـــي  “المشـــاركة  خـــالل  مـــن 
االحتجاجـــات المناهضـــة للنظـــام” 
و”تمزيـــق وحرق صـــورة خامنئي” 

و”العمل ضد األمن القومي”.
الذيـــن  الثالثـــة  الشـــبان  أن  يذكـــر 
االســـتخبارات  وزارة  اعتقلتهـــم 
اإليرانيـــة محتجـــزون حاليـــا فـــي 

سجن مدينة مسجد سليمان.
التابعـــة  “هرانـــا”  وكالـــة  وذكـــرت 
لجمعيـــة نشـــطاء حقوق اإلنســـان 

اإليرانييـــن، أن المعتقليـــن الثالثـــة 
والتعذيـــب  للضـــرب  “تعرضـــوا 
علـــى أيـــدي قـــوات األمـــن النتزاع 

اعترافات قسرية”.
يذكـــر أن احتجاجـــات 15 نوفمبـــر 
2019، قمعـــت بعنـــف دمـــوي راح 
ضحيتهـــا حوالـــي 1500 متظاهـــر 
يواجـــه  حيـــث  المعتقليـــن  وآالف 
اإلعـــدام  خطـــر  منهـــم  العشـــرات 

والمئات أحكام السجن الطويلة.
وشـــهدت ضواحي مدينة معشـــور 
جنوب إقليم األهواز مجزرة قامت 
بهـــا قوات األمن والحـــرس الثوري 
راح ضحيتهـــا أكثر مـــن 100 قتيل 
والكـــورة،  الجراحـــي  بلدتـــي  فـــي 
واألســـلحة  الدبابـــات  باســـتخدام 

الثقيلة والطائرات من دون طيار.
وكان األمين العـــام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غرتيريش، كان قد أشـــار 
خالل تقرير قدمه منتصف أكتوبر 
الماضـــي، إلى الجمعيـــة العامة في 
دورتهـــا الخامســـة والســـبعين، عن 
حالـــة حقوق اإلنســـان فـــي إيران، 
واالنتهـــاكات  التعذيـــب  أن  إلـــى 
وأحكام اإلعدام والسجن مستمرة 
ضـــد معتقلـــي االحتجاجـــات التي 
برصـــاص  المئـــات  بمقتـــل  أودت 

قوات األمن.
الســـلطات  إن  غوتيريـــش:  وقـــال 
اإليرانيـــة وجهـــت الذخيـــرة الحية 
نحـــو رؤوس المتظاهرين والمارة، 
إذ ُقتـــل مـــن بينهـــم 23 طفـــالً )22 
صبيـــًا وفتـــاة واحدة( و10 نســـاء، 

بين 15 و19 نوفمبر 2019.

دبي ـ العربية نت

عناصر مسلحة من الحرس الثوري االيراني

عواصم ـ وكاالت

تجاوز عدد حاالت اإلصابة بفيروس 
الــــ89  حاجـــز  العالـــم  فـــي  كورونـــا 
مليون، وعدد حاالت الوفيات حاجز 
الـ1.9 مليون، بحسب بيانات جامعة 

جونز هوبكنز األميركية.
بلـــغ  الجامعـــة،  بيانـــات  وبموجـــب 
إجمالـــي حـــاالت اإلصابـــة بفيـــروس 
كورونا في العالم منذ بداية الجائحة 
 ،89.630.087 أمـــس األحـــد،  حتـــى 
وارتفـــع عـــدد الوفيـــات الناجمة عن 
كوفيـــدـ  19، إلـــى 1.926.544 حالـــة 
وفاة، وتم تعافي أكثر من 63 مليون 

شخص.
وتحتـــل الواليـــات المتحـــدة والهند 

قائمـــة  فـــي  الصـــدارة  والبرازيـــل 
البلـــدان األكثر تضررا من حيث عدد 

اإلصابات بفيروس كورونا.
فقد بلغ عدد اإلصابات في الواليات 
واجمالـــي   ،22.132.396 المتحـــدة 
الوفيـــات 372428، كمـــا تـــم عـــالج 
وتعافي أكثر من 13 مليون شخص.

وتأتـــي الهنـــد فـــي المرتبـــة الثانيـــة 
على مســـتوى العالم مـــن حيث عدد 
المصابيـــن بفيـــروس كورونـــا، حيث 
ارتفع عدد حـــاالت اإلصابة المؤكدة 
إلـــى  10.450.284، والوفيـــات  إلـــى 
150999 ، وتـــم تعافـــي أكثر من 10 

ماليين شخص.

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 89.6 مليون حالة

واشنطن ـ وكاالت

يغـــادر  أســـبوعين  مـــن  أقـــل  بعـــد 
كرئيـــس  منصبـــه  ترامـــب  دونالـــد 
للواليـــات المتحـــدة، ورغـــم ذلك أعلن 
يســـيطرون  الذيـــن  الديمقراطيـــون 
على مجلس النواب، أنهم سيقدمون، 
اليوم االثنين، مشـــروع قانـــون لعزله، 
إال أن مســـألة العزل قد تواجه بعقبات 

دستورية.
ظرف اســـتثنائي يثير أسئلة سياسية 
ودســـتورية ولوجســـتية نـــادرا ما يتم 
التفكيـــر فيهـــا في التاريـــخ األميركي، 
لـــم يســـبق أن تمـــت محاولة عـــزل أي 
رئيـــس مرتيـــن أو في أيامـــه األخيرة 
فـــي منصبه، ولم تتـــم إدانة أي رئيس 

على اإلطالق.
ونظًرا لقصـــر الوقت المتبقي 

لـــه فـــي البيـــت األبيـــض 
ســـلوكه،  وخطـــورة 
أيًضا  المشرعون  يبحث 

في بنـــد من بنود العزل في الدســـتور 
يمكن أن يســـمح لهـــم بمنع ترامب من 
تولـــي منصـــب فيدرالـــي مـــرة أخرى، 
بحســـب ما أوردته صحيفة “نيويورك 

تايمز”.
وكتبت صحيفة “الشـــرق األوسط” أن 
حظـــوظ تمريـــر مشـــروع القانون في 
مجلس الشـــيوخ، الـــذي ال يزال تحت 
ســـيطرة الجمهورييـــن حتـــى 19 مـــن 
الشـــهر الجاري، أي قبل يوم واحد من 
تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، 

ضئيلة جًدا.
ويســـمح الدســـتور للكونغـــرس بإقالة 
مســـؤولي  مـــن  غيرهـــم  أو  الرؤســـاء 
الســـلطة التنفيذيـــة، قبـــل انتهـــاء 
واليتهـــم إذا اعتقد المشـــرعون 
أنهم ارتكبوا “خيانة أو رشوة 
الجرائـــم  مـــن  غيرهـــا  أو 

والجنح الكبرى”.

عقبات دستورية وسياسية تمنع عزل ترامب

بغداد ـ وكاالت

أكـــد المتحـــدث باســـم زعيـــم التيار الصـــدري الشـــيخ صالح 
الدبلوماســـية  البعثـــات  اســـتهداف  معالجـــة  أن  العبيـــدي 
مســـؤولية الجهات التنفيذية، مشـــيًرا إلـــى أن اختيار رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي لوزيري الدفـــاع والداخلية كان 
مشجًعا، مشيًرا إلى أنه ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق 

يتبعون إليران.
وقـــال العبيـــدي في مقابلة مـــع وكالة األنبـــاء العراقية )واع(: 
إن “موضـــوع معالجة اســـتهداف البعثات الدبلوماســـية على 
األرض مـــن شـــأن الجهـــات التنفيذية، ويســـأل عليهـــا مكتب 
القائـــد العـــام للقوات المســـلحة ومن يتعلق بـــه”، الفًتا إلى أن 
“المهم االلتفات إلى أن العراق اليوم يمّر بأزمة مالية شديدة 

جًدا”.
وشـــدد العبيـــدي علـــى أن “رفع شـــأن العراق يتطلب الســـعي 
إليجـــاد اســـتقرار عملـــي ينشـــط االســـتثمار، وينشـــط العمـــل 
وحركة العمل، وكل المعالم واألطر التي تنفع الشعب العراقي 

في أزماته، وبالتالي تعيد العراق إلى موضعه بالمنطقة”.
مـــن جانب آخـــر، أعلنت خلية اإلعالم األمنـــي الحكومية في 
العـــراق، أمـــس األحـــد، مقتل شـــرطي وجـــرح 33 آخرين في 

احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البالد.
وذكـــرت الخلية في بيـــان صحافي “قتل شـــرطي وجرح 33 
شـــرطًيا أيًضا في االحتجاجات التـــي جرت اليوم في مدينة 
الناصريـــة مركـــز محافظة ذي قار”. ولم تذكر الخلية أســـباب 
قتل الشـــرطي. وتجددت االحتجاجات في محافظة ذي قار 
جنوبـــي البالد بعد أقل من شـــهر على رفـــع خيام المعتصمين 

من ساحة الحبوبي مركز االحتجاجات في المحافظة.

مقتدى الصدر

مقتــل شــرطي وجرح 33 آخريــن في احتجاجــات ذي قار
التيار الصدري يهاجم ميليشيات إيران

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

قال وزير الدولة اإلماراتي للشـــؤون الخارجية أنور قرقاش، 
فـــي تصريحات خاصة لـ “ســـكاي نيوز عربيـــة”، إن قمة الُعال 
أنهت الخالف مع قطر، مؤكدا الحاجة في الوقت نفسه إلى 
خطوات بناء الثقة، كما أشار إلى أنه ينبغي على تركيا إعادة 
النظر في عالقتها مع تنظيم اإلخوان لتحســـين عالقاتها مع 

الدول العربية.
وصـــرح قرقاش في حديث إلى برنامج )مع جيزال( “انتهينا 
مـــن الخـــالف. واإلمارات مـــن خالل إعالن الُعـــال ومن خالل 

الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخالف”. 
وتابـــع “اعتقـــد أن هنـــاك حاجـــة لمخاطبـــة عواطـــف النـــاس 
وعقولهـــم. فمـــا مـــن شـــك أن شـــعوب الخليـــج تريـــد هـــذه 
المصالحـــة وأن تقلـــب صفحـــة الخالف، ولكـــن العقول أيضا 
فـــي خـــالف ممتد مثل هـــذا )تحتاج( إلى خطـــوات بناء ثقة 

في المرحلة القادمة”.
وأشـــار قرقـــاش إلى وجود مســـائل أخـــرى “أكثر اســـتعصاًء 
خـــالل المرحلة القادمـــة، وهذه يجب أن نتعامل معها بنضج 

وبشفافية وعقلية”.
وبالنسبة إلى العالقات مع أنقرة، قال وزير الدولة اإلماراتي 

للشؤون الخارجية: “نريد أن نقول لتركيا باننا نريد عالقات 
طبيعية تحترم السيادة بينا وبينها”.

وأضـــاف “نريـــد ألنقـــرة أال تكـــون الداعم األســـاس لإلخوان 
المســـلمين. نريـــد ألنقـــرة بـــأن تعيـــد البوصلـــة فـــي عالقاتها 
العربية”. وتابع أن هناك “تحسسا في المنطقة كبيرا من دور 
اإلخـــوان المســـلمين وتحريضهم وتبني هـــذه المجموعة هو 

ليس في صالح عالقات تركيا العربية”.

أنور قرقاش

ينبغي على تركيا إعادة النظر في عالقتها مع تنظيم اإلخوان
قرقاش يؤكد الحاجة لخطوات بناء الثقة مع قطر

دبي ـ العربية نت

هاشـــمي  فائـــزة  مقابلـــة  نشـــر  بعـــد 
رفســـنجاني، التي أثارت ضجة داخل 
ايـــران، قالت إنها كانت تـــود أن يفوز 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب ثانيـــة فـــي 
األميركيـــة،  الرئاســـية  االنتخابـــات 
النظـــام  علـــى  الضغـــط  الســـتمرار 
هاشـــمي  محســـن  ونشـــر  اإليرانـــي. 
رفســـنجاني، رســـالة مفتوحـــة طالب 

شقيقته خاللها باالعتذار.
وكانـــت السياســـية اإلصالحيـــة ابنـــة 
الرئيس اإليراني الراحل أكبر هاشمي 
رفسنجاني، قد انتقدت بشدة سياسة 
طهران الداخليـــة والخارجية، وقالت 
فـــي مقابلـــة بالفيديـــو علـــى صفحـــة 

إنستغرام الخاصة بموقع “إنصاف 
متورطـــة  إيـــران  إن  نيـــوز”: 

مليـــون  نصـــف  بدمـــاء 
سوري، حسب تعبيرها.

محســـن  شـــقيقها  لكـــن 

يشـــغل  الـــذي  رفســـنجاني  هاشـــمي 
منصب رئيـــس مجلس بلدية طهران، 
انتقـــد موقفهـــا بشـــدة فـــي الرســـالة 
التـــي ُنشـــرت أمـــس األحد، وقـــال إن 

تصريحاتها تعد “إساءة” لوالدهم.
كمـــا خاطبهـــا قائـــال: إن “ترامـــب كان 
يعتزم شن حرب ضد إيران”، متسائال: 
“كيف تعقدين األمل على رئيس دولة 

أجنبية وتدعين االستقالل؟”.
وكانـــت فائـــزة رفســـنجاني قـــد قالت 
“أتمنـــى  فـــي مقابلتهـــا قبـــل يوميـــن 
أن يتـــم انتخـــاب ترامـــب ثانيـــة، ألنه 
نظامنـــا،  علـــى  الضغـــط  ســـيواصل 
إجـــراء  إلـــى  ســـنضطر  وبالتالـــي 
تغييـــر فـــي سياســـاتنا”. كمـــا وصفت 
الديمقراطييـــن األميركييـــن بأنهـــم 
“ضعفـــاء” أمام النظـــام، وذكرت 
أن صعودهم إلى السلطة في 
الواليات المتحدة “سيعزز 
الخاطـــئ  الموقـــف 

لحكومتنا”.

ابنة رفسنجاني تتمنى لو فاز ترامب ثانية
الجزائر ـ أ ف ب

عـــاد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون أمس األحد إلى ألمانيا لتلقي 
العـــالج مـــن مضاعفات تســـبب بها 
كوفيد - 19، الذي ســـبق أن أصيب 

به، وفق ما أفاد التلفزيون العام.
وتأتـــي هـــذه العـــودة إلـــى ألمانيـــا 
بعـــد أقل من أســـبوعين مـــن إقامة 
البلـــد  هـــذا  فـــي  أولـــى  عالجيـــة 

استمرت شهرين.
ولـــم تصدر أي معلومـــات عن فترة 
بقاء الرئيس الجزائـــري في ألمانيا 

الستكمال عالجه.
وكان تبون )75 عاما( عاد من برلين 
في 29 ديســـمبر بعـــد تلقيه العالج 

مـــن فيـــروس كورونا المســـتجد، 
الـــذي أصيب به فـــي اكتوبر 

وتمضيته فترة نقاهة.
وعرض التلفزيون العام 
األحـــد مشـــاهد للرئيس 

الجزائـــري في صالون الشـــرف في 
قـــرب  الجويـــة  بوفاريـــك  قاعـــدة 
الجزائر العاصمة، إذ كان في وداعه 
مســـؤولون كبار قبـــل أن يغادر إلى 

برلين.
وذكـــر التلفزيون أنـــه كان مقررا أن 
يتلقـــى الرئيـــس هـــذا العـــالج قبـــل 
عودتـــه إلـــى الجزائر، لكـــن العملية 
ارجئـــت كونهـــا غير ملحة وبســـبب 
ببعـــض  تتصـــل  لتبـــون  التزامـــات 

“الملفات الطارئة”.
وعـــاد تبـــون إلـــى الجزائـــر لتوقيـــع 
قبـــل   2021 للعـــام  الماليـــة  قانـــون 
31 ديســـمبر الماضي، وتوقيع 
المرســـوم الخـــاص بتعديل 
أجـــري  الـــذي  الدســـتور 
استفتاء في شأنه في 

األول من نوفمبر.

الرئيس الجزائري الى ألمانيا لتلقي العالج

أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، أمــس 
األسودين،  الصندوقين  موقع  تحديد  األحــد، 
سواحل  قبالة  تحطمت  التي  الــركــاب  لطائرة 
رئيس  وقــال  شخصا.   62 متنها  وعلى  جاكرتا 
تجاهجانتو  ســورجــانــتــو  النقل  ســالمــة  لجنة 
سيبدأ  األســوديــن.  الصندوقين  موقع  “حددنا 
الغطاسون في البحث عنهما وآمل أل يستغرق 

األمر وقتا طويال قبل استعادتهما”.
إشارات  إندونيسيا  وفي وقت سابق، رصدت 
قد تكون من مسجل رحلة طائرة “سريويجايا 
من  دقائق  بعد  البحر  في  تحطمت  التي  إيــر” 
إقالعها من جاكرتا، كما انتشلت بعض األشالء 

وأجزاء يعتقد أنها من الطائرة.
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إندونيسيا تحدد موقع 
الصندوقين األسودين

جاكرتا ـ أ ف ب
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فـــي قـــراءة للتأثيـــرات الكبيرة لجائحـــة كورونا علـــى القطاعـــات التعليمية 
المختلفـــة فـــي العالم، اطلعت علـــى تقرير صادر عـــن “اإلندبندنت” عن مدى 
قـــدرة األنظمـــة التعليميـــة فـــي العالم علـــى التأقلـــم ووضع الحلـــول الفعالة 
والخطـــط البديلـــة فـــي ظـــل الجائحـــة، واالختـــاف الكبيـــر والتفـــاوت في 
التعاطـــي مـــع األزمـــة الشـــديدة على مـــدى عام كامـــل، حيـــث تفاوتت هذه 
األنظمـــة بين التفـــوق واإليفاء بالمتطلبات األساســـية للتعليـــم في مختلف 
المراحل الدراســـية، وبيـــن الضعف والتوقف، وصوال النهيـــار بعض األنظمة 
التعليميـــة فـــي دول كانـــت تفاخر بــــ “نظامها التعليمي العريـــق” نتيجة عدم 
وضع الخطط البديلة ألوقات األزمات والكوارث، واالعتماد فقط على مدى 
ســـنوات على التعليـــم التقليدي المباشـــر، وقارنتها بتفعيـــل مملكة البحرين 
االنتقال الســـريع للتعلم عـــن بعد مع توفير المنصـــات واالحتياجات الازمة 
إلنجـــاح المرحلـــة بتوجيهات ومتابعة مباشـــرة من القيادة الرشـــيدة، حيث 
كانـــت التوجيهـــات تصـــب فـــي أن يكـــون اســـتمرار التعليم عن بعـــد مقترنا 
بالحفاظ على ســـامة أبنائنا الطلبة التي شـــكلت ومازالت أولوية قصوى ال 

يمكن التهاون فيها.
مـــن هنـــا شـــكلت هـــذه االنتقالـــة خطـــوة رائـــدة لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم، 
حيـــث بنـــت “التربيـــة” على مدى ســـنوات نظاما مســـتداما بتوفيـــر األجهزة 
التكنولوجيـــة المختلفـــة مثـــل الكاميـــرا الوثائقيـــة وأجهـــزة التصويـــت في 

الحصص المدرســـية، وإدخـــال األدوات الرقمية المتنوعـــة التي اعتاد عليها 
أبناؤنـــا الطلبـــة وبذلك تـــم تطبيقها بســـهولة أثناء الجائحة، ومـــا رافقها من 
خطـــوات تطويريـــة للمناهج التعليميـــة والتي ال تزال مســـتمرة حتى اليوم 
وبجهـــود مضاعفة، باإلضافـــة لنقل “البوابة التعليميـــة” - التي أطلقت عليها 
شـــخصيا مســـمى المنصة التعليميـــة الوطنية للدور الكبير الـــذي لعبته أثناء 
جائحـــة كورونـــا والتي حققت إنجازا كبيرا قبل أيام بفوزها بجائزة الشـــيخ 
ســـالم الصبـــاح للمعلوماتيـــة ضمـــن أفضل المشـــاريع التقنية لعـــام 2020م - 
على ســـيرفرات شـــركة أمازون العالمية وبناء الشـــراكات الفعالة مع شـــركة 

ميكروسوفت وغيرها من الشركات المرموقة عالميا.

نقطة أخيرة

لفـــت نظري وأســـعدني الخبـــر الذي نشـــرته “الديلـــي تربيـــون” وتحدث عن 
اســـتمرار ســـبع مدارس بالمملكة في التدرب علـــى الروبوتات عن بعد حتى 
فـــي فترة جائحـــة كورونا، واســـتعداد وجاهزيـــة المعلمين وطلبـــة المرحلة 
الثانوية للمشـــاركة في المسابقات واألولمبياد العالمية الخاصة بالروبوتات، 
ومـــن هنـــا دعوة للتوســـع في حقـــل الـــذكاء االصطناعـــي ببنـــاء أكاديميات 
صناعـــة الروبوتات كتجربة القت نجاحا هائا في الشـــقيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية.

قمة الُعـال..
فـــي ديـــوان وزارة الخارجيـــة التقـــى الدكتـــور عبداللطيـــف بـــن 
راشـــد الزياني برؤســـاء تحرير الصحف المحلية بمعية نخبة من 
كتـــاب الصحافـــة، وأطلعهم علـــى مجريات “القمـــة 41” الخليجية 
ومخرجاتها، موضًحا أن القمة انعقدت بدعوة من خادم الحرمين 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمحافظة الُعــــا 
بالســـعودية ــ “بقاعة مرايا”، والتي ســـميت “قمة السلطان قابوس 
والشـــيخ صباح” تقديًرا لمكانتهما الوطنيـــة والخليجية والعربية 
وإســـهاماتهما الجليلة في مسيرة مجلس التعاون، وتم في القمة 
تدارس عدد من الموضوعات من سياسية واقتصادية واجتماعية 
بمـــا يعـــود بالخير علـــى المجلس ومواطنيـــه، مع اســـتمرار العمل 
علـــى تحقيق التنســـيق والتكامـــل في مختلف مشـــاريع المجلس 

والترابط المستدام بين أعضائه.
إن انعقاد القمة يعكس حرص الجميع على بذل الجهود الصادقة 
الستمرار مسيرة مجلس التعاون الذي ُيَعلق مواطنوه عليه اآلمال 
لتعزيز قوة ومنعة المجلس وتماســـكه والحفاظ على مكتســـباته، 
كما أن انعقادها في هذه الظروف الصحية االستثنائية الخليجية 
والعربيـــة واإلقليميـــة والدولية يؤكد قـــدرة المجلس على تجاوز 
كل المعوقـــات والتحديـــات ليكـــون أكثـــر ترابًطـــا ومتراًصـــا لدفع 
عجلـــة التنمية الخليجية إلـــى األمام وُيحقق ألقطـــاره والمنطقة 
العربية األمن واالزدهار، وقرأ الوزير فقرات من البيان الصادر عن 
“قمة 41”، وندرك من هذا البيان أنه قام على ركائز راسخة وبنهج 
وطنـــي قومي لتحقيق المصالـــح الُعليا الخليجيـــة والعربية، وأن 
المجلس وأعضاءه يعملون مًعا على تحقيق االزدهار واالستقرار 
بفضـــل تكاتفهـــم وتاحـــم الشـــعوب، وهـــو طريـــٌق صحيـــح ُيعزز 
قـــوة الجســـد الخليجـــي وجوًدا وصابـــًة، فالدم الذي يســـري في 
عـــروق أبناء الخليج العربي واحد، ومامحنا واحدة، وموروثاتنا 
وتقاليدنـــا وعاداتنـــا متشـــابهة، ونتحدث بلهجـــة واحدة، ونعيش 
فـــي بقعـــة جغرافية واحـــدة ويجمعنـــا التاريخ والديـــن والمصير 

المشترك.
إن مخرجـــات بيان القمـــة الجامعة يؤكد أن مجلس التعاون ُوِجد 
ليبقى، وبتماســـك أعضائه ســـتتبدد أوجاعه، وبتعاضدهم ستنير 
ظلَمتـــه، وأكـــدت المخرجـــات أهميـــة َلْم الشـــمل وتوحيـــد الكلمة 
بفضل ِحكمة قادة المجلس والرغبة في مواصلة العمل والتعاون 
مًعا لحفظ المجلس، والقيادة البحرينية تنهض بدورها الخليجي 
في دعم خطواته وترســـيخ مكوناته ومساندة أهدافه الخليجية 
والعربيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة، والبحرين ُملتزمـــة بما صدر عن 
القمـــة من التزامات تؤكـــد على وحدة المجلـــس وأمنه الخليجي 
والقومي، وأنها ســـتبذل المزيد من الُجهد لتعزيز وجوده وأواصر 
الود بين أقطاره وتحقيق الرفاه لشعبه العربي. “المقال كاما في 

الموقع اإللكتروني”.

أطماع توسعية مغلفة بطابع ديني
علينا االســـتفادة من التاريخ ألنه يبين غدر إيران جارة الســـوء وتآمرها 
علينا، ولو أردنا ســـرد مؤامراتها لخرجنا عن المســـاحة الممنوحة لنا في 

هذا المقال.
لكن حســـبنا التاريـــخ المعاصر منذ احتال إيـــران أرض األحواز وتغيير 
هويتهـــا في عشـــرينيات القرن الماضـــي، وما تبعها فـــي عصرنا هذا من 
احتـــال العراق وســـوريا ولبنان واليمن بالمليشـــيات، نعـــم أقولها بملء 

الفم احتال، فمن صادر قرار اآلخر فهو محتل.
األطمـــاع التوســـعية المغلفـــة بطابع دينـــي لن تتوقف من جارة الســـوء، 
وعاجها الوحيد أال نضّيع البوصلة، فعدونا ذكي ويعمل على نار هادئة 
ولـــه وســـائل خبيثة لتغير الوعـــي وتخريبه حتى يجعـــل اآلخر عمياً ال 

شعوريا له.
مـــن يتحـــدث اليـــوم عـــن االحتـــال اإليرانـــي لألحـــواز؟ وهـــي أضعاف 
مضاعفة في المســـاحة عن فلســـطين، فإيران تاجرت بقضية فلســـطين 
وشـــكلت الجيـــوش والفيالق باســـمها كفيلق القدس، وصدعت رؤوســـنا 
بتحريـــر فلســـطين ومحـــو إســـرائيل مـــن الخارطـــة، لكـــن وجدنـــا فيلق 
القـــدس هـــذا يســـفك دماء األبريـــاء من المســـلمين في العراق وســـوريا 
ولبنان واليمن والقائمة قابلة للزيادة، لكن لم نره حتى ساعة كتابة هذه 

السطور في القدس!.

خطوات تعليمية رائدة وصوال لبناء “أكاديميات صناعة الروبوتات”

أقر بأن موضوع المقال ليس جديدا أال وهو “قروبات” 
نافـــع  فبعضهـــا  بيننـــا،  المنتشـــرة  الكثيـــرة  الواتســـاب 
جـــًدا، والبعـــض اآلخـــر ال يغنـــي وال يســـمن مـــن جوع، 
بـــل مزعـــج وخطيـــر فـــي بعـــض األحيـــان. وقـــد تؤثـــر 
ســـلًبا على عاقاتنا الشـــخصية مع األهـــل واألصدقاء، 
وأعلم أن ذلك حدث بالفعل مع العديد من األشـــخاص 
ألســـباب مختلفـــة كالجهـــل واالختاف في المســـتوى 
التعليمـــي وفـــارق الســـن، وأعتقد أن اختيـــار األعضاء 
يجـــب أن يكـــون مدروًســـا جيـــًدا لتحقيـــق االســـتفادة 
القصوى. كنـــت ومازلت أنادي بضرورة اختيار وتقنين 
المعلومـــات واألخبار المتداولـــة واألهم من ذلك التأكد 
مـــن مـــدى صحتهـــا، فكـــم الرســـائل المتداولـــة مهـــول 
وعلينـــا التأني فيهـــا، فتلك المعلومـــات غير الصحيحة 
ومـــن مصـــادر مجهولـــة لهـــا مفعـــول الســـحر، فالبشـــر 
بطبيعتهم يتأثرون بســـرعة بتلك اإلشـــاعات المغرضة 

والمحرضـــة التـــي تخـــدم جهـــة معينـــة، وفـــي المقابل 
تصلنـــا معلومات مفيدة لزيـــادة معارفنا وثقافتنا ولكن 
ال نجـــد من األعضـــاء أي اهتمـــام لقراءتهـــا أو التعليق 
عليهـــا. إن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي مجملها 
تعتبـــر مـــن أهـــم وأخطـــر األدوات اإلعاميـــة وتأثيرها 
قوي جًدا، ومن الضروري عدم االستعجال في تشكيل 
أو االنضمـــام إلـــى قروبـــات إال بعد التأكد مـــن أعضائها 
ومراجعتها بين حين وآخر لمعرفة جدواها من عدمه، 
فـــا ضيـــر في أن تقوم باالعتذار لمديـــر القروب وعدم 
المواصلـــة وتشـــرح لـــه األســـباب بـــكل شـــفافية، نعـــم 
دعونـــا نعـــود أنفســـنا علـــى أســـلوب المواجهـــة الراقية 
والصادقـــة وأن نكـــون أكثـــر جرأة وتحرًرا فـــي تعاملنا 
مع الناس. وعودة إلى هذا الســـاح اإلعامي الخطير، 
فتأثيره الكبير شـــاهدناه فيما حصل مع أنصار الرئيس 
األميركـــي ترامـــب ودعوتـــه لتعطيـــل التصديـــق علـــى 

نتائـــج االنتخابـــات وتنصيـــب الرئيس الجديـــد بايدن، 
فترامـــب يملـــك ٨٨ مليـــون متابع في تويتـــر! تصوروا 
تأثيـــر ذلك على متابعيـــه، فقد تابعنـــا جميًعا ما حصل 
في مبنى الكونجـــرس األميركي ووصول المتظاهرين 
حتى إلى مكتب رئيســـة مجلس النواب وسرقة المنبر 
الخاص بها! وما ترتب على ذلك من وفيات وإصابات، 
تلك المسرحية بقيت لغًزا محيًرا لمفهوم الديمقراطية 
األميركيـــة العريقـــة على حـــد وصفهـــم! ونتيجة لذلك 
اتخـــذت “تويتر” قراًرا شـــجاًعا ويحـــدث ألول مرة في 
التاريـــخ الحديـــث بإغاق حســـاب “ترامـــب” إلى نهاية 
فترة رئاســـته بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض 
علـــى العنـــف. تعمـــدت ذكـــر هـــذا الخبـــر لتوضيـــح مـــا 
يمكـــن أن تقوم به هـــذه األدوات والمنصات اإلعامية 
المختلفة ليس على األفراد فحســـب، بل على الشـــعب 

بأكمله. وهللا من وراء القصد.

“قروبات” غير مجدية

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

للتواصل: 17111483

ال نريد أن تخرج المشكلة عن طورها المألوف
فـــي وقـــت ســـابق ذكرنا أن أهم كلمـــة يتم ترديدها فـــي كل المجتمعات 
اليوم هي “االلتزام” لمحاربة فيروس كورونا، والخروج بأقل الخســـائر، 
وهـــذا يعنـــي أن الفرد هو المســـؤول األول واألخير عـــن صحة المجتمع 
بأكمله، وباجتهاده ســـتتحقق المعادلة، فااللتزام ســـاح فتاك في حربنا 
ضـــد وبـــاء كورونا، كمـــا أن كل المنظمات الدوليـــة واألهلية لها دور مهم 
جدا، لكن الدور األكبر واألهم هو دور األفراد، ونجاح أية خطة لمكافحة 
الوبـــاء يعـــود في النهايـــة لمدى التزام األفـــراد بأدوارهم، مثل ممارســـة 
التباعـــد االجتماعـــي والمداومـــة علـــى غســـل اليدين وتجنـــب مخالطة 
المصابيـــن، ولن تنجـــح أية دولة مهما كانت إمكانياتهـــا في أداء المهمة 

بدون تعاون األفراد.
مـــن الناحية العملية اســـتطاعت الحكومة وباعتبارها الجهة المســـؤولة 
عـــن توفير الرعاية الصحية للمواطنيـــن والمقيمين القيام بواجبها على 
الوجـــه األكمـــل، وتميـــزت باألســـلوب الرائع فـــي التخطيـــط والمنهجية 
والرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكات 
واالحتياجـــات ذات األولويـــة، والمجتمع الدولي أشـــاد كثيرا بما حققته 

حكومـــة البحرين في محاربتها جائحـــة كورونا، ولكن مازالت هناك فئة 
فـــي مجتمعنـــا تتحـــرك في دائرة مغلقة وهذا يفســـر لنـــا ازدياد الحاالت 
القائمـــة الجديدة بفيـــروس كورونا وعدم انتظام العملية بشـــكل مقلق، 
فعلـــى مســـتوى حجم البحريـــن فإن تســـجيل 397 حالة قائمـــة جديدة 
بكورونـــا فـــي يـــوم واحد علـــى ســـبيل المثال أمـــر مقلق فعـــا، والصفة 
األساســـية لما يحصل ودخولنا في الدوامة هو عدم الوعي واالستهتار، 
فلغايـــة اليوم ورغـــم التوجيهات والتحذيرات، مـــازال بعض المواطنين 
والمقيميـــن ال يرتـــدون “الكمـــام” فـــي األماكـــن العامـــة، والبعـــض اآلخر 
يضعـــه كشـــكل “نص ونص”، بمعنى أنه ينـــزل “الكمام” على فكه ويدخل 
المجمعـــات والمطاعـــم بعقلية غبية ال تنتهـــي وال تضمحل، كما أن هناك 
عوائـــل غير ملتزمة إطاقا بالتعليمات بكل المعاني والقوافي وتتكدس 
فـــي بيت “الوالدة أو الوالد” نهاية األســـبوع علـــى اعتبار أن هذا التجمع 

العائلي بمنزلة كنز ال يمكن التفريط فيه أبدا!!
باختصار.. إذا لم يلتزم الفرد بالتعليمات ســـنظل ندور وندور بكل عنف 

وقسوة ولربما تخرج المشكلة عن طورها المألوف.
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المنامة -المجلس األعلى للشباب والرياضة

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
األميـــن العـــام للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة، سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة 
الملـــك المفـــدى رئيس المجلـــس األعلى 
 seas“ للبيئـــة بمناســـبة حصـــول فريـــق
Motorsport 2” بقيـــادة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
علـــى المركـــز األول فـــي ســـباق الخليج 
للتحمـــل جـــي تي 12 ســـاعة للســـيارات 
الذي أقيـــم على مضمار حلبـــة البحرين 
فـــرق  مـــن  واســـعة  بمشـــاركة  الدوليـــة 

العالم.
واكـــد الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة أن اإلنجـــاز الكبير يترجم رعاية 
ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة 

seas Motorsport 2 لفريق
للســـيارات وحـــرص ســـموه علـــى تهيئة 
الظروف المثاليـــة للفريق لحصد المزيد 
مـــن النجاحـــات التي تعـــزز مكانته على 

خارطة رياضة المحركات العالمية. 
وثمـــن الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 

خليفـــة جهود ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة فـــي تحقيـــق الفريـــق 
للمركـــز األول في الســـباق وتأكيد ريادة 
الفريـــق على ســـاحة رياضـــة المحركات 

في المنطقة والعالم. 
وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة أن اإلنجـــاز الجديـــد يضاف إلى 
سلســـلة اإلنجـــازات المتواليـــة لرياضـــة 
الســـنوات  فـــي  البحرينيـــة  الســـيارات 
لهـــا دور  الماضيـــة والتـــي كان  القليلـــة 
واضـــح فـــي تحقيـــق مكاســـب رياضية 
وإعالمية لمملكة البحرين في المحافل 
الدوليـــة معربـــا عـــن ثقتـــه بـــأن يشـــكل 
اإلنجـــاز دافعا قويا نحـــو تحقيق المزيد 
االســـتحقاقات  فـــي  اإلنجـــازات  مـــن 

القادمة.

 سلمان بن ابراهيم

هنــأ عبــداهلل بــن حمــد وأشــاد برعايــة ســموه للفريــق
سلمان بن إبراهيم: يعزز مكانة المملكة برياضة المحركات

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي

أعرب رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم الشـــيخ علي 
بـــن خليفة بن أحمـــد آل خليفة، عن 
إلـــى  خالـــص التهانـــي والتبريـــكات 
ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمـــد آل 
خليفـــة الممثـــل الشـــخصي لجاللـــة 
المجلـــس  رئيـــس  المفـــدى  الملـــك 
حصـــول  بمناســـبة  للبيئـــة،  األعلـــى 
فريق “seas Motorsport 2” بقيادة 
ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة علـــى المركز األول 
فـــي ســـباق الخليـــج للتحمـــل جـــي 
تي 12 ســـاعة للســـيارات الذي أقيم 
على مضمـــار حلبة البحرين الدولية 

بمشاركة واسعة من فرق العالم. 
 وأشـــاد الشـــيخ علي بـــن خليفة بن 

أحمـــد آل خليفـــة، بالجهـــود البارزة 
التـــي بذلهـــا ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا 
توفيـــر  فـــي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
أســـباب النجاح للفريق وتهيئته من 
الناحيتين الفنيـــة واإلدارية، مؤكًدا 
أن دور ســـموه ســـاهم فـــي تحقيـــق 

اللقـــب، مشـــيًدا أيًضـــا بجهود ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا بن حمد 

آل خليفة وأعضاء الفريق. 
 ونوه رئيس مجلـــس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القدم بدعم ســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  هللا  عبـــد  الشـــيخ 
seas Motors� لفريـــق  “خليفـــة 

ســـموه  أن  إلـــى  مشـــيًرا   ،“  port 2
قـــاد رياضـــة الســـيارات البحرينيـــة 
إلـــى تحقيـــق إنجـــاز جديـــد يضاف 
والمكتســـبات  اإلنجـــازات  لسلســـلة 
التـــي تحققهـــا الرياضـــة البحرينيـــة 
الســـيارات  صعيـــد  وعلـــى  عموًمـــا، 
مـــن  يعـــزز  الـــذي  األمـــر  خصوًصـــا، 
المكانـــة الرياضية لمملكـــة البحرين 

في مختلف الرياضات واألصعدة.

علي بن خليفة

”seas Motorsport 2“ فريــق  إنجــاز  بمناســبة 
رئيس اتحاد الكرة يهنئ عبداهلل بن حمد

عيسى بن عبداهلل يحرز لقب سباق الخليج للتحمل للسيارات

رفــع ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمــد آل خليفــة الممثل الشــخصي لجاللة 
الملك المفدى أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه وإلى صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي 
 seas Motorsport“ العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حصول فريق
2” بقيادة ســمو الشــيخ عيســى بن عبدهللا بن حمد آل خليفة على المركز 
األول في ســباق الخليج للتحمل جي تي 12 ســاعة للســيارات الذي أقيم 

على مضمار حلبة البحرين الدولية بمشاركة واسعة من فرق العالم.

وأكد ســـمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة أن الرعاية الملكية التي 
الرياضـــات  مختلـــف  بهـــا  تحظـــى 
والفـــرق البحرينيـــة في مشـــاركتها 
الخارجيـــة، حيـــث تكـــون الرعايـــة 
دافعا لكافة الفـــرق بتقديم الصورة 
المشرقة لتطور الرياضة البحرينية 
فـــي العهـــد الزاهر لحضـــرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه هللا 
البـــارز  للـــدور  وتجســـيدًا  ورعـــاه 
والجهود الكبيرة التي يبذلها ســـمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة أن حصـــول فريق 
“seas Motorsport 2” على المركز 
األول فـــي الســـباق الخليجي يأتي 
امتدادا للنجاحات المتواصلة التي 
حققتها رياضة السيارات البحرينية 
فـــي تمثيلها المميز لمملكة البحرين 
في المحافـــل الكبرى، مبينًا ســـموه 
إلـــى أن اإلنجـــاز دافع كبيـــر للفريق 
فـــي مواصلة حصـــد اإلنجازات في 

الفترة القادمة.
وأشاد سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
آل خليفـــة بالجهـــود البـــارزة التـــي 
بذلتها حلبـــة البحريـــن الدولية في 
تنظيـــم الســـباق وإخراجـــه بأفضل 
مســـتوى تنظيمـــي وهو مـــا يعكس 

قدرات الكفاءات البحرينية.
عيسى بن عبدهللا: سعداء باإلنجاز 
بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو  أهـــدى 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفـــة إنجاز 
 ”seas Motorsport 2“ فريـــق 
للسيارات إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل البـــالد المفدى حفظه 
هللا ورعـــاه وإلـــى صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
بالدعـــم  ســـموه  مشـــيدًا  الـــوزراء، 
الكبيـــر الذي حظـــى بـــه الفريق من 
جاللـــة الملـــك المفـــدى وســـمو ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشـــاد ســـمو الشـــيخ عيسى بن 
عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة بالدعم 
الالمحـــدود الذي حظى بـــه الفريق 
من ســـمو الشـــيخ عبـــدهللا بن حمد 
آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة 

الملك المفدى.
وأعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة عـــن 
علـــى  الفريـــق  بحصـــول  ســـعادته 
المركز األول، وقال سموه “لقد قدم 
الفريق مستوى طيبا طوال مراحل 
السباق، وهو ما يؤكد مكانة الفريق 

وقدرات السائقين”.
وأضـــاف ســـموه “إن اإلنجـــاز الـــذي 

فـــي  للفريـــق  كبيـــر  دافـــع  تحقـــق 
مواصلة حصد اإلنجاز باسم مملكة 

البحرين في المحافل الكبرى خالل 
الفترة القادمة، ونحن عازمون على 

مواصلـــة مســـيرة النجاحـــات بإذن 
هللا تعالى”.

سيطرة على السباق

 seas Motorsport“ ســـيطر فريـــق
2” على الســـباق منـــذ بدايته بقيادة 
سمو الشـــيخ عيسى بن عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة، حيـــث اســـتطاع 
الفريق أن يتصـــدر التجارب الحرة 
والتأهيلية وانطلق أوالً في السباق.
مرحلتيـــن،  علـــى  الســـباق  وأقيـــم 
المرحلـــة األولـــى مـــن 9:30 صباحًا 
حتى 3:30 مســـاء وتضمنت إقامة 
الســـباق لمدة 6 ساعات، اما النصف 
الثاني انطلق من 5:30 حتى 11:30 

مساًء.
فريق “seas Motorsport 2” فرض 
الســـباق  فـــي  ومكانتـــه  أفضليتـــه 
ومثيـــرة  قويـــة  منافســـة  وســـط 
وقيـــادة  خبـــرة  أن  إال  الفـــرق،  مـــع 

الفريـــق قادته إلى منصـــة التتويج 
بالحصـــول على المركـــز األول بكل 

جدارة واستحقاق.

تتويج األبطال

وبعـــد ختـــام الســـباق قـــام الشـــيخ 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  ســـلمان 
الرئيـــس التنفيذي لحلبـــة البحرين 
الدوليـــة بتكريم الفائزيـــن بالمراكز 

األولى في السباق.
وتســـلم ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن 
عبدهللا بـــن حمد آل خليفـــة جائزة 
المركز األولى مع زمالئه في الفريق 
بارنيكـــوت  بيـــن  البريطانـــي  وهـــم 

والكرواتي مارتن كودريش.
وشـــهدت منصة التتويج احتفاالت 
seas Motors� “كبرى لفريق فريق 

port 2” بعد ختام الفعالية.
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سمو الشيخ عبدالله بن حمد 

تتويج سمو الشيخ عيسى بن عبدالله

الفائزين على منصة التتويج

”seas Motorsport 2“ بــانــجــاز  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  الــعــهــد  وولـــي  الــمــلــك  يهنئ  حــمــد  ــن  ب ــداهلل  ــب ع



ناصر بن حمد: إنجاز “seasMotorsport 2” يتوافق مع الرعاية الملكية للرياضة البحرينية
أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللة الملــك لألعمال اإلنســانية وشــئون 
الشــباب أن إنجــاز فريــق “seas Motorsport 2” يجســد الرعايــة الفائقــة للرياضة البحرينية 
مــن حضــرة صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعاه والدور البارز لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.

وأعرب سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عن تهانيه إلى سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفة الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى 
بمناسبة قيادة سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا 
 seas Motorsport“ بـــن حمد آل خليفة فريق

2” للحصـــول علـــى المركـــز األول فـــي ســـباق 
الخليج للتحمل جي تي 12 ســـاعة للســـيارات 
الذي أقيم على مضمار حلبة البحرين الدولية، 
مشـــيدًا ســـموه بدعم سمو الشـــيخ عبدهللا بن 

حمد آل خليفة للفريق.

وقدم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
التهاني والتبريكات إلى ســـمو الشـــيخ عيسى 
بن عبـــدهللا بن حمد آل خليفة، مؤكدًا ســـموه 
أن هذا اإلنجاز يؤكد مكانة المملكة في رياضة 

الســـيارات باعتبارها موطنا لرياضة السيارات 
في الشرق األوسط، منوهًا سموه بالدور البارز 
الذي قدمه سمو الشيخ عيسى بن عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفة مع الفريـــق وقيادته الناجحة 
للفريق فـــي ظل الخبرة الكبيـــرة واإلمكانيات 

العالية التي يمتلكها سموه.
وأشـــار ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أن هـــذا اإلنجاز يعطـــي التفاؤل فـــي مواصلة 
حصد اإلنجازات للمملكة في كافة المناســـبات 
دوام  للفريـــق  ســـموه  ومتمنيـــًا  الرياضيـــة، 

التوفيق والنجاح. سمو الشيخ ناصر بن حمد

تغطية - المكتب اإلعالمي:

خـــرج فريـــق الحالـــة بفـــوز صعـــب على 
نظيـــره ســـماهيج بنتيجـــة )69/75( فـــي 
المبـــاراة التـــي جمعتهمـــا مســـاء األحـــد 
لحســـاب الجولـــة الثامنة مـــن دوري زين 

ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.
وجاءت نتائج األشواط األربعة كاآلتي: 
)10/11 الحالـــة، 18/16 الحالـــة، 24/24، 
19/22 الحالة(، وبذلك حقق الحالة فوزه 
الخامـــس ليصبـــح رصيـــده )11 نقطـــة(، 
فيمـــا ســـماهيج نال الخســـارة الخامســـة 

وصار رصيده )11 نقطة( أيًضا.
وبـــرز فـــي صفـــوف الحالـــة ســـيد كاظم 
حســـين  نقطـــة(،   18( بتســـجيله  ماجـــد 
ســـماهيج  وفـــي  نقطـــة(،   15( ســـلمان 
منصور كاسي بإحرازه )27 نقطة(، باسل 

عادل )16 نقطة(.

وعـــودة لمجريـــات المبـــاراة، إذ شـــهدت 
تكافئـــا تامـــا بيـــن الفريقيـــن علـــى مـــدار 
الفنـــي  األداء  علـــى صعيـــد  الشـــوطين، 
بأرضية الميدان والتســـجيل واألخطاء، 
ما جعـــل النتيجة متقاربـــة بينهما كثيًرا، 
إلى أن تمكن الحالة في الدقائق األخيرة 
مـــن خطـــف األفضليـــة هجومًيا وحســـم 

اللقاء لصالحه.

المحرق والمدينة

عـــوض فريق المحرق خســـارته بالجولة 
الماضيـــة، بفوٍز كبير علـــى نظيره مدينة 
وبواقـــع   )77/119( بنتيجـــة  عيســـى 
األشواط التي تسيدها المحرق )13/17، 
22/32(. وبذلـــك حقـــق   ،17/42  ،25/28
المحرق انتصاره الســـابع، وصار رصيده 
)15 نقطة( ومدينة عيســـى نال الخسارة 
الثامنة علـــى التوالي واصبح رصيده )8 

نقاط(.
وبـــرز في المحـــرق المحترف اليكســـندر 
بإحـــرازه )19 نقطة(، حســـين شـــاكر )16 
نقطـــة(، وفي المدينـــة كان أحمد الطيب 
األفضـــل بتســـجيله )22 نقطـــة(، محمـــد 

نبيل )18 نقطة(.
الشـــوط  المبـــاراة،  لمجريـــات  وعـــودة 
نوًعـــا  األداء  فـــي  متكافئـــا  كان  األول 
مـــا مـــع أفضليـــة نســـبية للمحـــرق الـــذي 
الثالـــث  الربـــع  فيمـــا  بالنتيجـــة،  تقـــدم 

ضـــرب المحرق بقـــوة كبيـــرة بالثالثيات 
واالختراقات لينهي المباراة فعلًيا، وفي 
الربع األخير سير المحرق دقائقه بحسب 
مـــا يريـــد وأنهـــى اللقـــاء لصالحه وســـط 
ســـعي العبي المدينة لتقليص الفارق إال 

أن أخطـــاءه الهجوميـــة المتتالية جعلته 
يتخلف بفارق كبير.

مباريات اليوم

منافســـات  )االثنيـــن(  اليـــوم  تســـتكمل 
الجولـــة بإقامـــة مباراتيـــن، إذ يلتقي في 
األولـــى فريـــق النويـــدرات مـــع االتحـــاد 
عند الساعة 5.30 مساًء، وتعقبها مباراة 

الرفاع واألهلي في الساعة 7.45.
والنويـــدرات يدخـــل برصيـــد )11 نقطة( 
ويأمـــل االنتصـــار وتعزيـــز موقفـــه فـــي 
المنافســـة على الرباعـــي، واالتحاد له )7 

نقاط( ويسعى للفوز الثاني.
)12 نقطـــة( يريـــد  أمـــا األهلـــي برصيـــد 
االنتصـــارات  نغمـــة  فـــي  االســـتمرار 
والضغـــط علـــى المتصـــدر، فيمـــا الرفاع 
برصيـــد )10 نقـــاط( يهـــدف لإلطاحـــة بــــ 

“حامل اللقب” للمرة األولى.

الحالة والمحرق ينتصران بدوري “زين”

لقاء الحالة وسماهيج

هنأ جاللة الملك 
وولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء 
وعبدهللا بن حمد

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية:

صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة قــرار رقــم 
)2( لســنة 2021 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة اإلتحــاد البحرينــي للمصارعة 

للدورة االنتخابية 2021 - 2024. 

 وجـــاء فـــي المـــادة )1( من القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحاد 
دورتـــه  فـــي  للمصارعـــة  البحرينـــي 
برئاســـة   2024  -  2021 الجديـــدة 
كال  وعضويـــة  المـــال  عدنـــان  عبـــادة 
مـــن: عبدالرضا عبدالحســـين حاجي، 
يعقـــوب محمد بوهـــزاع، محمد نبيل 
ســـعيد، اياس مناف حمزة. وجاء في 
المـــادة )2( علـــى األمين العـــام وكافة 
المعنيين تنفيـــذ هذا القرار - كل فيما 
يخصه - ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره.
 كمـــا صـــدر عـــن ســـموه قرار رقـــم )3( 
لســـنة 2021 بإعـــادة تشـــكيل مجلس 
إدارة اإلتحاد البحرينـــي للتايكواندو 

للدورة االنتخابية 2021 - 2024.
 وجـــاء فـــي المـــادة )1( من القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحاد 
فـــي دورتـــه  للتايكوانـــدو  البحرينـــي 
برئاســـة   2024  -  2021 الجديـــدة 
عبدهللا عيســـى الـــدوي وعضوية كال 
مـــن : محمـــد عبدالشـــهيد بـــن جمال،  

خالـــد علـــي الرفاعـــي، عائشـــة أحمـــد 
الشـــايب، خالـــد خليفة الغتـــم. وجاء 
العـــام  )2( علـــى األميـــن  المـــادة  فـــي 
وكافـــة المعنييـــن تنفيذ هـــذا القرار - 
كل فيمـــا يخصه - ويعمل بـــه اعتبارا 

من تاريخ صدوره.
 كما أصدر ســـموه قرار رقم )4( لســـنة 
2021 بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة 
اإلتحـــاد البحرينـــي للفنـــون القتاليـــة 
المختلطـــة للـــدورة االنتخابية 2021 

 .2024 -
 وجـــاء فـــي المـــادة )1( من القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحاد 
البحريني للفنـــون القتالية المختلطة 
فـــي دورتـــه الجديـــدة 2021 - 2024 

برئاســـة محمـــد علـــي زايـــر وعضوية 
كال مـــن: فـــواز صالـــح شمســـان، حمد 
خليفة األحمد، محمد جاسم شريدة، 
عبـــدهللا مصطفـــى علـــي. وجـــاء في 
المـــادة )2( علـــى األمين العـــام وكافة 
المعنيين تنفيـــذ هذا القرار - كل فيما 
يخصه - ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره.

بــن حمــد البحرينيــة خالــد  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  مــن  قــرار صــادر 

إعادة تشكيل اتحادات المصارعة والتايكواندو والفنون القتالية
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المحرق يسعى للفوز الحادي عشر أمام النصر
ــد ــن راش ــدوري عيسى ب ــ ــيــب عــلــى نــقــاط بــنــي جــمــرة ب عــيــون داركــل

يطمح المحرق في مواصلة عروضه المتميزة وتحقيق انتصاره الحادي عشر بدوري عيسى بن 
راشد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة عندما يواجه النصر في الجولة الـ 11 من المسابقة 
الســاعة 7:30 مســاء اليوم االثنين على صالة عيســى بن راشد الرياضية، فيما يتطلع داركليب 

لتكرار فوزه على بني جمرة في اللقاء الذي سيجمعهما الساعة 6:00 مساء.

النصـــر  تجمـــع  التـــي  القويـــة  المواجهـــة  فـــي 
والمحـــرق اســـتطاع األخيـــر أن يتغلـــب علـــى 
يعـــرف  ولـــم   3/0 القســـم األول  فـــي  منافســـه 
محمـــد  الوطنـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المحـــرق 
المرباطـــي أي طعـــم للخســـارة بعدمـــا حقق 11 
فـــوزا متتاليا جعله يتصدر الترتيب بـ 29 نقطة 
وهـــو مؤهـــل لإلطاحـــة بمنافســـه الـــذي يفتقـــد 
خدمـــات نجمه األبرز يونس عبدالكريم بســـبب 
اإلصابـــة، ويحتـــل النصـــر المركـــز الخامس في 
الترتيب العـــام بـ 12 نقطة من أربعة انتصارات 
وخمس هزائم وله مباراة مؤجلة مع بني جمرة.

ويتفوق المحرق على منافسه بتعدد الخيارات 
الهجومية وقوة اإلرســـاالت وهـــو ما ينبغي أن 

يســـتعد لـــه رفاق المـــدرب الوطني حســـن علي 
من خالل اجادة استقبال الكرة األولى لمقارعة 

المنافس.
وفـــي اللقاء الثانـــي بين داركليـــب وبني جمرة 
يبدو “العنيد” مرشـــحا لإلطاحة بمنافســـه للمرة 
 ،3/0 األول  بالقســـم  تجـــاوزه  بعدمـــا  الثانيـــة 
ويســـعى داركليـــب الثالث بــــ 20 نقطة لتحقيق 
فوزه الثامن ونفض غبار الهزيمة القاسية التي 
تعـــرض لها أمـــام األهلـــي بالجولـــة األخير 3/0، 
وتشـــكل المبـــاراة المشـــاركة الثانيـــة للمحترف 
الســـلوفاكي الـــذي ظهر بصورة جيـــدة في أول 
ظهـــور لـــه أمـــام األهلـــي ليشـــكل أحـــد األوراق 

الرابحة للمدرب البرازيلي “سيرجيو”.

أمـــا بني جمرة ســـادس الترتيب بــــ 6 نقاط من 
فوزين وســـبع هزائم فإنه ســـيقدم كل ما عنده، 
حيـــث يعتمـــد المـــدرب الوطنـــي محمـــد جالل 
علـــى خدمـــات المحتـــرف الفلبيني “اســـبيديو” 
وعلي حمزة رغم أن الفريق استطاع أن يحقق 
الهدف األهم بعدما حقق فوزين عززا حظوظه 

كثيرا في البقاء بدوري األضواء.

شعار دوري عيسى بن راشد

لم يصدر أي تعليق رســـمي من الكويتي الشـــيخ أحمد الفهد الصباح بشـــأن 
األنباء التي تفيد بترشحه لرئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في 2023.

وكانـــت عـــدة وســـائل إعالم خليجية كشـــفت عن قيام الفهـــد بتجهيز ملفه 
االنتخابـــي لرئاســـة االتحاد القـــاري، بيـــد أن اإلعالمي الكويتـــي عبدالعزيز 
العطية أكد في برنامج )الديربي( الذي يعرض على قناة atv  الكويتية نقال 
عن مصادر وصفها بـ “الخاصة” والمقربة من الفهد بأن األخير لن يقدم على 

خطوة الترشح.
وأضـــاف العطية “وفقـــا للمصادر الخاصة بي والمقربة مـــن الفهد أكدت لي 
بـــأن الخبر عار عن الصحة وغير صحيح وال توجد أي نية للصباح لرئاســـة 
االتحـــاد اآلســـيوي..”. ويعتبـــر أحمـــد الفهـــد داعمـــا وحليفا لمعالي الشـــيخ 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة الرئيـــس الحالـــي لإلتحـــاد 
اآلســـيوي والنائـــب األول لرئيـــس االتحـــاد الدولي 
“فيفا” منذ ترشـــحه ألول مرة في انتخابات 
2013، كما أن الفهد اســـتقال من عضوية 
المكتـــب التنفيـــذي باالتحـــاد الدولي ولم 
يعـــد يتقلد أي منصب كـــروي قاري أو دولي 
باســـتثناء مناصبـــه الرياضية الدوليـــة األخرى مثل 
رئاســـة اتحـــاد اللجـــان األولمبيـــة الوطنيـــة )أنـــوك( 
ورئاســـة  اآلســـيوي  األولمبـــي  المجلـــس  ورئاســـة 

االتحاد اآلسيوي لكرة اليد.

مصادر تنفي ترشح الفهد لرئاسة اآلسيوي
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سمو الشيخ خالد بن حمد 

عبدالله الدوي محمد قمبر عبادة المال

حسن علي

حسن علي

علي مجيد

لقاء المحرق ومدينة عيسى



اليوم مناسب إلحداث تغيير في حياتك المهنية.

حاول االقتراب إلى كبار المديرين والتواصل 
معهم. 

من المحتمل أن تواجه موقًفا صعًبا في حياتك 
األسرية. 

تحتاج إلى اجتياز االختبارات، إذا كنت ترغب 
في النجاح.

صحتك جيدة للغاية وتمكنك من إنجاز أعمالك 
بكل سهولة.

تناول األكل الصحي حاول االبتعاد عن األطعمة 
السريعة. 

ال تبذل جهدك في تقديم المساعدة لشخص لم 
يطلبها منك.

حاول التركيز على كافة أعمالك إلنجازها جيًدا. 

اليوم مثالي للرومانسية ويمكنك التخطيط 
لمفاجأة. 

صحتك جيدة، ولكن من الممكن أن تشعر بالمزيد 
من اإلجهاد. 

تخلص من التوتر والقلق الذي تشعر به خالل 
هذه الفترة. 

اهتم بتناول الخضروات والفواكه، فهي مفيدة 
جدا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

عّبر الفنان السعودي رابح صقر عن سعادته الكبيرة باألصداء 
اإليجابية التي تلقاها بعد طرح ألبومه الجديد مرحبا.

وكتــب رابح على حســابه الخاص عبر موقع “إنســتغرام”: 
حبايبــي اليوم مروق من بعد ردودكم على األلبوم وســعيد 

جداً بتفاعلكم الله ال يحرمني منكم يا حبايبي.
يذكــر أن رابح صقــر تعاون بألبومــه “مرحبا” بخمســة أعمال 

مــع المستشــار تركي آل الشــيخ، إضافة إلــى الشــعراء نايف صقر، وســعيد بن 
مانع، وعبدالله بوراس، وفيصل الســديري، وســعود البابطين، وأيمن بهجت قمر 

وغيرهم، وحقق نجاحا الفتا.

اقتربــت أغنية “خليــك فوالذي” التــي طرحهــا النجم تامر 
حسني قبل أســبوع من تحقيق 5 ماليين مشاهدة، والتي 
تأتي ضمــن ألبومــه الذي يحمــل نفس االســم، واألغنية 
مــن كلمات وألحان عزيز الشــافعي، وتوزيع رامي ســمير، 

وميكس خالد ســند، وماســتر أمير محــروس. وكان النجم 
تامر حســني طرح 10 أغنيات أخرى مــن ألبومه الجديد “خليك 

فوالذي”، حيث حققت العديد من المشاهدات والتعليقات المميزة، وعلى هامش 
الحفل قال تامر حســني إنه ســعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذي يختتم به 

العام 2020.

تنتظر الفنانــة راندا البحيري طرح فيلمها الجديد “الشــرابية” 
بعدمــا انتهــت مــن تصويــره بالكامــل، كمــا انتهــى مخرج 
العمل مــن أعمال المونتــاج والمؤثرات الصوتيــة وتجهيزه 
للعــرض في الفتــرة المقبلة، ويشــارك فــي البطولة لطفي 

لبيب وعالء مرســي وأحمد عبدالله محمود وحسن عبدالفتاح 
وســليمان عيد ودومينيك حوراني، وتقدم لمطربة أمينة أغنيتين 

فــي الفيلم. فيلم “الشــرابية” قصة عالء مرســي وتأليف محمود الســنطي، وإخراج 
معوض إســماعيل، وتدور أحداثه في منطقة “الشرابية”، ويظهر العالقات اإلنسانية 

واالجتماعية بين سكانها.

جديد البحيريخليك فوالذيرابح سعيد
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 1991
الكونغـــرس األمريكـــي يفـــوض 
بأغلبية ساحقة الرئيس جورج 
بـــوش باســـتخدام القـــوة ضـــد 
العراق إلرغامه على االنسحاب 
مـــن الكويـــت بعـــد فشـــل كافـــة 
بإقنـــاع  الدبلوماســـية  الجهـــود 
حســـين  صـــدام 
بالخروج سلمًيا 

من الكويت. 

 1787
ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس سميا “تيتانيا” و”أوبرون”.

 1861
والية أالباما تنشق عن الواليات المتحدة وذلك في إطار الحرب األهلية األمريكية.

 1919
رومانيا تضم منطقة ترانسيلفانيا بعدما كانت تابعة لألمبراطورية النمساوية المجرية.

 1922
أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار اإلنسولين.

 1923
قوات فرنسية وبلجيكية تحتل حوض الرور إلجبار ألمانيا على دفع ديونها الحربية.

بدأ المخرج الكبير 
“ادغار رايت” 
تصوير فيلمه 

الرعب النفسي 
القادم بعنوان 

 Last Night in“
.”Soho

والفيلم سيكون من 
بطولة “أنيا تايلور” 

التي ستقدم 
الشخصية الرئيسة 

بالستينات.

tariq_albahhar

مهرجانات السينما والموسيقى في مهب الريح مع كورونا
الوبـــاء العالمـــي أصبح لعنة على موســـم 
توزيـــع الجوائز العام الماضـــي، وعلى ما 
يبدو أن ذلك سيســـتمر هـــذا العام أيضا. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جوائـــز األوســـكار 
والجولـــدن جلوبز والجراميـــس وغيرها 
عـــن أي  لتبـــدو مختلفـــة  يتـــم إعدادهـــا 
جوائـــز وســـط الجائحـــة، لكنهـــا بال شـــك 

فقدت الكثير من مظهرها.
وحصـــل موقـــع ET الترفيهـــي المعروف 
على تقويم موســـم الجوائز أخيرا، وجاء 
علـــى الشـــكل التالـــي بحســـب مـــا نشـــر 

الموقع:

 جوائز األوسكار

أجلـــت أكاديميـــة فنـــون وعلـــوم الصـــور 
المتحركـــة حفل توزيع جوائز األوســـكار 
الســـنوي الثالث والتســـعين لمدة شهرين 
مـــن 28 فبرايـــر إلى 25 أبريـــل 2021، مع 
إمكانيـــة تأجيالت أخرى بمســـرح دولبي 

في هوليوود في كاليفورنيا.

التواريخ الرئيسة للمسابقة:

من 1 إلى 5 فبراير: التصويت األولي.
أوســـكار  قوائـــم  إعـــالن  فبرايـــر:   9

المختصرة.
مـــن 5 إلـــى 10 مـــارس: التصويـــت علـــى 

الترشيحات.
15 مارس: إعالن ترشيحات األوسكار.

15 ابريل: حفل غداء المرّشحين لجوائز 
األوسكار.

مـــن 15 إلى 20 أبريل: التصويت النهائي 
لجوائز األوسكار.

جوائز الجولدن جلوب:

جلـــوب  الجولـــدن  جوائـــز  تأجيـــل  تـــم 
الســـنوية الـ 78، الـــذي كان من المفروض 
ان تقدم في يناير الجاري لمدة شـــهرين، 
إذ قامـــت جمعيـــة الصحافـــة الخارجيـــة 
بهوليـــوود باإلعـــالن أنهـــا ســـتكون بعـــد 

األوسكار القادم.

- الترشيحات: سيتم اإلعالن عنها في 3 
فبراير 2021

- التاريخ: 28 فبراير 2021.
- من تقديم: تينا فاي وآمي بويلر.

 جوائز الجرامي:

تاريـــخ جوائـــز جرامـــي  نقـــل  تـــم  وقـــد 
الســـنوية الــــ 63 مـــن 31 ينايـــر إلـــى 14 

مارس.
عـــن  اإلعـــالن  تـــم  الترشـــيحات:   -
الّترشيحات في 24 نوفمبر، حيث تصدر 
بيونســـي اســـم الفنانـــة األكثـــر ترشـــيحا 
بإجمالـــي 9 أصوات، على الرغم من عدم 
إصدارها ألبوم جديد هذا العام. وكسبت 
دوا ليبا ورودي ريكش وتايلور ســـويفت 
ســـتة ترســـيحات كما كان هناك عدد من 

المفاجآت البارزة.
- التاريـــخ: 14 مارس 2021 على شـــبكة 
ســـي بي إس التليفزيونية وشـــبكة ســـي 

بي إس التليفزيونية.

 جوائز ساجا:

الممثليـــن  نقابـــة  جوائـــز  تاريـــخ  انتقـــل 
السينمائيين السنوية السابعة والعشرين 
”ســـاجا“ من يناير إلى مـــارس، مع فرصة 

التمديد لمدة شهرين.
- الترشيحات: سيتم اإلعالن عنها في 4 

فبراير 2021.
- التاريـــخ: 14 مـــارس 2021 على تي إن 

تي و تي بي إس.

جوائز البافتا:

ســـيتم تقديم جوائـــز البافتا 
الســـنة  فـــي  البريطانيـــة 
الرابعـــة والســـبعين قبـــل 
جوائـــز  مـــن  أســـبوعين 
هـــو  كمـــا  األكاديميـــة، 
تحديـــد  )تـــم  معتـــاد. 

 14 فـــي  االحتفـــال 
فبراير(.

األعراض غير الشـــائعة لفيروس كورونا الجديـــد تحدث لعدد قليل 
مـــن المرضى الذيـــن أصيبوا بمرض كوفيـــد 19، وتختلف حدة تلك 
األعـــراض ومـــدة اإلصابـــة بهـــا تبًعـــا لعـــدد مـــن العوامل منهـــا العمر 

والحالة الصحية واإلصابة المسبقة باألمراض المزمنة.
وذكـــر موقـــع “مايـــو كلينـــك” الطبـــي أن أعراضا غير شـــائعة تصيب 

مرضى كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا، هي:
- األعراض المعوية مثل فقدان الشهية والغثيان والقيء واإلسهال، 

وقد تستمر هذه األعراض ليوم واحد فقط.
- فقدان حاســـة الشـــم أو الذوق دون احتقان األنف. ويســـتمر ذلك 

عادًة بين 9 أيام إلى 14 يوًما.
- اإلصابة بمرض جلدي التهابي يثير الحكة المســـتمرة تســـمى هذه 

الحالة أحياًنا “أصابع كوفيد”، وتستمر عادًة لمدة 12 يوًما.
- حـــدوث ارتبـــاك ذهني لـــدى كبار الســـن خصوصـــا المصابين منهم 

بأعراض شديدة.
- المشـــاكل فـــي العيـــن، مثل تضخم األوعيـــة الدمويـــة واحمرارها، 
وتضخـــم الجفـــون، وفرط اإلدمـــاع، وزيـــادة اإلفرازات. قد تســـبب 

العدوى أيًضا التهيج والحساسية تجاه الضوء.
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ترجمة: طارق البحار

األعراض غير الشائعة لفيروس كورونا الجديد

الموت يغيب طالًبا آخر من مسرحية “مدرسة المشاغبين”
الجيار... أمتع الجمهور العربي بجرعات مكثفة من اإلبداع

غيـــب الموت يـــوم أمس الفنـــان المصري 
الكبيـــر هادي الجيـــار بعد مســـيرة حافلة 
إذ  والمتميـــزة،  الخالـــدة  األعمـــال  مـــن 
مـــن  اســـمه  الجيـــار أن يصنـــع  اســـتطاع 
بيـــن الفنانيـــن الكبـــار فـــي فتـــرة كان من 
الصعب جدا مزاحمة نجوم الصف األول 
واالنتشار الســـريع، إال انه بفضل موهبته 
تجاوز كل شيء وامتع الجمهور العريض 

بجرعات مكثفة من اإلبداع.
للراحـــل الكثيـــر من األعمال لعل أشـــهرها 
المشـــاغبين”،  “مدرســـة  مســـرحية 
ومسلسالت مهمة مع صناع الدراما الكبار 
أمثـــال محمد جـــالل عبدالقوي وأســـامة 
أنـــور عكاشـــة ومجـــدي أبو عميـــرة، مثل 

“المـــال والبنـــون” بجزأيه للكاتـــب محمد 
جالل عبد القوى، والمخرج الكبير مجدي 
للكاتـــب  العصـــر”،  أبـــو عميـــرة، و”ســـوق 
محمد جـــالل عبد القوى، والمخرج هاني 
للكاتـــب  البيضـــا”،  و”الرايـــة  إســـماعيل، 
أســـامة أنـــور عكاشـــة”، والمخـــرج الكبير 
محمـــد فاضـــل، و”مـــازال النيـــل يجـــرى”، 
للكاتـــب أســـامة أنـــور عكاشـــة، والمخرج 
الكبيـــر محمـــد فاضـــل، و”أبنـــاء ولكـــن”، 
للمخـــرج رضا النجـــار، و”العصيان” تأليف 
سالمة حمودة، للمخرج أحمد السبعاوي.
وارتبط الجيار بصداقة وطيدة مع الفنان 
عادل امام، الذي رشـــحه ليشارك معه في 
المســـرحية الخالدة “مدرسة المشاغبين” 

فـــي فرقة الفنانين المتحدين واســـتمرت 
المســـرحية لســـنوات طويلـــة، وبعد هذه 
المســـرحية كل فنـــان منهـــم شـــق طريقه 
فـــي اتجـــاه، واســـتمرت صداقتهمـــا رغم 
عـــدم اجتماعهمـــا معـــا في أعمـــال أخرى، 
ولكـــن كانت بينهمـــا محادثـــات تليفونية 
مـــن آن آلخـــر إلى أن رشـــحه عـــادل إمام 
مرة أخرى للمشـــاركة معه كضيف شـــرف 
العـــام 2018 في مسلســـل “عوالم خفية”، 
ووافـــق الجيار علـــى هذه المشـــاركة، ثم 
التقيا مرة أخرى العام 2020 في مسلسل 

“فالنتينو”.
واســـتطاع الجيار أن يبدع في تجســـيده 
أعمالـــه،  فـــي  المختلفـــة  للشـــخصيات 

كشـــخصية “منعـــم الضـــو”، أو “برهامـــي 
المغـــازي” فـــي “ســـوق العصـــر” أو عثمان 
الغربـــاوي في “العصيان” أو ســـيد العربي 
شـــخصية  فـــكل  البيضـــا”،  “الرايـــة  فـــي 
يتقمصها كان يتعايش معها بشكل مذهل 

بل كان في بعض األحيان يتجاوز حدود 
النص المكتوب وتوجيهات المخرج.

يذكر أن الجيار لم يستكمل باقي مشاهده 
في الجزء الثاني من مسلســـل “االختيار”، 
مـــن بطولـــة النجمين الكبيريـــن كريم عبد 

العزيـــز وأحمـــد مكـــي، ســـيناريو وحـــوار 
ميمـــى،  بيتـــر  وإخـــراج  ســـرحان،  هانـــي 
المقرر عرضه في موســـم رمضان المقبل. 
وكذلك منـــع الموت الجيار من اســـتكمال 
تصوير مشـــاهده بمسلســـل “موســـى” مع 
النجـــم محمـــد رمضـــان، من تأليـــف ناصر 

عبد الرحمن وإخراج محمد سالمة.

مع محمد صبحي ونبيل الحلفاوي

هادي الجيار



مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء بالبحرين
يشــكل توجيــه ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة ببدء العمليــات التشــغيلية لمبنى 
المســافرين الجديــد ضمــن مشــروع توســعة مطار البحريــن الدولي في 28 يناير الجاري نقلــة نوعية كبيرة في قطاع النقــل الجوي في مملكة 
البحرين، كما يعد التدشــين خطوة واســعة في مســيرة المملكة الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنوع االقتصادي واالســتدامة. وتحقيق رؤية 

المملكة الطموحة الرامية إلى تبوء مكانة رائدة في القطاعات المالية والثقافية والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها.

ويمثـــل مبنـــى المســـافرين الجديد أحد 
أهم األســـس للبرنامج الضخم والشامل 
لتحديـــث مطار البحريـــن الدولي، الذي 
بالمكانـــة  لالرتقـــاء  خصوًصـــا  ُصمـــم 
االســـتراتيجية للمطـــار وتحفيـــز النمـــو 
االقتصادي وجذب االســـتثمارات، وهو 
مـــا يتفـــق مـــع أهـــداف رؤيـــة البحريـــن 

االقتصادية 2030.
ويمتـــد مبنـــى المســـافرين الجديد على 
مربـــع،  متـــر  آالف   210 تبلـــغ  مســـاحة 
بمـــا يعـــادل 4 أضعـــاف المبنـــى الحالي، 
الســـعة  مضاعفـــة  فـــي  سيســـاهم  كمـــا 
 14 إلـــى  لتصـــل  للمطـــار  االســـتيعابية 

مليون مســـافر ســـنوًيا. وتتميز المنشأة 
الجديـــدة بأحـــدث التقنيـــات المتطورة 
فـــي صناعـــة الطيـــران وأعلـــى المعايير 
العالميـــة في مجـــال البنـــاء والتصميم، 
إذ ســـتضمن اســـتمتاع مرتـــادي المطـــار 
بتجربة ال ُتنسى تتسم بأعلى مستويات 

األمان والراحة والرفاهية.
ويعتبر مبنى المسافرين الجديد أضخم 
منشـــأة خضـــراء فـــي مملكـــة البحرين، 
تحصـــل على الشـــهادة الذهبيـــة للريادة 
فـــي مجـــال التصميـــم الُمراعـــي للبيئـــة 
والطاقـــة )LEED(، والتـــي تمثل أيقونة 
عالميـــة لإلنجاز في مجال االســـتدامة، 

التصنيـــف  نظـــام   )LEED( يمثـــل  كمـــا 
األشهر في العالم للمباني الخضراء.

 وتشـــمل أهم معالـــم مبنى المســـافرين 
األمتعـــة،  أحزمـــة الســـتالم   8 الجديـــد 
و104 مكاتـــب إلنهاء إجراءات الســـفر، 
وصالتيـــن إلنهـــاء إجـــراءات مســـافري 
الدرجـــة األولى ودرجة رجـــال األعمال، 
و36 مكتًبـــا لمراجعـــة جـــوازات الســـفر، 
منطقـــة  فـــي  إلكترونيـــة  بوابـــة  و12 
المغـــادرة، و10 بوابـــات إلكترونيـــة في 
منطقـــة الوصـــول، وصـــاالت لتســـجيل 
متـــًرا   8,520 بمســـاحة  الســـفر  بيانـــات 
مربًعـــا، وصالة مغادرة بمســـاحة 4,780 

متـــًرا مربًعـــا، وصالـــة وصول بمســـاحة 
تجزئـــة  ومنطقـــة  مربـــع،  متـــر   6,600
بمســـاحة 10,002 متـــر مربـــع، وســـوق 
حـــرة فـــي منطقـــة المغـــادرة بمســـاحة 
3,300 متـــر مربـــع، وســـوق حـــرة فـــي 
منطقـــة الوصـــول بمســـاحة 541 متـــًرا 

مربًعا.
المخصصـــة  المنطقـــة  مســـاحة  وتبلـــغ 
للسوق الحرة بمبنى المسافرين الجديد 
4 أضعـــاف مســـاحة المنطقـــة الحاليـــة، 
رائـــدة  تجاريـــة  عالمـــة   30 وتتضمـــن 

تدخل السوق البحرينية للمرة األولى. 
الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى  ويضـــم 
فندق وســـبا مطـــار البحرين، الذي يوفر 
للمســـافرين العابرين مجموعة متنوعة 
مـــن خيـــارات اإلقامـــة ومرافقهـــا. وفي 
الوقـــت ذاتـــه، يتوافر فريـــق متخصص 
الصحيـــة  الرعايـــة  خبـــراء  أمهـــر  مـــن 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الطبية على 

مدار الساعة في عيادة المطار.
كذلـــك تتميـــز خدمـــة إيقاف الســـيارات 
فـــي مبنى المســـافرين الجديـــد بالراحة 

إذ  االقتصاديـــة،  والتكلفـــة  والفاعليـــة 
تتوافـــر مجموعـــة واســـعة مـــن مواقف 
الســـيارات للفترات القصيـــرة والطويلة 
ويقـــع  ســـيارة.   5500 لحوالـــي  تتســـع 
موقف الســـيارات متعدد الطوابق غرب 
المبنـــى الجديد، ويتألـــف من 3 طوابق. 
أما موقف السيارات المخصص للفترات 
الطويلة، فيقع مقابل مبنى المســـافرين 
الجديـــد، كما يوفر خدمـــة حافالت نقل 

المسافرين من المبنى الجديد وإليه.

بدء العمليات 
التشغيلية في 28 

يناير الجاري

مضاعفة السعة 
االستيعابية للمطار 

لـ 14 مليون 
مسافر سنوًيا

multaqa@albiladpress.com 15

.

إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

تعمـــل جامعة العلوم التطبيقية على 
تطوير منظومتهـــا التعليمية وصوالً 
إلـــى تحقيق رؤيتها التـــي تركز على 
للطلبـــة  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر 
مســـيرتها  تعزيـــز  فـــي  يســـهم  ممـــا 
نوعيـــة  وتحســـين  األكاديميـــة  

المخرجات التعليمية.
عمليـــة  فيـــه  تســـتمر  وقـــت  وفـــي 
القبـــول والتســـجيل للطلبة الراغبين 
الفصـــل  فـــي  بالجامعـــة  بااللتحـــاق 
الدراسي الثاني من العام األكاديمي 
2021-2020، دعـــا رئيـــس الجامعـــة 
إلـــى حضـــور  غســـان عـــواد الطلبـــة 
فعاليات اليوم التعريفي الذي تقيمه 
الجامعـــة يوم الخميـــس المقبل -14
2021-1، للتعـــرف أكثـــر على برامج 
الجامعـــة األكاديميـــة، والتســـهيالت 
مـــع  ولقـــاء  للطلبـــة،  تقدمهـــا  التـــي 
المســـؤولين في الجامعـــة، باإلضافة 
إلـــى جولـــة افتراضية داخـــل الحرم 
الجامعي، للتعـــرف على المختبرات، 
حيـــث  الدراســـية،  والقاعـــات 
ســـتتم اإلجابـــة علـــى كافة األســـئلة 
المطروحـــة من  قبـــل الحضور حول 

العملية التعليمية بالجامعة.
للظـــروف  نظـــرًا  أنـــه  وأوضـــح  
االســـتثنائية التـــي تمـــر بهـــا مملكـــة 
علـــى  وبنـــاء  والعالـــم،  البحريـــن 
العالـــي  التعليـــم  توصيـــات مجلـــس 
فإن التسجيل بالجامعة لهذا الفصل 
الموقـــع  عبـــر  إلكترونيـــًا  ســـيكون 
www.asu. للجامعـــة  اإللكترونـــي 
edu.bh، أو عبـــر البريـــد اإللكتروني 
مـــن  أو   ،admission@asu.edu.bh
خـــالل  رقم الواتســـاب 66633770، 
الطلبـــة  صحـــة  علـــى  حفاظـــًا 

وسالمتهم.  
بـــأن  الجامعـــة  رئيـــس  وصـــرح 
المطروحـــة  التخصصـــات 
تشـــمل  القـــادم  الدراســـي  للفصـــل 
إدارة  الحقـــوق،  فـــي  البكالوريـــوس 
األعمـــال، المحاســـبة، العلـــوم المالية 
والمحاســـبة، العلوم السياسية، نظم 
المعلومات اإلدارية، علم الحاسوب، 
التصميـــم  الجرافيكـــي،  التصميـــم 
الداخلـــي، وتخصصـــات الماجســـتير 
البشـــرية،  المـــوارد  إدارة  فـــي 

والمحاسبة والتمويل. 
وأشار عواد إلى أن الجامعة سخرت 
كافـــة اإلمكانيـــات لمســـاعدة الطلبة 
خـــالل هـــذه الظـــروف االســـتثنائية 

عبـــر مجموعة من التســـهيالت التي 
تســـاعد الطلبة أثناء فترة الدراســـة 
من خـــالل المرونـــة فـــي عملية دفع 
األقســـاط وقـــدرة الطالـــب على دفع 
رســـومه الدراســـية علـــى مجموعـــة 
الفصـــل  خـــالل  ميســـرة  دفعـــات 
والخصومـــات  الواحـــد،  الدراســـي 
الثانويـــة  فـــي  المتفوقيـــن  للطلبـــة 
الخاصـــة  والخصومـــات  العامـــة، 

باألخوة الدارسين بالجامعة.
تبـــدأ  الجامعـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الفصـــل الدراســـي الجديـــد فـــي ظل 
سلســـلة كبيرة مـــن اإلنجـــازات التي 
حققتهـــا علـــى المســـتويات المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، ففي تصنيف 
QS للجامعـــات العالميـــة تعتبـــر أول 
جامعـــة خاصـــة فـــي البحريـــن يتـــم 
 651-700 المركـــز  فـــي  تصنيفهـــا 
عالميًا، باإلضافة إلى تصنيفها ضمن 
أفضل 150 جامعة ناشئة تحت عمر 
50 عام على مســـتوى العالم، كما أن 
تصنيـــف QS للجامعات العربية لعام 
2021، أظهـــر تقـــدم الجامعة للســـنة 
الثالثـــة على التوالـــي بحصولها على 
المرتبة التاســـعة والعشرين من بين 
العربـــي،   الوطـــن  جامعـــات  أفضـــل 
هـــذا باإلضافـــة إلـــى كونهـــا الجامعة 
الوحيدة في البحرين الحاصلة على 
 QS ترتيب أربع نجـــوم في تصنيف
الجامعـــة  أن  كمـــا  العالمـــي،    Stars
فـــي   401+ المركـــز  علـــى  حاصلـــة 
تصنيـــف التايمز العالمـــي في التأثير 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
تصنيـــف  فـــي  عربيـــًا   37 والمركـــز 
جرين ماتريـــك للجامعات الخضراء 
والصديقـــة للبيئة. وجددت الجامعة 
حصولهـــا علـــى شـــهادة اآليـــزو فـــي 
العمـــل اإلداري للســـنة الثالثـــة علـــى 
التوالـــي، وشـــهادة اآليـــزو الخاصـــة 
بأنظمة إدارة المؤسســـات التعليمية 

للسنة الثانية.

“العلوم التطبيقية” تعلن استمرار التسجيل للفصل الدراسي الثاني

“البحرين الطبية”: تكريم طالبين بـ”مسابقة البحث العلمي”
ــتــعــلــيــم ــي بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــتــربــيــة وال ــراضـ ــتـ فـــي حــفــل افـ

تـــم تكريـــم طالبيـــن مـــن الكليـــة الملكيـــة 
للجراحين في أيرلنـــدا - جامعة البحرين 
حفـــل  فـــي   )RCSI Bahrain( الطبيـــة 
التكريم االفتراضي الذي تم برعاية وزير 
التربيـــة والتعليم ورئيس مجلس التعليم 
العالـــي، الدكتور ماجد بـــن علي النعيمي، 
ونفذتـــه إدارة البحـــث العلمي في األمانة 
العامة لمجلـــس التعليم العالـــي بالتعاون 
مـــع المجلس الثقافي البريطاني وشـــبكة 
 )SIN( البريطانيـــة  واالبتـــكار  العلـــوم 
لإلعـــالن عـــن الفائزين بمســـابقة الوطنية 
مرحلـــة  لطلبـــة  العلمـــي  للبحـــث  األولـــى 
البكالوريـــوس بمؤسســـات التعليم العالي 
فـــي  والخاصـــة  واإلقليميـــة  الحكوميـــة 

مملكة البحرين.
وكّرم الدكتور عبدالغني الشويخ، األمين 
العام لمجلس التعليم العالي ســـعد مالّح، 

طالـــب كلية الطـــب من جامعـــة البحرين 
الطبيـــة والـــذي حصل علـــى المركز االول 
فـــى فئة العـــروض التقديميـــة لبحثه عن 
“مجال الفحص المجهـــري لرؤية الهياكل 
الخلويـــة” وعبد الرحمـــن صليبيخ، طالب 
جامعـــة  مـــن  والقبالـــة  التمريـــض  كليـــة 
المركـــز  والحائزعلـــى  الطبيـــة  البحريـــن 
الثانـــي فـــي فئـــة الملصقـــات عـــن بحثـــه 
بعنـــوان “تقييـــم الثقافـــة الصحيـــة لـــدى 

مرضى الرعاية األولية”.
أتكيـــن،  ســـتيفن  البروفيســـور  وحضـــر 
رئيـــس كلية الدراســـات العليـــا واألبحاث 

في جامعة البحرين الطبية
 الحفـــل االفتراضـــي وقـــال فـــي كلمتـــه 
للحضور “أتقدم بكل الشـــكر والتهنئة إلى 
ســـعادة الدكتـــور ماجد بن علـــي النعيمي 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم والدكتـــور عبـــد 

الغنـــي الشـــويخ األميـــن العـــام لمجلـــس 
فرزانـــة  والدكتـــورة  العالـــي  التعليـــم 
العلمـــي  البحـــث  إدارة  مديـــر  المراغـــي، 
الســـفير  درامونـــد،  رودريـــك  والســـيد 
علـــى  البحريـــن  فـــي مملكـــة  البريطانـــي 
الجهـــود التي تـــم بذلها والدعـــم الذي تم 

أهنـــئ  أن  ويســـعدني  للطـــالب  تقديمـــه 
جميـــع الفائزيـــن فـــي المســـابقة الوطنية 
لطـــالب الجامعـــات البحرينيـــة باألخـــص 
طـــالب الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
أيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبية ســـعد 

مالح وعبد الرحمن صليبيخ”.

تتيح لزبائنه إجراء مدفوعات آمنة ال تالمسية

لتشــغيل بطاقات االئتمان ومســبقة الدفع

“البحرين اإلسالمي” ُيصدر بطاقات افتراضية

“ِسناد” و “اإلثمار” يوقعان شراكة

اإلســـالمي  البحريـــن  بنـــك  أطلـــق 
ابتكاراتـــه  أحـــدث  أخيـــًرا   )BisB(
الرقميـــة وهـــي “بطاقـــات اإلســـالمي 
الحاجـــة  ُتلغـــي  التـــي  االفتراضيـــة” 
مـــع  الفعليـــة  البطاقـــات  الســـتخدام 
تمتعها بذات المزايا ومستوى األمان 
التوصيـــل  وقـــت  وتقليـــل  المطلـــق، 
ألي بطاقـــة. ويأتـــي هـــذا تماشـــًيا مع 
مســـاعي البنـــك لتبســـيط المعامالت 
المصرفيـــة لزبائنـــه ومنحهـــم تجربة 
مصرفيـــة ُمغايـــرة لتلـــك التقليديـــة، 
إجـــراء  مـــن  تمكينهـــم  عبـــر  وذلـــك 
مختلـــف المعامـــالت المصرفيـــة بكل 
البطاقـــة  وســـتتضمن  وُيســـر.  أمـــان 
االفتراضيـــة معلومات الزبائن وكافة 
التفاصيـــل المطلوبة لتســـهيل عملية 
إجـــراء المعامـــالت المصرفية والتي 

ســـيتم حفظها تلقائًيا فـــي الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر تطبيـــق “اإلســـالمي 

الرقمي” الهواتف الذكية.
االفتراضيـــة  البطاقـــات  وتتوافـــر 
بإمكانهـــم  الذيـــن  الجـــدد  للزبائـــن 
االختيار من ضمن مجموعة متنوعة 
أوالبطاقـــات  الخصـــم  بطاقـــات  مـــن 
االئتمانية أو بطاقات الدفع المســـبق 
عبـــر  المصرفيـــة  الخدمـــات  فـــي 
تطبيـــق الهواتـــف الذكية واســـتالمها 
على الفـــور. وكذلك، بإمـــكان الزبائن 
إلصـــدار  بطلـــب  التقـــدم  الحالييـــن 
بطاقـــة افتراضيـــة مقابـــل أي بطاقة 
خصم أو بطاقـــة ائتمانية أو بطاقات 
مسبقة الدفع متوافرة لديهم بالفعل.
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
المصرفيـــة  للخدمـــات  التنفيـــذي 

لألفراد في بنك البحرين اإلســـالمي، 
دالل الغيـــص “نســـعى جاهديـــن فـــي 
بنك البحرين اإلســـالمي إلى تبسيط 
المعامـــالت المصرفيـــة لزبائننا وذلك 
عـــن طريق االســـتمرار بطـــرح حلول 
مبتكـــرة مـــن شـــأنها المســـاعدة على 
تبســـيط أمورهـــم الماليـــة. ومع هذه 
الجديـــدة،  االفتراضيـــة  البطاقـــات 
سيحظى زبائننا الحاليين والمرتقبين 
بطرق دفع رقمية يسيرة، إضافة إلى 
فرصـــة ســـانحة إلجـــراء معامالتهـــم 
بشـــكل فـــوري وآمـــن عند اســـتخدام 
والبطاقـــات  الخصـــم  بطاقـــات 

االئتمانية وبطاقات الدفع المسبق”.
وأضافـــت “لقد أردنـــا أن نوفر لزبائننا 
أقصـــى مســـتويات الراحـــة واألمـــان 
البطاقـــات  لمخاطـــر  تجنًبـــا  وذلـــك 

الفعلية فـــي ظل جائحة كوفيد - 19 
المســـتمرة. لـــذا قمنـــا بإطـــالق ميـــزة 
“البطاقـــة االفتراضية” في الخدمات 
المصرفيـــة عبـــر تطبيـــق “اإلســـالمي 
الرقمي” للهواتف الذكية، إذ سيتمكن 
زبائننا من االســـتمتاع فـــوًرا بتجربة 
دفع ســـريعة وبســـيطة وآمنة، سواء 
نقـــاط  معامـــالت  أو  اإلنترنـــت  عبـــر 
البيـــع، دون الحاجـــة النتظار توصيل 

البطاقات”.

وقعـــت “ِســـناد”، الشـــركة الرائـــدة في 
وإفريقيـــا  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 
لحلـــول وخدمـــات معالجـــة بطاقـــات 
الدفع، اتفاقية شراكة مع “بنك اإلثمار، 
الذي يدير أكبر شـــبكة فروع مصرفية 

إسالمية في البحرين.
وتهـــدف هـــذه الشـــراكة القيمـــة إلـــى 
تسهيل قدرة بنك اإلثمار على تشغيل 
خدمـــات البطاقـــات من خـــالل أنظمة 
وخدمـــات متطـــورة وفريـــدة لتطوير 
عمليـــة معالجة البطاقات بكل ســـهولة 

ويسر.
وقـــال مديـــر عـــام، مجموعـــة األعمال 
المصرفية لألفراد، محمد جناحي “إن 
بنـــك اإلثمار ملتـــزم أن يصبـــح أفضل 
بنـــك تجزئـــة إســـالمي فـــي البحريـــن. 

يجـــب  ذلـــك،  لتحقيـــق  أنـــه  وأدركنـــا 
علينا االســـتماع جيًدا لعمالئنا والعمل 
على ضمـــان تلبيـــة توقعاتهم أو حتى 

تجاوزها”. 
وأضـــاف جناحي “تأتي هذه االتفاقية 
مع شركة ِسناد بهدف توسيع خدماتنا 
إذ إن  التميـــز،  مـــن  المزيـــد  وتحقيـــق 
الدمج بيـــن طموح البنك فـــي الريادة 
لـــدى  المتطـــورة  البطاقـــات  وحلـــول 
شركة ِسناد وخبراتها في هذا المجال 
ســـيؤدي إلى نجاح ملحوظ في تعزيز 
خدمـــات الدفـــع. كمـــا أن شـــراكتنا مع 
شركة ِسناد ستمكنا من طرح منتجات 
وخدمـــات جديـــدة والتـــي ســـتتجاوز 
توقعـــات العمالء، في بيئـــة أكثر أماًنا 
وحمايـــة عند اســـتخدام بطاقات بنك 

اإلثمار”. 
وقالـــت مديـــر عـــام شـــركة ِســـناد، رنا 
المعيلـــي “يســـعدنا تقديـــم المزيـــد من 
يعـــد  الـــذي  اإلثمـــار،  لبنـــك  خدماتنـــا 
مـــن أكثـــر البنـــوك اإلســـالمية الرائـــدة 
فـــي البحريـــن. وبموجـــب االتفاقيـــة، 
ســـوف يســـتخدم بنك اإلثمـــار حلولنا 
المضمونـــة والموثوقـــة والشـــاملة، ما 
يتيـــح بذلك لكافة العمالء االســـتمتاع 
التـــي  الممتـــازة  البطاقـــات  بخدمـــات 
والثقـــة  اســـتخدامها  بســـهولة  تتميـــز 

واآلمان”.
وأضافت المعيلي “أن تعامل أحد أكبر 
البنـــوك اإلســـالمية فـــي البحريـــن مـــع 
نظام شـــركة ِســـناد يعد عالمـــة فارقة 
فـــي خطتنـــا االســـتراتيجية للتوســـع. 

ونظـــًرا ألننـــا نهـــدف دائًمـــا إلـــى تنويع 
جميـــع  ِســـناد  تبنـــت  فقـــد  خدماتنـــا، 
الشـــريعة  مـــع  المتوافقـــة  المفاهيـــم 
اإلسالمية، وكانت دائًما حريصة على 
تلبية احتياجات البنوك بشـــكل أفضل 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 
الخدمـــات والمنتجـــات. ونحـــن نتطلع 
للعمل مع المزيد من البنوك اإلسالمية 

في المستقبل القريب”.
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اللص والمتعجرف وذو قبعة القرنين.. اعتقال أبرز مقتحمي الكابيتــول
صــور عديدة ســتبقى محفــورة في ذاكــرة التاريخ األميركــي، وثقت اقتحام 
المئــات مــن أنصار الرئيــس المنتهية واليته دونالد ترامــب لمبنى الكونغرس، 
إال أن أبرزها هي تلك المتعلقة بثالثة مقتحمين، هم “الســارق” و”المتعجرف” 

و”ذو القرنين”، الذين نجحت الشرطة أخيرا في القبض عليهم.

وتعــود أحداث الواقعة لألربعــاء الماضي، 
عندمــا دعــا ترامــب أنصــاره للتظاهــر أمام 
مبنــى الكونغــرس، خــال جلســة لإلعــان 
رســميا عــن فــوز غريمــه جــو بايــدن فــي 
انتخابــات الرئاســة، ليتحول ذلــك التجمع 
واقتحــام  شــغب  أعمــال  إلــى  ســريعا 
“للكابيتول”، في واقعة هي األسوأ بتاريخ 
200 عــام. وخّلــف  الكونغــرس منــذ نحــو 
ذلــك االقتحــام 5 قتلــى، مــن بينهــم عنصر 
مــن األمن. ومع انتشــار صــور المقتحمين، 
خاصــة وأنهــم تفاخــروا بفعلتهم وحرصوا 
علــى توثيقهــا بالصــور ومقاطــع الفيديــو، 
ركزت الســلطات، والرأي العام كذلك، على 

ثاثة أشخاص بالتحديد.

“السارق”

األول هــو “الســارق”، الذي ظهر في صور 

الخاصــة  القــراءة  منصــة  يحمــل  وهــو 
برئيســة مجلس النواب األميركي نانسي 
بيلوســي. وانتشــرت علــى نطــاق واســع 
وهــو  عامــا(،   36( آدم جونســون  صــورة 
يبتسم ويلوح بيده حاما منصة بيلوسي 
مــن غرفــة بمجلس النــواب. وقد نجحت 
الســلطات فــي التعــرف عليــه واعتقالــه، 
وتــم توجيــه عــدة تهــم لجونســون، هــي 
“تهمــة تتعلــق بالدخــول أو البقــاء في أي 
مبنــى أو أرض محظــورة عــن عمــد دون 
ســلطة قانونيــة، وتهمة ســرقة ممتلكات 
حكومية، وتهمة تتعلق بالدخول العنيف 
والســلوك غير المنضبط فــي الكابيتول”، 

وفًقا لما ذكره المدعي العام.

“المتعجرف”

ولعــل ريتشــارد بارنيــت، هــو أحــد أبــرز 

وجوه اقتحام مبنى الكابيتول، إذ ستظل 
صورتــه وهــو يجلــس بصــورة متعجرفة 
بيلوســي،  مكتــب  علــى  قدمــه  ويضــع 
محفــورة فــي ذاكــرة التاريــخ األميركي. 
واقتحــم الرجــل الملقــب بـ”بيغــو” مكتب 
بيلوســي، وجلــس علــى كرســيها ثــم رفع 
األحــداث  علــى مكتبهــا، مشــاركا  قدمــه 
التواصــل  وســائل  علــى  متابعيــه  مــع 
االجتماعــي ببــث مباشــر. كمــا أنــه ســرق 

مغلفــا كان علــى مكتــب رئيســة مجلــس 
النواب األميركي.

الدخــول  تهمــة  الســلطات  لــه  ووجهــت 
إلــى مبنــى محظــور، والدخــول العنيــف 
والســلوك غيــر المنضبــط فــي الكابيتول، 

وسرقة ممتلكات عامة.

“ذو قبعة القرنين”

اعتقلتــه  الــذي  الثالــث  الشــخص  أمــا 

جيكــوب  فهــو  األميركيــة،  الســلطات 
تشانزلي، الذي ظهر خال االقتحام وهو 
يرتــدي قبعــة يخــرج منهــا قرنــان، وهــو 

عاري الصدر ويحمل العلم األميركي.
ووصــل تشــانزلي إلــى مناطــق محظورة 
بالمبنــى، ووقــف وجها لوجــه أمام رجال 
يتــم  بينمــا  إياهــم،  متحديــا  الشــرطة، 

تصويره.
نيــوز”  ســي  بــي  “إيــه  موقــع  وذكــر   

األميركــي، أن الرجــل تواصل بنفســه مع 
مكتــب التحقيقــات الفدرالــي، قائــا إنــه 
جــاء إلى الكونغرس “كجــزء من مجهود 
جماعــي لمجموعة مــن الوطنييــن الذين 
حضــروا مــن أريزونــا، بنــاء علــى طلــب 
الرئيس )ترامب(، الذي دعا كل الوطنيين 

للحضور إلى واشنطن العاصمة”.
أو  “الدخــول  تهمــة  تشــانزلي  ويواجــه 
البقــاء فــي أي مبنــى أو أرض محظــورة 
دون ســلطة قانونيــة، والدخــول العنيــف 

والسلوك غير المنضبط في الكابيتول”.
يذكــر أن الســيناتور الديمقراطــي مــارك 
وانــر، الرئيــس المقبــل للجنــة المخابرات 
بمجلــس الشــيوخ، كان قــد حث شــركات 
االتصــاالت، الســبت، علــى االحتفــاظ بما 
مرتبطــة  وبيانــات  محتــوى  مــن  لديهــا 

بأحداث الشغب، لمحاسبة المسؤولين.
كمــا ناشــد مكتــب التحقيقــات الفدرالي، 
وشــرطة واشــنطن، الناس المساعدة في 
تحديــد المقتحميــن، فــي ضــوء انتشــار 

صور أعمال الشغب على اإلنترنت.

الثلوج تغطي ساحة حلبة مصارعة الثيران الس 
فينتاس في العاصمة االسبانية مدريد، حيث خلفت 
العواصف الثلجية في إسبانيا ثاثة قتلى وتسببت 

في حدوث فوضى في معظم أنحاء الباد، حيث 
حاصرت سائقي السيارات وأغلقت خطوط السكك 

الحديدية والجوية في العاصمة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

يعتقــد الكثيــرون الذيــن يعانــون مــن 
مرض السكري، أن اعتماد المشروبات 
الخاليــة مــن الســكر يقلل مــن مخاطر 
المــرض، لكــن العكــس هــو الصحيــح، 
بحســب دراســة جديــدة نقلهــا موقــع 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس 
إيــان   ”Habitual“ لشــركة  المشــارك 
برايثويت، أن المشروبات الخالية من 
الســكر قد تبــدو صحية، ولكنهــا غالبا 
مــا تحتــوي على “محليــات خالية من 
الســكر، وســعرات حرارية عالية، مثل 
ســكر اللــوز، الذي قد يزيــد في الواقع 
الثانــي  بالنــوع  اإلصابــة  خطــر  مــن 
الــوزن”.  وزيــادة  الســكري،  داء  مــن 
وتظهــر األبحاث أن األشــخاص الذين 
يتناولــون بدائــل الســكر، يميلــون إلى 
اإلفــراط فــي تنــاول الطعام فــي بقية 
وجباتهم، بشــكل أســاس للتراجع عن 
أي تأثير إيجابي قد يكون لديك على 

تناول السعرات الحرارية.

األجهــزة  ألقــت  غريبــة،  واقعــة  فــي 
األمنية المصرية، يوم السبت القبض، 
علــى عروســين ليلــة زفافهمــا بتهمــة 
التنقيب عن اآلثار داخل شــقتهما في 
منطقــة نزلــة الســمان بمنطقــة الهــرم 
الســلطات  وعثــرت  القاهــرة.  جنــوب 
علــى 10 قطــع أثريــة قــام العروســان 
باســتخراجها من حفــرة داخل مطبخ 
أن  التحقيقــات  كشــف  كمــا  الشــقة. 
العروســين اســتغا ليلــة الزفــاف فــي 
الشــقة،  داخــل  اآلثــار  عــن  التنقيــب 
ســمع  حيــث  أســرتيهما،  بمعاونــة 
وطرقــا  غريبــة  أصــوات  الجيــران 
الســياحة  وتكســيرا، فأبلغــوا شــرطة 
وداهمــت  الفــور  علــى  وصلــت  التــي 
الشــقة. إلــى ذلك عثــرت أجهزة األمن 
علــى حفــرة داخــل المطبخ مســاحتها 
الــركام.  كميــة  وبجانبهــا  متــران 
وجــود  تبيــن  الفحــص  وبمواصلــة 
ســرداب فــي نهايــة الحفرة قــاد أفراد 
األمن في النهاية إلى مقبرة فرعونية.

المشروبات الخالية من 
السكر أكبر مسبب للسكري

عروسان ينقبان عن 
اآلثار ليلة زفافهما!

أفــادت تقاريــر بريطانية، أمــس األحد، أن 
األميــر البريطانــي هــاري، وزوجتــه ميغان 
مــاركل، يعتزمــان اعتــزال أنشــطتهما على 

مواقع التواصل االجتماعي.
مــاركل  وميغــان  هــاري  وســيتجاهل 
موقــع  علــى  حســابهما  علــى  التواجــد 
“إنســتغرام” للصــور والفيديوهــات، ســوءا 
بصفتهمــا الشــخصية أو حتــى فيما يتعلق 
بمؤسســتهما الخيريــة “آرتشــيويل”، وفقــا 
تايمــز”  صنــداي  “ذا  صحيفــة  ذكرتــه  لمــا 

البريطانيــة. وكان حســاب الزوجيــن علــى 
“إنســتغرام” يملك 10 مايين متابع عندما 
كانا ضمن أفراد العائلة المالكة البريطانية، 
الرئيســي  الحســاب  بذلــك  متجاوزيــن 

للعائلة، الذي يضم 8.6 مليون فقط.
صنــداي  “ذا  لصحيفــة  مصــدر  وقــال 
تايمــز” إن الزوجيــن “ليــس لديهمــا خطط” 
الســتخدام المنصات االجتماعية من أجل 
تعزيــز أهدافهمــا الخيريــة، وأنــه “مــن غير 

المحتمل جدا” العودة إليها كأفراد.

األمير هاري وزوجته يعتزالن “السوشيال ميديا”

تصدرت النجمة التركية، مريم أوزرلي، بطلة المسلسل الشهير “حريم السلطان” 
وصاحبة شخصية “السلطانة هويام”، أكثر الموضوعات بحثا على محرك “غوغل” 

األميركي، اليوم األحد، بعد وضعها لمولودتها الجديدة.

وشاركت أوزرلي عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل االجتماعي أول 
صور لها مع مولودتها على الفراش داخل المستشفى، وهي ترتدي مابس العملية 

الجراحية، وكانت دون ماكياج، وأطلقت مريم أوزرلي  اسم “ليلي كوي” على 
مولودتها الثانية.

وسبق قرار األمير هاري وميغان ماركل باعتزال “السوشيال ميديا” هجومهما على عالم اإلنترنت 
في وقت سابق، إذ أشارت “دوقة ساسكس” إلى نفسها بأنها “أكثر شخص يتعرض للسخرية في 

العالم” بعد ارتباطها بهاري، فيما وصف األخير المشهد الرقمي بـ”المريض”.

إحــدى  فــي  حدثــت  طريفــة  واقعــة 
مصــر  فــي  الناشــئين  دوري  مباريــات 
بعامــل  المبــاراة  متابعــو  فوجــئ  حيــث 
الملعــب ويقــدم كوبــا مــن  ينــزل ألرض 
الشــاي لحكم المباراة الــذي نهره وطالبه 

بالخروج.
ونشر المصور الصحافي عمرو فرغلي صورة من الواقعة خال اللقاء الذي جمع بين 

فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين.
وأثارت الصور ة عاصفة من السخرية على مواقع التواصل االجتماعي.

مــن جانبــه، كشــف المصــور عمــرو فرغلــي خلفيــة الصــورة وقــال إن الحكــم فوجــئ 
بالعامــل يقــدم لــه الشــاي ورفــض الحصــول عليــه أو تناوله بــل طالبه بالخــروج وَلم 

يستكمل المباراة إال بعد خروجه من الملعب.
وقــال علــى صفحتــه علــى الفيســبوك إن الواقعة حدثت قبــل بداية الشــوط الثاني، 

مضيفا أن الحكم بريء وفوجئ بما حدث مثل المشاهدين والمتابعين.

كوب شاي للحكم وسط الملعب خالل المباراة!

ذو قبعة القرنين، كما ظهر داخل الكونغرس آدم جونسون سارق منصة نانسي بيلوسي
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مقابلة إنهاء العمل
Û  وجــدت التعريــف التالــي بعد شــيء مــن البحث األقرب إلى مــا أرمي إليه، ولعلــه يكون األكثر

قبواًل لدى االختصاصيين في مجال إدارة وتطوير الموارد البشــرية. يقول التعريف عن هذه 
المقابلة بأنها هي: ’’المقابلة التي تتم مع العامل المستقيل من العمل لمعرفة أسباب استقالته 
الســتخدام البيانــات التــي يتــم الحصول عليها في معالجة األســباب التي تدعــو العاملين إلى 

ترك العمل‘‘. انتهى.
Û .المصدر معجم المصطلحات اإلدارية
Û  يمكننــا القــول، إن هــذه المقابلة هي إحدى األدوات الفاعلة، بــل يمكن أن تكون األكثر فاعلية 

إذا تــم التعامــل مــع مخرجاتهــا بمهنيــة ووظفت في عمليــة التطوير لبيئة العمــل والتي يمكن 
أن تشــمل إعــادة تقييــم لألنظمة واإلجــراءات المعمول بها في المؤسســة ال أدري مدى توافق 
أصحــاب االختصــاص مــع رأيي هذا والذي ربما يعكس إحــدى قناعاتي التي أصبحت ال تحبذ 
إعادة صياغتها أو تجديد ألوانها بسهولة. واالن لنشاهد سيدي القارئ هذا الموقف وهو حوار 

بين مسئول الموارد البشرية وموظف مستقيل:
Û  المسئول: كنت من الموظفين الجيدين. نحن نحترم قرارك بإنهاء عملك مع مؤسستنا وعلى 

يقين بأنه اتخذ بعد دراسة متأنية..
Û  الموظف: شكًرا. فعًا هذا قرار صعب فالحصول على وظيفة في مثل هذه المؤسسات ليس 

باألمر السهل. الحمد لله وفقت في ذلك.
Û  المسئول: نرجو أن تمنحنا بعض الوقت للتحدث عن أسباب إنهاء عملك معنا فهذه المقابات 

بالنسبة لنا أحد المؤشرات التي تدلنا على اإليجابيات والسلبيات في بيئة العمل لدينا..
Û  الموظف: بصراحة السبب الرئيسي هو قرار اإلدارة المفاجئ بنقلي إلى الوظيفة الحالية. هذه

الوظيفة ال تتواءم مع تخصصي وميولي المهنية مما قد يؤثر سلًبا على أدائي الذي يهمني أن 
يكون دائًما في مستوى طموحي وحبي للعمل. ال أعرف سبب نقلي ولكن...

Û  المسئول: مرة أخرى أقولها لك.. أحترم قرارك ولكن لماذا لم تسأل عن سبب النقل؟ ربما كان 
ذلــك فــي صالحــك!. ربمــا اإلدارة تســعى إلى إعــدادك لمســئوليات أكبر فأنت كمــا قلت لك في 
بداية هذا الحديث من الموظفين الجيدين والواعدين. أعتقد إنك تسّرعت في القرار. سيدي 

القارئ أين الخلل وكيف ترى هذا النوع من المقابات؟
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