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ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

صباح امس عن ُبعد.
أهميـــة  الـــوزراء  مجلـــس  أكـــد  وقـــد 
مشـــروع توسعة مطار البحرين الدولي 
ودوره في تعزيز مكانة مملكة البحرين 
كمحطة رئيســـة للخدمات اللوجســـتية 
مـــن  العديـــد  يربـــط  إقليمـــي  ومركـــز 
وجهـــات العالـــم، ووجه صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الوزراء كافة الجهات المعنية لمواصلة 
التنســـيق لبدء العمليات التشغيلية في 
28 يناير الجاري، كما وجه سموه الشكر 

الحكوميـــة  الجهـــات  لكافـــة  والتقديـــر 
والكـــوادر الوطنيـــة التـــي تناغـــم عملها 
هـــذا  إلنجـــاز  الواحـــد  الفريـــق  بـــروح 

المشروع الحيوي بالصورة المشرفة.
إلـــى ذلك فقد تابع المجلس اإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا وزارة الداخليـــة لحصر 
البحـــارة  التـــي وقعـــت علـــى  األضـــرار 

جـــراء  وتعويضهـــم  البحرينييـــن 
اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الســـلطات 
القطريـــة، مؤكـــدا المجلـــس بـــأن أمـــن 
المواطنيـــن وســـامتهم أولويـــة وأيـــة 
تجـــاوزات بحقهـــم مرفوضـــة. ووجـــه 
المجلـــس وزارة الداخليـــة باتخاذ كافة 
اإلجـــراءات الازمـــة لإلفـــراج عن كافة 

المواطنين الموقوفين في دولة قطر.
ثـــم أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن بالـــغ 
جمهوريـــة  إلـــى  والمواســـاة  التعـــازي 
إندونيســـيا الصديقية رئيســـا وحكومة 
طائـــرة  تحطـــم  ضحايـــا  فـــي  وشـــعبا 
الركاب المدنيـــة، مؤكدا تعاطف مملكة 
البحريـــن مع الجمهوريـــة الصديقة في 

هذا المصاب األليم.

اتخاذ اإلجراءات لإلفراج عن جميع الموقوفين في قطر
مجلـــس الـــوزراء: أمـــن وســـامة البحرينييـــن 
وأيـــة تجـــاوزات بحقهـــم مرفوضـــة أولويـــة 

المنامة - بنا
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“الســياحة”: الحفاظ على جهود التصدي لكورونا مسؤولية الجميع

منع التجمعات بأماكن المناسبات المفتوحة والمغلقة

المنامة- بنا

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  جـــددت 
والمعـــارض فـــي بيـــان توضيحـــي لهـــا 
التأكيد على جميع المنشـــآت السياحية 
والفندقيـــة ومرافقها بضـــرورة االلتزام 
بمـــا ورد مـــن تعليمـــات فـــي القـــرارات 
الجهـــات  عـــن  الصـــادرة  الوزاريـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  وذلـــك  المختصـــة 
فيـــروس كورونـــا، اســـتنادًا إلـــى قانون 
الصحـــة العامـــة رقـــم 34 لســـنة 2018 
ومـــا يتضمنه مـــن إجـــراءات لمكافحة 
األمراض الســـارية والقـــرارات الوزارية 
الصادرة الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورونا وتوصيـــات وتوجيهات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 

كورونا.
اقتضتـــه معطيـــات  مـــا  وعلـــى ضـــوء 
الظـــروف الصحية الحاليـــة من ارتفاع 
في أعـــداد الحـــاالت القائمـــة بفيروس 

العائليـــة،  التجمعـــات  نتيجـــة  كورونـــا 
باألخـــص فـــي المناســـبات كاألعـــراس 
فـــي  والمناســـبات الخاصـــة والتهـــاون 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة، فقـــد 
أكـــدت الهيئـــة  أهميـــة التـــزام األفـــراد 
والمؤسســـات بالحفـــاظ علـــى الجهـــود 
الوطنية التـــي بذلت للتصدي لفيروس 

كورونـــا وأن التعميم الصادر للمنشـــآت 
السياحية ومرافقها هو امتداد لقرارات 
صادرة مســـبقا، وليســـت بجديدة لمنع 
التجمعـــات أو االحتفـــاالت أو األعراس 
أو المؤتمـــرات فـــي الفنـــادق والمطاعم 
دور  وجميـــع  والصـــاالت  والقاعـــات 

المناسبات المفتوحة والمغلقة.

وصـــف عدد مـــن البحارة ســـلوك الســـلطات القطرية تجـــاه البحارة 
البحرينييـــن بغير اإلنســـانية، وبالخارجة عـــن األعراف وعن الجيرة 
وعاقـــات حســـن الجـــوار، وبالمتصادمـــة مـــع مخرجـــات قمـــة اُلعا 
بالريـــاض. وأوضح البحارة بتصاريحهم لـ”الباد” عن ثقتهم الكاملة 
فـــي الدولة البحرينية وفي مســـاعيها المخلصة إلعادة البحارة إلى 

أرض الوطن، ومعهم قواربهم وأماكهم.

بحارة: التعسف القطري تجاهنا 
يجب وقفه بشكل نهائي

المنامة - وزارة الخارجية

أنهـــا  الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت 
الخارجيـــة  وزارة  إلـــى  وجهـــت 
فـــي دولـــة قطـــر دعـــوًة إلرســـال 
وفد رســـمي إلى مملكـــة البحرين 
لبـــدء  أقـــرب وقـــت ممكـــن،  فـــي 
المباحثـــات الثنائية بين الجانبين 
والموضوعـــات  القضايـــا  حيـــال 
المعلقـــة بيـــن البلديـــن، تفعياً لما 
نـــص عليـــه بيـــان العـــا، الصـــادر 
عـــن الـــدورة الحاديـــة واألربعيـــن 
للمجلـــس األعلى لمجلس التعاون 
التـــي عقدت فـــي محافظـــة العا 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
وصـــوالً لألهـــداف الســـامية التي 
نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير 
الشـــقيقين  البلديـــن  لمواطنـــي 
وتعزيز مســـيرة العمـــل الخليجي 

المشترك.

البحرين تدعو قطر 
إلرسال وفد رسمي 

إلجراء مباحثات ثنائية
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نظام جديد لدوري كرة اليدانسحب بهدوء وأعماله خالدةإحياء عملية السالمتطوير شاطئ قالليتطوير صيدلية السلمانية
  كشف الرئيس التنفيذي للمستشفيات  «

الحكومية أحمد األنصاري عن بدء تنفيذ 
تحسين الخدمات المقدمة بالصيدلية 

الرئيسية بمجمع السلمانية الطبي، 
كجزء من استراتيجية التطوير بمجمل 

الخدمات ، والذي يعد اكبر مجمع يخدم 
القطاع الصحي بالبحرين.

طرحت هيئة البحرين للسياحة  «
والمعارض في جلسة مجلس 
المناقصات والمزايدات، أمس، 

مناقصة ألعمال ردم لمشروع قاللي، 
تنافست عليها 12 شركة، وكان 

أقل عطاء لشركة توتال للمقاوالت 
والتجارة بنحو 1.04 مليون دينار.

عقد وزراء خارجية مصر واألردن  «
وفرنسا وألمانيا اجتماعا جديدا أمس 

اإلثنين في القاهرة؛ للعمل على 
إحياء عملية السالم الفلسطينية-
اإلسرائيلية.وناقش الوزراء األربعة 
“الخطوات الممكنة لدفع عملية 

السالم في الشرق األوسط”.

يصادف اليوم الثالثاء 12 يناير  «
الذكرى األولى لوفاة نجم 

الكوميديا  علي الغرير رحمه 
الله، الذي  ترك لنا عالمه البهيج 

الكامن خلف أعماله الجميلة 
الخالدة وانسحب بهدوء على 

جذوة النار المنطفئة .

أصدر االتحاد البحريني لكرة اليد نظام  «
مسابقتّي الدوري العام والكأس 

لفرق الدرجة األولى للموسم الرياضي 
2020/2021.وستلعب الفرق المنضوية 

تحت مظلة االتحاد وهي )األهلي، النجمة، 
االتحاد، الشباب، باربار، سماهيج، االتفاق، البحرين، الدير، 

توبلي والتضامن( نظام المجموعتين.

المنامة -  األهلي المتحدالمنامة - وزارة الخارجية

أعلـــن ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
روســـيا االتحاديـــة أحمد الســـاعاتي 
لــــ “البـــاد” أن الســـفارة فتحت خطا 
مباشـــرا مع حكومة موسكو وتجري 
االتصاالت الازمـــة مع الجهات ذات 
االختصاص من أجل تذليل الصعاب 
تمهيـــًدا لعودة الطلبة البحرين الذين 
فـــي  األكاديمـــي  تعليمهـــم  يتلقـــون 

الجامعات الروسية. 
وأفـــاد بأن الســـفارة لم تدخـــر جهًدا 
التـــي  المشـــاكل  أجـــل حلحلـــة  مـــن 
يعانيهـــا الطلبـــة الجامعيـــون الذيـــن 
شـــاءت الظـــروف أن ينقطعـــوا عـــن 
مواصلـــة تعليمهم األكاديمي بصورة 
مباشرة في جامعات موسكو بسبب 

قرارات السلطات هناك.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  رحبـــت 
األمريكيـــة  اإلدارة  بقـــرار  البحريـــن 
تصنيـــف جماعـــة الحوثـــي كمنظمـــة 
إرهابيـــة، ووضع قياداتها على قائمة 
اإلرهـــاب؛ باعتبارها خطوة ضرورية 
الخطيـــرة  لانتهـــاكات  حـــد  لوضـــع 
التـــي تقوم بهـــا ضد الشـــعب اليمني 
الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر 

علـــى زعزعـــة األمن واالســـتقرار في 
النظـــام  ألجنـــدة  تنفيـــًذا  المنطقـــة 

اإليراني الذي يدعمها.
وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بالجهود 
الواليـــات  تبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
أجـــل  مـــن  األمريكيـــة،  المتحـــدة 
استتباب األمن واالستقرار والسام 

في المنطقة والعالم.

أعلن البنك األهلي المتحد عن توفيره 
خيـــار تأجيل األقســـاط لعمائـــه لمدة 
تصـــل إلـــى ســـتة أشـــهر، وذلـــك عبـــر 
خطوات ســـهلة وســـريعة. وتأتي هذه 
المبادرة تماشيًا مع توجيهات مصرف 
تهـــدف  والتـــي  المركـــزي،  البحريـــن 
لتخفيـــف حـــدة األعبـــاء الماليـــة على 
العمـــاء المتضرريـــن جـــراء الظـــروف 

فيـــروس  بســـبب  الطارئـــة  الحاليـــة 
كوفيـــد - 19. وســـتطبق علـــى خدمـــة 
التأجيل رسوم الفوائد والتأمين للمدة 

اإلضافية التي يختارها العميل. 
التجزئـــة  خدمـــات  لعمـــاء  ويمكـــن 
تقديـــم طلبـــات التأجيـــل عبـــر زيـــارة 
الرابـــط skip.ahliunited.com وملء 

االستمارة المخصصة.

“األهلي المتحد” يوفر خيار تأجيل األقساطالبحرين ترحب بتصنيف أميركا للحوثي كمنظمة إرهابيةالساعاتي: خط مباشر مع موسكو لتسهيل عودة الطلبة
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التنسيق لبدء 
العمليات 

التشغيلية بمشروع 
توسعة المطار

سمو الشيخ عيسى بن علي 
يشهد تدريبات منتخب اليد

إبراهيم النهام

علوي الموسوي



المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة في 
القيادة العامة صباح أمس، نائب 
الدفـــاع  لمجلـــس  العـــام  األميـــن 
األعلـــى وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
للشـــؤون الدوليـــة رئيس مجلس 

أمنـــاء مركز البحرين للدراســـات 
االستراتيجية والدولية والطاقة 
“دراســـات” الشـــيخ عبـــدهللا بـــن 

أحمد آل خليفة. 
وتـــم خـــال اللقـــاء بحـــث عـــدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.

القائد العام يستقبل عبداهلل بن أحمد

تعديل بعض أحكام المرسوم رقم )11( 
لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم “علوم الفضاء”

صـــدر عن عاهل البـــاد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، مرســـوم رقم )2( 
لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم 
رقم )11( لســـنة 2014 بإنشـــاء وتنظيـــم الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء، جاء فيه:
المادة األولى: ُيستبدل بنص الفقرة األولى من 
المـــادة )2( من المرســـوم رقم )11( لســـنة 2014 
بإنشـــاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
)الهيئـــة  تســـمى  ُتنشـــأ هيئـــة   “ اآلتـــي:  النـــص 
الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء(، تتبـــع مجلس الدفاع 

األعلى”.
المـــادة الثانيـــة: تحـــل عبـــارة )مجلـــس الدفاع 
األعلى( محل عبارة )مجلس الوزراء(، كما تحل 
عبـــارة )األميـــن العـــام لمجلس الدفـــاع األعلى( 

محـــل كلمـــة )الوزير( أينما وردت في المرســـوم 
رقم )11( لســـنة 2014 بإنشـــاء وتنظيـــم الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء.
المـــادة الثالثة: ُيلغى تعريف )الوزير( الوارد في 
المـــادة )1( من المرســـوم رقم )11( لســـنة 2014 
بإنشـــاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. 
كما تلغى الفقرة األخيرة من البند )2( من المادة 

)10( من ذات المرسوم.
المادة الرابعة:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء – كل 
فيمـــا يخصـــه – تنفيـــذ أحـــكام هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا
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تعاون مثمر مع الصين لمواجهة الجائحة
ــات ــاق ــع ــور ال ــط ــت ــوزراء يــشــيــد ب ــ ــ ــد رئــيــس الـ ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أشـــاد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بمسارات 
مملكـــة  تجمـــع  التـــي  العاقـــات 
البحرين وجمهورية الصين الشعبية 
الصديقـــة، منوًهـــا بأهميـــة اســـتمرار 
تعزيز التعاون المشـــترك بما ينعكس 
علـــى تطـــوره علـــى كافـــة األصعـــدة 

ويحقق تطلعات البلدين والشعبين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه امـــس 
فـــي قصـــر الرفـــاع، ســـفير جمهورية 
الصين الشـــعبية لدى مملكة البحرين 
بمـــا  ســـموه  نـــوه  إذ  أنـــور،  الســـفير 
تشهده العاقات البحرينية الصينية 

فـــي مختلـــف المجـــاالت مـــن تطـــور 
وتقـــدم يســـهم فـــي تعزيـــز التعـــاون 

الثنائـــي. معرًبـــا ســـموه عـــن تقديـــره 
للتعـــاون المثمر بيـــن مملكة البحرين 

وجمهورية الصين الشعبية الصديقة 
فيمـــا يتعلق بجهـــود مواجهة جائحة 

فيروس كورونا.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الســـاحتين  علـــى  المســـتجدات 
اإلقليمية والدولية ومناقشة القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير جمهورية 
الصين لدى مملكة البحرين عن شكره 
وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على 
ما يوليه ســـموه من حـــرٍص واهتمام 
بتطويـــر مجـــاالت التعاون المشـــترك 

بين البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا

البحرين تدعو قطر إلرسال وفد رسمي إلجراء مباحثات ثنائية
تــتــنــاول الــمــلــفــات الــعــالــقــة بــيــن الــبــلــديــن تــنــفــيــًذا لــبــيــان العا

أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت 
دولـــة  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  إلـــى 
قطـــر دعـــوًة إلرســـال وفـــد رســـمي 
أقـــرب  فـــي  البحريـــن  مملكـــة  إلـــى 
المباحثـــات  لبـــدء  ممكـــن،  وقـــت 
حيـــال  الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
القضايا والموضوعـــات المعلقة بين 
البلديـــن، تفعياً لما نـــص عليه بيان 
العـــا، الصادر عـــن الـــدورة الحادية 
واألربعيـــن للمجلس األعلى لمجلس 
التعـــاون التي عقدت فـــي محافظة 
العـــا بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التـــي  الســـامية  لألهـــداف  وصـــوالً 
نطمح إلـــى تحقيقها لمـــا فيه الخير 
لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز 

مســـيرة العمل الخليجي المشـــترك. 
وفيما يلي نصها:

بـــن  محمـــد   / الشـــيخ  ســـعادة 
عبدالرحمن آل ثاني الموقر

نائـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
الخارجية

الدوحة - دولة قطر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

لســـعادتكم  أتقـــدم  أن  لـــي  يطيـــب 
بخالـــص التحية والتقديـــر، مقرونًة 
الصحـــة  بـــدوام  لكـــم  بتمنياتـــي 

والعافية والتوفيق.
أود اإلفـــادة بأنـــه تنفيـــذا لمـــا نـــص 
عليـــه بيان العا الصـــادر عن الدورة 

الحاديـــة واألربعين للمجلس األعلى 
لمجلـــس التعـــاون التي عقـــدت في 
العربيـــة  بالمملكـــة  العـــا  محافظـــة 
الســـعودية، يســـرني دعوة وزارتكم 
الموقـــرة إلرســـال وفـــد رســـمي إلى 
مملكـــة البحريـــن فـــي أقـــرب وقـــت 
الثنائيـــة  المباحثـــات  لبـــدء  ممكـــن، 

القضايـــا  حيـــال  الجانبيـــن  بيـــن 
والموضوعـــات المعلقة بين البلدين، 
تفعيـــاً لمـــا نـــص عليـــه بيـــان العا، 
التـــي  الســـامية  لألهـــداف  وصـــوالً 
نطمح إلـــى تحقيقها لمـــا فيه الخير 
لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز 

مسيرة العمل الخليجي المشترك.
ونحيط ســـعادتكم علما بـــأن مملكة 
البحرين قد شـــكلت لجنتين، )لجنة 
للمتابعـــة ولجنـــة قانونيـــة( وفقا لما 

نص عليه بيان العا.
التحيـــة  فائـــق  بقبـــول  وتفضلـــوا 

والتقدير.
د. عبداللطيف بن راشد الزياني

وزير الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

رحبـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحريـــن بقـــرار اإلدارة األمريكية 
تصنيـــف جماعة الحوثـــي كمنظمة إرهابية، ووضـــع قياداتها على 
قائمـــة اإلرهاب؛ باعتبارها خطـــوة ضرورية لوضع حد لانتهاكات 
الخطيـــرة التـــي تقوم بها ضد الشـــعب اليمني الشـــقيق، ومواجهة 
إصرارهـــا المســـتمر علـــى زعزعة األمن واالســـتقرار فـــي المنطقة 

تنفيًذا ألجندة النظام اإليراني الذي يدعمها.
وإذ أشادت وزارة الخارجية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الواليات 
المتحدة األمريكية، من أجل استتباب األمن واالستقرار والسام 
فـــي المنطقـــة والعالـــم ومحاربة اإلرهـــاب وتنظيماتـــه المتطرفة، 
فإنها تؤكد األهمية البالغة لقرار تصنيف ميلشيا الحوثي كمنظمة 
إرهابية، وعلى ضـــرورة اتخاذ المجتمع الدولي إلجراءات مماثلة 
تجـــاه هذه الجماعـــة اإلرهابية؛ بســـبب ما ترتكبه مـــن اعتداءات 
آثمة على الشـــعب اليمني ودول الجوار وتهديد الماحة الدولية، 
ومواصلتهـــا عرقلـــة كافـــة الجهـــود الهادفـــة للتوصـــل إلـــى ســـام 
دائـــم وحل سياســـي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وســـامة 

أراضيها.

“الخارجية” ترحب بتصنيف أميركا 
للحوثي كمنظمة إرهابية

في خطاب من 
وزير الخارجية 

لنظيره 
القطري

جاللة الملك

عالقات ثنائية متميزة بين المنامة وواشنطن
اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
العـــام  بالديـــوان  بمكتبـــه  الزيانـــي 
للوزارة، أمس، القائم بأعمال ســـفارة 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لـــدى 

مملكة البحرين مارغريت ناردي.
اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء،  وخـــال 
التـــي  المتميـــزة  الثنائيـــة  العاقـــات 
تربط بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة والتـــي تعكـــس 
األهميـــة الكبيـــرة التـــي تمثلهـــا هذه 

العاقـــات للبلديـــن الصديقيـــن، ومـــا 
وصلـــت إليـــه مـــن تقـــدم ونمـــاء في 
مختلـــف المجـــاالت، والتأكيـــد علـــى 
حرص البلديـــن على تعزيـــز التعاون 
المشـــترك إزاء مختلف القضايا وبما 
يدعم الحفاظ على األمن واالستقرار 

في المنطقة.
التباحـــث  اللقـــاء  كمـــا جـــرى خـــال 
الموضوعـــات  اآلراء حـــول  وتبـــادل 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
االجتماعيـــة جميل حميدان، في 
مكتبـــه بالـــوزارة، النائب ممدوح 
الصالح، وبحضور رئيس مجلس 
إدارة جمعية السنابس الخيرية، 
محمد منصور، وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
المجـــاالت  فـــي  التعـــاون  أوجـــه 
العماليـــة واالجتماعيـــة، إضافـــة 

تســـهيل  فـــي  الـــوزارة  إلـــى دور 
ودعـــم عمـــل المنظمـــات األهلية 
لتمكينها من القيام بمســـؤوليتها 
اإلنســـانية واالجتماعيـــة، إذ تـــم 
التباحـــث مـــع جمعية الســـنابس 
مـــن  العديـــد  حـــول  الخيريـــة 
المواضيـــع الراميـــة إلـــى تمكينها 
مـــن تحقيـــق أهدافها اإلنســـانية 
النبيلة، وتنفيذ مبادراتها الرامية 

إلى تعزيز التكافل االجتماعي.

حميدان يستعرض آليات دعم المنظمات األهلية

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة صباح 
المتابعـــة  وزيـــر  اإلثنيـــن،  أمـــس 
بالديوان الملكي الشيخ أحمد بن 

عطيـــة هللا آل خليفة. وتم خال 
اللقاء بحث عدد من الموضوعات 
التعـــاون  بمجـــاالت  المتعلقـــة 
والتنســـيق القائم بيـــن قوة دفاع 

البحرين والديوان الملكي.

تنسيق التعاون بين قوة الدفاع والديوان الملكي



ترأس ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقـــد 

صباح امس عن ُبعد.
في مستهل االجتماع، هنأ مجلس الوزراء 
المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان 
عهـــده  وولـــي  ســـعود  آل  عبدالعزيـــز  بـــن 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن 
ســـلمان آل ســـعود بنجاح اجتمـــاع الدورة 
األعلـــى  للمجلـــس  واألربعيـــن  الحاديـــة 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية 
الـــذي اســـتضافته المملكة مؤخـــرا، منوها 
المجلس بدور المملكة العربية الســـعودية 
الخليجـــي  العمـــل  فـــي تطويـــر  الشـــقيقة 
المشـــترك وحرصهـــا الدائـــم علـــى تعزيـــز 

التنمية واألمن واالستقرار الخليجي.
العربيـــة  المملكـــة  المجلـــس  هنـــأ  كمـــا 
الســـعودية الشـــقيقة بإطالق مشـــروع “ذا 
اليـــن” في نيوم والذي يشـــكل نقلة نوعية 
تنمويـــة تأتي في إطار خطـــوات التطوير 
المتسارعة التي تشهدها المملكة الشقيقة 
بقيـــادة خـــادم الحرمين الشـــريفين وولي 
عهـــده. ثـــم أكـــد مجلـــس الـــوزراء أهميـــة 
مشـــروع توســـعة مطـــار البحريـــن الدولي 
ودوره فـــي تعزيـــز مكانة مملكـــة البحرين 
اللوجســـتية  للخدمـــات  رئيســـة  كمحطـــة 
ومركـــز إقليمي يربط العديـــد من وجهات 
العالم، ووجه صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات 
المعنية لمواصلة التنســـيق لبدء العمليات 
التشـــغيلية في 28 يناير الجاري، كما وجه 
ســـموه الشـــكر والتقديـــر لكافـــة الجهـــات 
الحكوميـــة والكـــوادر الوطنية التي تناغم 
عملهـــا بـــروح الفريـــق الواحد إلنجـــاز هذا 

المشروع الحيوي بالصورة المشرفة.
بعدهـــا، نـــوه المجلـــس بمناســـبة الذكـــرى 
24 لتأســـيس الحرس الوطنـــي، بدور هذا 
الصرح العســـكري فـــي المنظومـــة األمنية 
وجاهزيـــة  كفـــاءة  مـــن  بـــه  يتمتـــع  ومـــا 
واســـتعداد لتلبيـــة الواجـــب الوطنـــي بكل 

اقتدار.
الـــوزراء  مجلـــس  أشـــاد  ذلـــك  بعـــد 
ومســـيرتها  البحرينيـــة  بالدبلوماســـية 

الطويلـــة فـــي خدمـــة توجهـــات المملكـــة 
وتعزيـــز مكانتهـــا اإلقليميـــة والدولية عبر 
السياسة الخارجية المتزنة وما تحظى به 
من دعم من عاهـــل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الذي 
أمر بتخصيص يـــوم 14 يناير من كل عام 
لالحتفـــاء بيـــوم الدبلوماســـية البحرينية؛ 
الكـــوادر  لـــدور  جاللتـــه  مـــن  تقديـــرا 

الدبلوماسية الوطنية وإسهاماتها.
إلـــى ذلـــك فقد تابـــع المجلـــس اإلجراءات 
لحصـــر  الداخليـــة  وزارة  اتخذتهـــا  التـــي 
البحـــارة  علـــى  وقعـــت  التـــي  األضـــرار 

البحرينييـــن وتعويضهم جراء اإلجراءات 
التـــي اتخذتها الســـلطات القطرية، مؤكدا 
المجلس بـــأن أمن المواطنين وســـالمتهم 
أولويـــة وأية تجـــاوزات بحقهم مرفوضة. 
ووجـــه المجلـــس وزارة الداخليـــة باتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة لإلفراج عن كافة 

المواطنين الموقوفين في دولة قطر.
ثم أعرب مجلس الوزراء عن بالغ التعازي 
إندونيســـيا  جمهوريـــة  إلـــى  والمواســـاة 
الصديقيـــة رئيســـا وحكومـــة وشـــعبا فـــي 
ضحايـــا تحطـــم طائـــرة الـــركاب المدنيـــة، 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف  مؤكـــدا 

الجمهوريـــة الصديقـــة فـــي هـــذا المصاب 
األليم. ثم نظـــر المجلس في الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أوال: الموافقة على المذكرات التالية:
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  1
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن حزمـــة من 
القـــرارات المتعلقة بتعزيز البيئة التجارية 
تشـــمل تنظيـــم البيع عن طريـــق اإلنترنت 
للشـــركات ذات رأس المال األجنبي والبيع 
مـــن خالل المحـــال التجاريـــة االفتراضية 

والمزادات.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  2

شـــروط  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
التسجيل والســـالمة وإجراءات الحصول 
علـــى ترخيص المالحـــة للســـفن الصغيرة 

التي تقل حمولتها عن 150 طنا.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  3
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
المنـــح  قبـــول  إجـــراءات  تطويـــر  بشـــأن 
والهبـــات بالـــوزارات والجهـــات الحكومية 

وتعزيز الحوكمة حول ذلك.
4 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادية والتوازن المالي بشأن شركة 
مســـاهمة  كشـــركة  وتحويلهـــا  صـــادرات 

مقفلة مملوكة من قبل الدولة بنســـبة 100 
%، وذلـــك في إطار توجـــه الحكومة نحو 
زيادة صادرات البحرين واكتشاف المزيد 
مـــن الفرص الدولية والحلـــول التصديرية 

أمام المنشآت التجارية البحرينية.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  5
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
بشـــأن مذكرة تفاهم بيـــن مملكة البحرين 
حـــول  األمريكيـــة  المتحـــدة  والواليـــات 
تعزيـــز التجـــارة بعدد من المبـــادرات التي 
لـــدى الشـــركات  تزيـــد أفضليـــة البحريـــن 
األمريكية في مجـــاالت التجارة والتوزيع 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  والخدمـــات، 
التســـهيالت المخصصـــة بمدينـــة ســـلمان 
الصناعيـــة للتجـــارة البينيـــة مـــع الواليات 

المتحدة.  
6 - مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن تعديل 
بعض أحكام قانون جوازات السفر، والذي 
يقضـــي بإعطـــاء وزير الداخليـــة صالحية 
القـــرارات بشـــأن تحديـــد أماكـــن  إصـــدار 
الدخـــول والخـــروج من المملكـــة وتحديد 
الوثائق الشـــخصية المعتمدة لذلك؛ وذلك 

لتسهيل حركة عبور المسافرين.
والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  مذكـــرة   -  7
تنظيـــم  بشـــأن  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  مجلســـي 

وإدارتيهما وسلطاتهما.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  8
علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  القانونيـــة 
اقتراحيـــن برغبـــة مرفوعين مـــن مجلس 

النواب.
ثانيـــا: اســـتعرض المجلـــس الموضوعـــات 

التالية:
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  1
المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
 ،2020 عـــام  فـــي  اللجنـــة  أعمـــال  بشـــأن 
وأبـــرز الموضوعـــات التي ناقشـــتها ضمن 
محـــاور عملها وأولوياتها الخاصة الداعمة 
لتوجهـــات الحكومـــة فـــي تعزيـــز كفـــاءة 
اإلنفـــاق وتبني مبـــادرات تنمـــي االقتصاد 

واالستثمارات.
2 - مذكـــرة وزيـــر الداخليـــة بشـــأن تعديل 
التســـجيل  أرقـــام  بيـــع  إجـــراءات  دليـــل 
المميـــزة وشـــبه المميـــزة، وتعديـــل بعـــض 
أحكام قرارين وزارييـــن متعلقين بالمرور 

لتحقيق ذلك.

المنامة - بنا

تكليف “الداخلية” باتخاذ اإلجراءات لإلفراج عن جميع الموقوفين في قطر
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه لمواصلة التنسيق للعمليات التشغيلية بـ “توسعة المطار”

أمن وسالمة 
البحرينيين أولوية 

وأية تجاوزات 
بحقهم مرفوضة

 تطوير العمل 
الخليجي المشترك 

وتعزيز التنمية 
واألمن واالستقرار

مشروع “ذا الين” 
نقلة نوعية تنموية 
للسعودية بقيادة 

خادم الحرمين

الكوادر الوطنية 
تعمل بروح الفريق 

الواحد إلنجاز 
مشروع المطار

اكتشاف المزيد من 
الفرص والحلول 
التصديرية أمام 

المنشآت المحلية

السياسة الخارجية 
المتزنة تعزز مكانة 
المملكة اإلقليمية 

والدولية

تطوير إجراءات 
قبول المنح 

بالجهات الحكومية 
وتعزيز الحوكمة

تحويل “صادرات” 
كشركة مساهمة 

مقفلة مملوكة 
للدولة 100 %

الحرس الوطني 
يتمتع بالجاهزية 

واالستعداد لتلبية 
الواجب الوطني

تنظيم البيع عن 
طريق اإلنترنت 

للشركات ذات رأس 
المال األجنبي
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اجتمـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني مع أعضاء 
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، 
التشـــريعية  الشـــؤون  ولجنـــة 
والقانونيـــة بمجلس النـــواب وذلك 
بحضـــور القائم بأعمال وكيل وزارة 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة 
إيمان الدوسري والرئيس التنفيذي 
لبورصـــة البحريـــن الشـــيخ خليفـــة 
بن إبراهيم آل خليفة، والمستشـــار 

القانوني محمد العيد.
وخـــال االجتمـــاع تـــم اســـتعراض 
أهـــم القضايـــا والموضوعـــات ذات 
الشأن االقتصادي بشكل عام وتلك 
الماليـــة  بالموضوعـــات  المتعلقـــة 
والقانونية، حيث أكد الوزير أهمية 
التنســـيق والعمل المشـــترك تحقيقا 
المشـــتركة  الوطنيـــة  لألهـــداف 
والوصـــول إلى التطلعـــات المرجوة 

التي يطمح لها الجانبان .

بالجهـــود  إشـــادته  عـــن  وأعـــرب 
أعضـــاء  يبذلهـــا  التـــي  الحثيثـــة 
المجلـــس في ســـبيل دعـــم وتعزيز 
لتحقيـــق  الحكومـــة   توجهـــات 
البحريـــن  ورؤى  إســـتراتيجيات 
 2030 العـــام  حتـــى  االقتصاديـــة 
التنميـــة  تحقيـــق  علـــى  المرتكـــزة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  المنشـــودة 
التنموية لجالة الملك على المبادئ 

والتنافســـية  “االســـتدامة  الثـــاث 
والعدالة”، كما أكد استعداد الوزارة 
دائمـــا لتقديـــم كل أوجه المســـاندة 
المطلوبة للمجلس النيابي وللجهات 
األخـــرى المعنية؛ لتتمكن من القيام 

بأدوارها على أكمل وجه.
بعدهـــا، تـــم اســـتعراض عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المدرجة على جدول 

األعمال.

إنجـــاز ضمــن سلسلــة نجــاحــات القطـــاع الصحــي
بمناسبة حصول وزارة الصحة في مملكة 
البحريـــن متمثلـــة فـــي خدمـــات الرعايـــة 
الصحيـــة األوليـــة علـــى االعتمـــاد الكنـــدي 
معاييـــر  مـــن   %  99.1 نســـبة  وتحقيقهـــا 
الصحيـــة،  للخدمـــات  المطلوبـــة  الجـــودة 
زارت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح مركز 
حيـــث  الصحـــي،  الصبـــاح  جابـــر  الشـــيخ 
علقـــت شـــهادة االعتمـــاد الكنـــدي بالمركز، 
فـــي  األوليـــة  الرعايـــة  بجهـــود  مشـــيدًة 
رئيـــس  بحضـــور  اإلنجـــاز،  هـــذا  تحقيـــق 
مجلـــس أمنـــاء الرعايـــة الصحيـــة األولية 
محمـــد عبدالوهـــاب واألعضـــاء، والرئيس 
التنفيـــذي لمراكز الرعايـــة الصحية جليلة 

السيد.
وفـــي هـــذا الصدد، أكـــدت وزيـــرة الصحة 
أن هـــذا اإلنجـــاز ُيعـــد ضمـــن سلســـلة مـــن 

تحققـــت  التـــي  المتميـــزة  النجاحـــات 
للـــرؤى  وثمـــرًة  الصحـــي،  القطـــاع  فـــي 
والتوجيهات الحكيمة والســـديدة للقيادة 
الرشـــيدة فـــي مملكـــة البحريـــن، مؤكـــدًة 
أهمية تقييـــم الخدمـــات الصحية بصورة 
دورية من قبل مؤسســـات دولية وعالمية 
عريقـــة كهيئـــة االعتمـــاد الكنـــدي بهـــدف 
الوقائيـــة  بالخدمـــات  االرتقـــاء  مواصلـــة 
والعاجية على حد سواء واستدامتها بما 

يضمن اســـتمرار حصـــول كافة المواطنين 
والمقيميـــن بالمملكـــة علـــى أعلـــى وأكفـــأ 
مســـتوى مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 

الشاملة والمتكاملة. 
وأشـــادت بالجهـــود المثمـــرة التـــي بذلـــت 
مـــن جانب فرق العمل؛ والتـــي أثمرت عن 
الحصـــول بـــكل فخـــر علـــى هـــذه النســـبة 
أن  إلـــى  مشـــيرًة  االعتمـــاد،  فـــي  العاليـــة 
الـــوزارة اســـتطاعت ومـــن خـــال كفـــاءة 
فـــرق العمـــل والكـــوادر الطبيـــة الوطنيـــة 
المؤهلة بالرعايـــة األولية من تحقيق هذا 
اإلنجـــاز مجددًا؛ والذي ُيضاف إلى ســـجل 
إنجـــازات وزارة الصحـــة فـــي توفير أعلى 
معاييـــر الخدمـــات الصحيـــة للجميع التي 
تنافس في جودتها المعايير والمواصفات 

العالمية.
علـــى  بحصولهـــا  الصحـــة  وزارة  وتفخـــر 

علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  الكنـــدي  االعتمـــاد 
التوالـــي، حيـــث حصلـــت عليـــه ألول مرة 
فـــي العـــام 2009م مع بعـــض الماحظات 
والتوصيـــات، وفـــي العـــام 2015 - 2016 
تـــم اعتمـــاد الرعاية الصحيـــة األولية مرة 

أخرى من قبل هيئة االعتماد الكندية وتم 
اســـتيفاء جميع الشروط. وكان ذلك ثمرًة 
للجهـــود المتواصلـــة المبذولـــة مـــن جانب 
فـــرق العمـــل والكـــوادر الوطنيـــة المؤهلة 
بالرعاية األولية؛ والتي استحقت بجدارة 

هـــذه النســـبة والتقييـــم الـــذي يعـــزز مدى 
التزام المراكز الصحية بوزارة الصحة في 
مملكة البحرين بمواصلة تطبيقها مستوى 
عـــاٍل مـــن المهنية والجودة فـــي عدد 770 
من مجموع معاييـــر الجودة المطلوبة من 
االعتماد الكندي، إذ يســـعى الفريق العامل 
اإلنجـــاز  هـــذا  علـــى  للمحافظـــة  بالـــوزارة 

الكبير ومواجهة مختلف التحديات.
الجدير بالذكر أن االعتماد هو عملية تقييم 
تقـــوم بهـــا هيئة تقييـــم خارجية مســـتقلة 
لتقدير مـــدى توافق المنشـــأة الصحية مع 
المعايير الموضوعة مســـبقُا من قبل هيئة 
االعتمـــاد والهدف األساســـي لاعتماد هو 
تطويـــر أنظمة وإجـــراءات تقديم الخدمة 
لتحســـين جودة خدمات الرعاية الصحية 
وبالتالـــي تحســـين النتيجـــة المرجوة من 

العاج.
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خالل االجتماع

الصالح تعلق 
شهادة االعتماد 

الكندي وتشيد 
بالجهود الوطنية
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المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات و التخطيط العمراني

أعلـــن وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة خالـــد 
أحمـــد عن مواعيـــد دخـــول المواطنين 
شـــراء  بغـــرض  الهملـــة  حظائـــر  الـــى 

الحيوانات.
وقـــال فـــي تصريـــح لـــه انـــه “إعتبـــارا 
مـــن 10 مـــن الشـــهر الجـــاري ، ســـيكون 
دخـــول المواطنيـــن الى حظائـــر الهملة 
لغـــرض شـــراء الحيوانـــات الحيـــة مـــن 
الســـاعة الخامســـة صباحا الى الســـاعة 
الســـابعة مســـاء ويســـتثنى مـــن ذلـــك 
منتفعـــي الحظائـــر الذين لديهـــم عقود 
انتفـــاع مع الوزارة والعمال المســـجلين 
علـــى كفالتهـــم الذين يعملـــون في تلك 

الحظائر على رعاية األغنام واألبقار”.
وبيـــن الوكيـــل “ان هـــذا االجـــراء يأتي 
ضمـــن جهود وكالـــة الثـــروة الحيوانية 
فـــي تنظيـــم الموقع المخصـــص لتربية 
المواشـــي وتســـهيل عملية بيع وشـــراء 

األغنام واالبقـــار للمواطنين والمقيمين 
من خال بيان األوقات المحددة لفتح 
واغاق بوابة الدخول للحظائر” مشيرا 
الى أنـــه تم اشـــعار المربيـــن المنتفعين 
مـــن خـــال خطابات لـــكل واحـــد منهم 
منذ بداية شهر ديسمبر الماضي 2020.
كما أوضح ان وكالـــة الثروة الحيوانية 
“اخذت في االعتبار احتياجات أسواق 

اللحـــوم و القصابيـــن لذبـــح المواشـــي 
فـــي أوقات الصبـــاح األولـــى مما يمكن 
القصابين و تجار ومحات بيع اللحوم 
الحيوانـــات  مـــاك  مـــع  التعامـــل  مـــن 
لتهيئـــة  بالموقـــع  الموجـــود  والمســـلخ 
الذبائـــح حتـــى يســـتلمون الذبائـــح في 
الخامســـة صباحا و يتسنى لهم عرضها 
فـــي األســـواق المركزية ومحـــات بيع 
اللحـــوم فـــي مختلـــف مناطـــق المملكة 

في الوقت المناسب”.
وأشـــاد أحمد بتعاون المربين مع وكالة 
الثـــروة الحيوانيـــة مـــن خـــال تســـليم 
أسماء العمل الذين يعملون على رعاية 
المواشـــي فـــي حظائرهم والمســـجلين 
علـــى كفالتهم، مناشـــدا المربيـــن الذين 
تخلفوا عن تسليم أسماء العمالة لديهم 
ســـرعة تســـليمها والتعاون مع موظفي 

الوكالة المعنيين واالقتداء بزمائهم.

“الثــروة الحيوانيــة” تنظــم أوقات زيــارة حظائــر الهملة
شراء الحيوانات الحية من 5 صباحا إلى 7 مساء

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

“الصناعـــة”: نسانـــد جهـــود النــــواب

أخــذ الجرعــة الثانيـــة بعــد 21 يومــا من التطعيــم األول
جـــددت رئيـــس الخدمـــات الطبيـــة 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
للمجتمـــع  دعوتهـــا  الجاســـم  هالـــة 
بالتســـجيل ألخذ التطعيـــم المضاد 
“كوفيـــد19-”،  كورونـــا  لفيـــروس 
والـــذي يتم تقديمه بشـــكل مجاني 
لجميع المواطنين والمقيمين بواقع 
جرعتيـــن، وذلـــك فـــي إطـــار دعـــم 
الجهـــود الوطنية للتصدي لفيروس 

كورونا.
وأكدت أهمية التحلي بالمســـؤولية 
الوطنية مـــن أجل الوطن والحفاظ 
على سامة الجميع، داعية الجميع 
إلى التسجيل ألخذ اللقاح باعتباره 
حمايـــة لكافـــة أفـــراد المجتمـــع من 
يمكـــن  أنـــه  موضحـــة  الفيـــروس، 
للراغبيـــن فـــي أخـــذ التطعيـــم ممن 

يبلغـــون مـــن العمـــر 18 عاًمـــا فمـــا 
فوق التســـجيل عن طريـــق الموقع 
التابـــع لـــوزارة الصحـــة مـــن خـــال 
www. زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي

تطبيـــق  أو   ،healthalert.gov.bh
“مجتمـــع واعـــي” أو االتصـــال على 

الرقم 444.
وأشـــارت رئيس الخدمـــات الطبية 
بمراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
إلى أنه تماشـــيًا مع الخطة الوطنية 
اللقاحـــات  توفيـــر  تـــم  للتطعيـــم، 
فـــي المراكـــز الصحيـــة مع تســـهيل 
لجميـــع  التطعيـــم  أخـــذ  إجـــراءات 
اختيارًيـــا  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
وبالمجـــان، مـــن منطلـــق أن صحـــة 
لـــدى  قصـــوى  أولويـــة  اإلنســـان 
الحكومـــة واهتمامها بالحفاظ على 
صحة وسامة كافة أفراد المجتمع 

وحمايتهم من األمراض واألوبئة.
وقالـــت الجاســـم مـــن الواجب على 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  الجميـــع 
الصـــادرة  االحترازيـــة والتعليمـــات 
فـــي ظـــل ازديـــاد معـــدالت انتشـــار 
مـــن  وذلـــك  كورونـــا،  فيـــروس 
أجـــل البحريـــن، مؤكـــدًة أن جميـــع 
اللقاحـــات المعتمـــدة فـــي المملكـــة 
أثبتـــت فعاليتها ومأمونيتها بعد أن 
تمـــت دراســـتها وتقييمهـــا مـــن قبل 

الجهـــات المعنيـــة بالهيئـــة الوطنية 
ولجنـــة  الصحيـــة  المهـــن  لتنظيـــم 
التطعيمات بـــوزارة الصحة، منوهًة 
بـــأن المطلـــوب اليـــوم هو اســـتمرار 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  المجتمـــع 
مواصلـــة  أجـــل  مـــن  االحترازيـــة؛ 
نجـــاح الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 

للفيروس.
واختتمت هالة الجاســـم تصريحها 
بالتأكيـــد علـــى أن عمليـــة التطعيم 
تســـير بشكل ميسر كما هو مخطط 
ضمـــن الخطـــة الوطنيـــة للتطعيـــم، 
حيـــث يتـــم إعطاء الجرعـــة األولى 
بعد تحديـــد موعـــد للتطعيم للذين 
علـــى  مؤكـــدًة  بالتســـجيل،  قامـــوا 
ضـــرورة أخـــذ الجرعـــة الثانية بعد 
21 يومـــا مـــن موعـــد أخـــذ الجرعة 

األولى.

المنامة - وزارة الصحة

“الصحة” تجدد 
الدعوة للمواطنين 

والمقيمين 
للتسجيل
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المنامة - وزارة الصحة

  كشـــف الرئيـــس التنفيذي للمستشـــفيات الحكومية 
أحمـــد األنصـــاري عن بدء تنفيذ تحســـين الخدمات 
المقدمـــة بالصيدليـــة الرئيســـية بمجمـــع الســـلمانية 
الطبـــي، كجزء مـــن اســـتراتيجية التطويـــر بمجمل 
الخدمـــات المقدمة بالمجمع، والذي يعد اكبر مجمع 

يخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين.
  وقد وجه الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية 
المعنيـــن ببـــدء تنفيذ الخطط الموضوعـــة، من قبل 
فـــرق العمـــل والتـــي نتجـــت بعـــد دراســـة تقييميـــة 
لســـير العمـــل بالصيدلية الرئيســـية ومراقبة أوقات 
تـــردد المراجعين ورصد العقبـــات المصاحبة، حيث 
تضمنـــت خطط لتطوير تحســـين بعض اإلجراءات 
اإلدارية بشـــكل ســـريع، إلى جانب إجـــراءات تطور 

الخدمات ضمن خطة زمنيـــة لضمان تنفيذ اآلليات 
المقترحـــة.   وعملـــت الفرق المكلفة مـــن أجل ضمان 
مســـتوى جودة وســـامة خدمات الرعاية الصحية 
المقدمـــة بالمجمـــع وضمـــان اســـتمراريتها، وضبـــط 
أوجـــه تنفيذها بشـــكل فعال، وفق خطـــة زمنية قد 
تـــم البدء بها وتخضع للتقييـــم المرحلي والمراقبة، 
للتأكد من ســـيرها مع البدء في البرامج والمشاريع 

المستحدثة بالمجمع.
  الجديـــر بالذكـــر أن الخطة األولى شـــملت إجراءات 
تـــم اتخاذهـــا لضمان ســـير العمل وانســـيابية توفير 
الخدمـــة للمرضـــى بشـــكل أفضـــل وأســـرع وذلـــك 
باتخـــاذ عدد اإلجـــراءات والمتمثلـــة بتوفير مكتب 
اســـتقبال لتصنيف المرضى بحســـب نـــوع الخدمة 
المطلوبـــة المتعلقـــة بصـــرف الوصفـــات الطبيـــة أو 

المتعلقة بخدمة التوصيل المنزلي لألدوية.
  وتضمنـــت الخطة الثانيـــة التي وضعت ضمن خطة 
زمنية على خمســـة محاور رئيســـية تـــم من خالها 
تحقيـــق الهـــدف بتقليـــل أوقـــات انتظـــار المرضـــى 
وذلك بوضع آلية تعاون وتنســـيق لســـير العمل بين 
المستشـــفيات الحكوميـــة والمراكـــز الصحية حيث 
ستســـاهم بتســـهيل اســـتام األدويـــة مـــن المراكـــز 
الصحية بحســـب القوائـــم المعدة وذلك عبر تحديد 
قائمة األدوية األكثر احتياجا وإعداد تقارير لتقدير 
كمية األدوية المطلوبة لكل مركز صحي، مما يسهل 
الحصول على االدوية الناقصة من المخازن مسبقا.
  كمـــا وضعـــت خطة عمـــل متوافقـــة لتقليـــل أوقات 
تقديـــم  وقـــت  بتمديـــد  وذلـــك  المرضـــى  انتظـــار 
الخدمـــات وأوقـــات عمـــل الصيدليـــة لعطلـــة نهاية 

األسبوع في بعض العيادات.
  إلى ذلك، تضمنت الخطة التطويرية تعزيز الحماية 
لمخـــزون األدويـــة وذلـــك باســـتعمال أجهـــزة أمـــن 
حديثـــة لضمـــان ســـامة األدويـــة وتخزينهـــا وعدم 
ســـوء استعمالها. وتم تثبيت نظام إنذار وكاميرات 
مراقبة باإلضافة إلى تثبيت نظام أمن اوتوماتيكي 
عنـــد بوابات الدخـــول الخاصة بالصيدليـــة لمراقبة 

سير العمل و ضمان جودة الخدمة.
  وتـــم البدء كذلـــك بتوفيـــر بعض معـــدات التخزين 
الخاصة وتطوير نظام التسجيل الخاص الكترونيا 
لألدويـــة المخـــدرة المســـتعملة في بعـــض األمراض 
العصبيـــة والنفســـية والتـــي تتبع إجـــراءات خاصة 
وقوانيـــن صارمة تتعلق بصرف هـــذه األدوية. وتم 
وضـــع أولويـــات للخطـــط بمراقبة مخـــزون األدوية 

المتوافـــرة بمراقبتها في صيدلية مجمع الســـلمانية 
الطبـــي وكالمخـــازن المركزية وذلـــك بتقديم تقرير 
أســـبوعي وآخر شهري بحســـب نوع وكمية األدوية 
المتوافرة. كذلك لتحسين إدارة العمل بالمنشأة تم 

زيادة القوى العاملة.  

ــة ــ ــزون األدويـ ــخـ ــة مـ ــاي ــم ــة وتــعــزيــز ح ــل ــام ــع ــوى ال ــقـ زيـــــادة الـ

خطــط لتطويــر سيـر العمــل بصيدليــة السلمانيــة



جددت هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض في بيان توضيحي 
لها التأكيد على جميع المنشـــآت الســـياحية والفندقية ومرافقها 
بضـــرورة االلتـــزام بمـــا ورد من تعليمـــات في القـــرارات الوزارية 
الصـــادرة عن الجهات المختصة وذلك للحد من انتشـــار فيروس 
كورونـــا، اســـتنادًا إلـــى قانـــون الصحـــة العامـــة رقـــم 34 لســـنة 
2018 ومـــا يتضمنـــه من إجـــراءات لمكافحة األمراض الســـارية 
والقـــرارات الوزاريـــة الصـــادرة الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيروس 
كورونا وتوصيـــات وتوجيهات الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا. وعلـــى ضوء مـــا اقتضته معطيـــات الظروف 
الصحية الحالية من ارتفاع في أعداد الحاالت القائمة بفيروس 
كورونـــا نتيجـــة التجمعـــات العائليـــة، باألخـــص في المناســـبات 
كاألعراس والمناسبات الخاصة والتهاون في تطبيق اإلجراءات 
االحترازية، فقد أكدت الهيئة  أهمية التزام األفراد والمؤسسات 
بالحفـــاظ على الجهـــود الوطنيـــة التي بذلت للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا وأن التعميـــم الصادر للمنشـــآت الســـياحية ومرافقها هو 
امتداد لقرارات صادرة مســـبقا، وليست بجديدة لمنع التجمعات 
أو االحتفـــاالت أو األعراس أو المؤتمرات في الفنادق والمطاعم 

والقاعات والصاالت وجميع دور المناســـبات المفتوحة والمغلقة 
والمســـاحات الداخلية ومراعاة ما حددته االشتراطات الخاصة 
بقواعـــد التباعد االجتماعي و الضوابط واالشـــتراطات الصحية 

المعمول بها للمساحات الخارجية.
وجـــددت الهيئة ثقتها في تعاون القطاع الســـياحي للتغلب على 
هذه التحديات بما يساهم في توحيد الجهود الوطنية المبذولة 

للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا.
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المنامة - الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أكـــدت 
إلـــى  إشـــارة  فـــي  االجتماعـــي، 
مـــا يتـــم تداولـــه بشـــأن وجـــود 
حالـــة إصابة كورونـــا في وحدة 
الهيئـــة،  فـــي  البيانـــات  معالجـــة 
وحرصًا منها علـــى طمأنة جميع 
وتصحيحـــًا  الهيئـــة،  مراجعـــي 
الدقيقـــة  غيـــر  األخبـــار  لبعـــض 
التـــام  التزامهـــا  المتداولـــة، 
وبكافـــة  الصحيـــة  باإلرشـــادات 
اإلجـــراءات االحترازية للتصدي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
والحد من انتشـــاره، انطالقًا من 
مســـؤوليتها في االهتمام بصحة 

وســـالمة الجميع، واتخـــاذ كافة 
اإلداريـــة والصحية  اإلجـــراءات 
في هذا الخصـــوص متى تطلب 

األمر ذلك.
كافـــة  أن  الهيئـــة  وأوضحـــت 
تقديـــم  فـــي  مســـتمرة  إداراتهـــا 
التأمينيـــة  خدماتهـــا  جميـــع 
عليهـــم  والمؤمـــن  للمتقاعديـــن 
دون تأثير طوال فترة الجائحة، 
الخدمـــات  أغلـــب  وتحويـــل 
إلكترونيًا، مـــع المحافظة التامة 
على كافة اإلجراءات االحترازية 
بمـــا يضمـــن ســـالمة الجميـــع من 

موظفين ومراجعين.

“هيئة التأمين”: العمل آمن وأغلب 
الخدمات إلكترونية

المنامة - وزارة الداخلية

الجنوبيـــة ســـمو  مـــن محافـــظ  بتوجيـــه 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة، بدأت المحافظـــة الجنوبية أولى 
الحملـــة  إطـــار  فـــي  الميدانيـــة  جوالتهـــا 
التـــي  واجـــب”  “ســـالمتكم  التوعويـــة 
تنظمهـــا المحافظـــة بالتعاون مـــع اإلدارة 
العامـــة للدفاع المدني، وذلـــك ضمن أطر 
التنســـيق والتعاون في تنفيـــذ المبادرات 
األمنيـــة؛ بهـــدف نشـــر الوعـــي والســـالمة 
لـــدى المواطنين والمقيميـــن خالل فصل 
الشـــتاء، وبمـــا يترجـــم جهـــود المحافظة 
الجنوبيـــة فـــي تعزيـــز التوعيـــة واتخـــاذ 
التدابيـــر الالزمـــة لبعـــض األنشـــطة التي 
تقـــام فـــي المناطـــق المفتوحـــة واألماكن 
بحضـــور  وذلـــك  للتدفئـــة،  الســـكنية 
ومشـــاركة عدد من الضباط والمسؤولين 

في المحافظة والدفاع المدني.
وقـــد قـــام فريـــق الحملـــة خـــالل الجولـــة 

بتوزيع اإلرشـــادات والمطويات المتعلقة 
الطـــرق  حـــول  الســـالمة  باشـــتراطات 
الصحيحة واآلمنة إلشـــعال النار ومواقد 
الحـــرارة، والتعـــرف عن طريـــق التطبيق 
العملـــي والمباشـــر علـــى طـــرق التدفئـــة 
الســـليمة لقضاء وقت أكثر ســـالمة خالل 

هذه الفتـــرة، حيث ستســـتمر الحملة في 
مناطـــق  بمختلـــف  الميدانيـــة  الجـــوالت 
المحافظـــة؛ لتحقيـــق أهدافهـــا فـــي نشـــر 
مفاهيـــم الســـالمة والشـــراكة المجتمعية 
والتنســـيق الدائـــم مـــع مختلـــف األجهزة 

األمنية بوزارة الداخلية.

بتوجيه من سمو محافظ الجنوبية وبشعار “سالمتكم واجب”
نشر التوعية في أوساط مشعلي المواقد في البر

المنامة- بنا

الحفاظ علــى جهود التصــدي لكورونا مســؤولية الجميع
“السياحة”: منع التجمعات بأماكن المناسبات المفتوحة والمغلقة

CleanMax ميرزا يطلع على التكنولوجيات الحديثة لـ
وفـــد الشـــركة يؤكـــد تطلعـــه لدعـــم جهـــود “الطاقـــة المســـتدامة”

الطاقـــة  هيئـــة  رئيـــس  اســـتقبل 
المســـتدامة عبدالحسين ميرزا بمكتبه 
في المرفأ المالي وفدا رفيع المســـتوى 
 Anil برئاســـة CleanMax مـــن شـــركة
التنفيـــذي  المديـــر  وهـــو   ،Thomas
للشـــركة، وفي بداية اللقاء أشاد ميرزا 
 CleanMax بالخبـــرة العريقـــة لشـــركة
التـــي تعـــد إحـــدى الشـــركات العالميـــة 
الرائـــدة فـــي مجاالت حلـــول وتقنيات 
الطاقة الشمسية، والتي قامت بإنشاء 
وتشـــغيل مشـــاريع للطاقـــة الشمســـية 
تقدمهـــا  خـــالل  مـــن  إقليميـــا  رائـــدة 
بعطـــاءات لمناقصـــات عامـــة لتركيـــب 
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية مـــن خـــالل 
اتفاقات شراء للطاقة بتعرفة تنافسية 

تقل عـــن التعرفة الحكومية وبنظام الـ 
)BOOM(، حيـــث تقـــوم الشـــركة ببناء 
وتشـــغيل وصيانـــة األنظمـــة مـــن دون 
كلفة استثمارية طوال مدة االتفاقية.

وقدم ميرزا خـــالل اللقاء عرضا مرئيا 
للوفد حـــول الخطط الوطنيـــة للطاقة 
وأبـــرز  الطاقـــة  وكفـــاءة  المتجـــددة 

المشـــاريع القائمة والمستقبلية في كال 
المجاليـــن، وناقـــش كذلـــك االنطالقـــة 
الناجحة لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة 
الشمسية الموزعة على أسطح المباني 
الحكومية والتي تم حصرها لتبلغ 535 
مبنى حكوميا يتم طرح أســـطحها في 
مراحـــل كمناقصات عامة وبذات نظام 

الــــ )BOOM(، ومـــن دون أيـــة تكاليـــف 
اســـتثمارية علـــى الجهات المســـتفيدة 

من الطاقة النظيفة المنتجة.
كمـــا شـــارك ميـــرزا الوفـــد بـــأن الهيئـــة 
القـــت اســـتجابة واســـعة وإقبـــاال مـــن 
الحكوميـــة  الجهـــات  مختلـــف  قبـــل 
وغير الحكومية لطرح أســـطح مبانيها 
لديهـــا  اإلمـــكان  ذات  والمســـاحات 
لتركيب أنظمة الطاقة الشمســـة عليها 
واالستفادة من الوفورات في تكاليف 
الكهربـــاء وخفـــض البصمـــة الكربونية 
األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  واإلســـهام 

الوطنية.
واستعرض وفد شركة CleanMax مع 
ميرزا أبرز إنجازات الشركة في مجال 

الطاقة الشمسية .

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

“األهليــــة”: فتــــح بــــــاب القبـــــول للفصـــــل الثانــــي

األهليـــة  الجامعـــة  رئيـــس  أشـــاد 
منصور العالي بمـــا تقدمه القيادة 
الحكيمة من دعم ومؤازرة لقطاع 
التعليـــم بجناحيه العام والخاص، 
مثنيا في الوقت نفسه على الدور 
الـــذي يضطلع به مجلـــس التعليم 
العالـــي وأمانته العامة في تطوير 
التعليـــم الجامعـــي وصيانتـــه بمـــا 
يتفـــق مـــع رؤيـــة البحريـــن 2030 
ويؤهلهـــا لتتبـــوأ موقعـــا تعليميـــا 
مرموقـــا علـــى المســـتوى الدولـــي 

واإلقليمي.
وقـــال العالـــي إن الجامعة األهلية 
أجـــل  مـــن  إمكاناتهـــا  كل  تســـخر 
هدف واحد وهو تخريج مبدعين 
وأكفـــاء لســـوق العمـــل وقبل ذلك 
وفاعليـــن،  صالحيـــن  مواطنيـــن 
االنتمـــاء  بمشـــاعر  يتحلـــون 
والوالء لوطنهم العزيز وقيادتهم 
الوقـــت  فـــي  منوهـــا  الحكيمـــة، 
نفسه باهتمام المجتمع البحريني 
بالدراسة الجامعية وهو ما يؤكده 
انتظـــام الطلبـــة الجامعييـــن فـــي 

التفاعليـــة  اإللكترونيـــة  الدراســـة 
واســـتقطاب  معهـــا  وتأقلمهـــم 
الجامعة األهلية أعدادا من الطلبة 
المســـتجدين من بينهم عدد جيد 
من الطلبة المتفوقين والمبدعين.
األهليـــة  الجامعـــة  أعلنـــت  وقـــد 
عـــن فتح بـــاب القبول فـــي جميع 
برامج البكالوريوس والماجستير 
الطلبـــة  لقبـــول  والدكتـــوراه 
الدراســـي  للفصـــل  المســـتجدين 
الثانـــي من العام الدراســـي 2020 
/ 2021، حيـــث يتاح إمكان إنهاء 

جميع إجراءات القبول وتسجيل 
المواد إلكترونيا وضمن مســـاندة 
للطلبـــة  متكاملـــة  إلكترونيـــة 
وأوليـــاء أمورهـــم، فيمـــا تراعـــي 
معاييـــر إضافيـــة تتصل بشـــروط 
العلمـــي  والمســـتوى  القبـــول 
الماجســـتير  لبرامـــج  للمتقدميـــن 

والدكتوراه.
وقال العالي إن الطلبة المتفوقين 
من أصحاب المعدالت األكاديمية 
أجـــل  مـــن  يتنافســـون  العاليـــة 
االلتحـــاق بالجامعـــة األهليـــة لمـــا 

تتميـــز بـــه مـــن ريـــادة كمؤسســـة 
الجـــودة  مجـــاالت  فـــي  جامعيـــة 
الرصيـــن،  الجامعـــي  والتعليـــم 
برامـــج  جميـــع  أن  إلـــى  منوهـــا 
الجامعـــة بدرجـــات البكالوريوس 
الدكتـــوراه  أو  الماجســـتير  أو 
مفتوحة استنادا لقرارات مجلس 
التعليم العالي وأمانته العامة بعد 
أن أحـــرزت الجامعـــة االعتماديـــة 
المؤسســـية وحققـــت أعلى نتائج 
التقييم المؤسسي والبرامجي من 

هيئة جودة التعليم والتدريب .

المنامة - الجامعة األهلية

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  أعلـــن 
روســـيا االتحاديـــة أحمـــد الســـاعاتي 
لــــ “البـــالد” أن الســـفارة فتحـــت خطـــا 
مباشـــرا مع حكومة موســـكو وتجري 
االتصـــاالت الالزمـــة مـــع الجهات ذات 
االختصاص من أجـــل تذليل الصعاب 
تمهيـــًدا لعودة الطلبـــة البحرين الذين 
فـــي  األكاديمـــي  تعليمهـــم  يتلقـــون 

الجامعات الروسية.
وأفاد بأن الســـفارة لم تدخر جهًدا من 
أجـــل حلحلـــة المشـــاكل التـــي يعانيها 
شـــاءت  الذيـــن  الجامعيـــون  الطلبـــة 
الظـــروف أن ينقطعـــوا عـــن مواصلـــة 
تعليمهـــم األكاديمـــي بصورة مباشـــرة 

في جامعات موســـكو بســـبب قرارات 
اســـتقبال  بوقـــف  هنـــاك  الســـلطات 
للبـــالد  والطلبـــة  والعامليـــن  الزائريـــن 

بسبب ظروف كورونا.
وكشـــف عـــن أن تأخيـــر عـــودة الطلبة 
إلـــى جامعاتهـــم ال يعـــود للبحريـــن بل 
يعود للســـلطات الروسية واإلجراءات 
موســـكو  اتخذتهـــا  التـــي  الطارئـــة 

لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا والمتمثلـــة 
في عدم اســـتقبال أي زائرين أو عمال 

أو طلبة من الخارج لحد اآلن.
وأوضـــح أن الســـفارة لم تدخـــر جهًدا 
فـــي متابعـــة موضـــوع هـــؤالء الطلبة 
المواطنيـــن ومتـــى مـــا اســـتجد جديد 
في األمر فســـوف تعمل الســـفارة على 
إبالغهـــم بشـــكل مباشـــر، مشـــيًرا إلـــى 
لـــدى الســـفارة مجموعـــة تواصـــل  أن 

مباشرة مع الطلبة لمتابعة أمورهم.
وقـــال: “باســـتطاعة الطلبـــة مواصلـــة 
عـــن  الجامعـــي  التعليـــم  واســـتئناف 
بعـــد من خالل آلية البث المباشـــر عبر 
وســـائط التواصل االجتماعي وشبكة 

اإلنترنت”.
ولفـــت إلـــى أن الســـفارة وفـــي خضـــم 

اســـتطاعت  الجائحـــة  انتشـــار  ذروة 
من خـــالل اإلجـــراءات التـــي اتخذتها 
لصالـــح الطلبـــة أن توفـــر شـــبكة أمان 
لهـــؤالء الطلبـــة وتذليل الصعـــاب أمام 

عودتهـــم إلـــى ديـــار الوطـــن للحيلولة 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهـــم  دون 

)كوفيد 19(.
إلـــى ذلـــك علـــق الطلبة لـــدى تواصلهم 
مـــع “البـــالد” بأنهم يضعـــون ثقتهم في 
الجهد الذي يبذله ســـفير البحرين في 
موســـكو مـــع الســـلطات للوصـــول إلى 

حل يريح الطرفين.
الســـلطات الصحيـــة فـــي روســـيا وفًقا 
لقنـــاة )rt( الروســـية ســـجلت حصيلـــة 
يوميـــة لإلصابـــات بفيـــروس كورونـــا 
بلغـــت 22851، وتوفـــي 456 شـــخصا 
وذلـــك عـــن يـــوم 10 ينايـــر من الشـــهر 

الجاري.
المركـــز  وبيانـــات  أرقـــام  وبحســـب   
الروســـي لمكافحـــة الوبـــاء، الصـــادرة 

األحد، تماثل للشـــفاء 24080 شخصا، 
مـــا يرفـــع حصيلة المتعافيـــن منذ بدء 
تفشي الوباء إلى مليونين و778889.

تـــم  التـــي  اإلصابـــات  عـــدد  وارتفـــع 
تســـجيلها في روســـيا حتـــى اآلن إلى 
3 مالييـــن و401954، وبلـــغ إجمالـــي 

الوفيات 61837.
وتتـــوزع اإلصابات الجديـــدة على 83 
إقليمـــا روســـيا، تم تســـجيل أكبر عدد 
منها في موسكو )4216 إصابة(، مقابل 
7045 حالـــة شـــفاء، تليها بطرســـبورغ 
)3010(، ثم ضواحي موسكو )1292(.

وقـــد أطلقـــت الســـلطات الصحية في 
مختلـــف مناطق روســـيا حملـــة تلقيح 
الشـــهر  منـــذ  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد 

الماضي.

ــو ــك ــوس م فــــي  ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ أرواح  أنـــقـــذنـــا   :”^“ لـــــ  ــي  ــاتـ ــاعـ ــسـ الـ

خط مباشر مع موسكو لتذليل صعوبات عودة الطلبة البحرينيين

أحمد الساعاتي

البروفيسور منصور العالي

علوي الموسوي
الطلبة: نضع 

ثقتنا في السفير 
إليجاد حل 
لمشكلتنا

ــم ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــي يــــشــــيــــد بـــــــــمـــــــــؤازرة الــــــقــــــيــــــادة لـ ــ ــ ــال ــ ــ ــع ــ ــ ال



تـــرأس رئيـــس األمـــن العام رئيـــس اللجنة 
الوطنية لمواجهـــة الكوارث الفريق طارق 
بن حسن الحسن  ، اجتماع اللجنة ، والذي 
عقـــد أمـــس عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي، 
والجهـــات  الـــوزارات  ممثلـــي  بمشـــاركة 

المعنية.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع ، رحـــب الحســـن 
بالحضور ، مثمنا الجهود والمبادرات التي 
تتخذهـــا مملكـــة البحريـــن للســـيطرة على 
جائحـــة كورونـــا ، انطالقـــا مـــن توجيهات 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة وبدعم ومتابعة من  
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة والتي كان لها الفضل في السيطرة 
على الموقف واستمرار حرية الحركة إلى 
حـــد كبيـــر مقارنة باألوضـــاع األخرى التي 
أصبحـــت عليهـــا بعض دول العالـــم ، مثمنا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه دور الطواقـــم الطبيـــة 
لحمايـــة  المبذولـــة  التوعويـــة  والجهـــود 
كافـــة  لـــدى  العامـــة  والســـالمة  الصحـــة 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي معـــرض اســـتعراضه لهـــذه الجهـــود 
الوطنيـــة المكثفـــة ، أعـــرب  الحســـن عـــن 
أسفه إزاء االرتفاع الذي حدث مؤخرا في 
حـــاالت االصابـــات ، والـــذي قد يعـــزى إلى 
تراخـــي البعض فـــي االلتـــزام باإلجراءات 
فـــي  والتهـــاون  المقـــررة  االحترازيـــة 

تطبيـــق معايير التباعـــد االجتماعي ومنع 
التجمعات.

وفـــي هذا الســـياق ، أشـــاد ســـعادة رئيس 
الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  العـــام  األمـــن 
الفريـــق  بتوجيهـــات  الكـــوارث  لمواجهـــة 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  معالـــي  أول 
آل خليفـــة وزيـــر الداخليـــة والتـــي تقضي 
بالتطبيـــق الدقيـــق والحـــازم لإلجـــراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة ومـــن بينها التشـــديد 
الوجـــه وتطبيـــق  ارتـــداء كمامـــات  علـــى 
التباعـــد االجتماعـــي وتحريـــر المخالفات 
الفورية لكل من ال يلتزم بتلك اإلجراءات 
بما يضمن تعزيز السالمة العامة والحماية 
الشـــخصية . كمـــا لفت رئيـــس اللجنة إلى 
ضـــرورة تكامـــل هـــذه الجهـــود مـــن خالل 

المواطـــن والمقيـــم فيمـــا يتعلـــق  تعـــاون 
بتلقـــي اللقـــاح المحـــدد حســـب التعليمات 
والتوصيـــات الصـــادرة عـــن الفريق الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.
فـــي  اللجنـــة  بحثـــت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
اجتماعها، عددًا من الموضوعات المدرجة 
علـــى جـــدول األعمـــال ، حيث اســـتعرض 
المصفوفـــة   ، للجنـــة  التنفيـــذي  المكتـــب 
الوطنيـــة للمخاطـــر لســـنة 2021 وكذلـــك 
خطـــط التعامـــل مـــع الطـــوارئ والمحدثة 
باعتبـــار أن دراســـة   ،  2021 لعـــام  كذلـــك 
وتحليـــل  بتحديـــد  الخاصـــة  المبـــادئ 
المخاطر وكيفية تصنيفها حسب األولوية 
، يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية 
الكـــوارث واألزمـــات  مـــن مخاطـــر  للحـــد 

واالســـتعداد  والقـــدرة  الكفـــاءة  ورفـــع   ،
والتخطيـــط إداريـــًا وميدانيـــًا للتعامل مع 

المخاطر بكافة أنواعها.
وفي هذا اإلطار ، أكد سعادة الفريق طارق 
بن حسن الحســـن أن القدرة على التعافي 
لدى الجهـــات المعنية كافـــة وتعزيزها من 
خالل االستعدادات المســـبقة والتخطيط 
مـــع المحافظـــة علـــى المرونـــة العالية في 
التعامـــل مـــع األزمـــات والحـــوادث ، تعتبر 
التـــي  األمنيـــة  االســـتراتيجية  أســـاس 

تنتهجها وزارة الداخلية.
كمـــا اطلعت اللجنة فـــي اجتماعها على ما 
قدمـــه الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
للنفط والغاز فيما يخص التمرين الوطني 
لالنسكاب النفطي وتفعيل خطط الطوارئ 

الخاصة باالنســـكاب واألمن المائي والغاز 
الطبيعـــي والســـيناريو المقتـــرح فـــي هذا 
الشأن ، بعدها قدم المهندس حسين مكي 

مستشار الهيئة ايجازا حول الموضوع .
وخـــالل االجتماع ، أكد الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة وكيـــل شـــئون البلديات 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيط العمراني ، اســـتعداد البلديات 
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  مـــع  وتكاملهـــا 
للتعامـــل مـــع كافة الطوارئ خالل موســـم 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  االمطـــار 
للتعامل مع تجمعات المياه التي قد تنجم 
عنها وتحقيق سرعة االستجابة والكفاءة 
العاليـــة فـــي التخلـــص منهـــا والتخفيـــف 
مـــن أضرارها. وفي ســـياق متصل ، أشـــار 

الســـيد عدنان محمد فخـــرو نائب الرئيس 
التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إلى زيادة 
عـــدد العامليـــن وفحـــص جميـــع المعـــدات 
وتوفيـــر مولـــدات احتياطيـــة والتنســـيق 
مـــع الجهـــات المختصـــة بـــوزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 

في هذا الشأن.
ســـعادة  وجـــه   ، االجتمـــاع  ختـــام  وفـــي 
رئيس األمن العـــام رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث ، الشكر ألعضاء اللجنة 
، مثمنـــا جهودهـــم فـــي تعزيـــز منظومـــة 
بكافـــة  العمـــل  كفـــاءة  وزيـــادة  التنســـيق 
مجاالتـــه وأطره الحيوية ، بما يســـهم في 
تعزيـــز دور اللجنـــة للنهوض بمســـئولياتها 

الوطنية .

المنامة-وزارة الداخلية

التراخــــي سبب ارتفـــــاع حــــاالت “الكورونــــا”
ـــة ـــى الجائح ـــيطرة عل ـــي الس ـــة ف ـــادرات المملك ـــود ومب ـــتعرض جه ـــوارث” تس ـــة الك “مواجه
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وصــف عدد من البحارة ســلوك الســلطات القطرية تجــاه البحارة البحرينيين 
بغيــر اإلنســانية، وبالخارجــة عــن األعــراف وعــن الجيــرة وعالقــات حســن 

الجوار، وبالمتصادمة مع مخرجات قمة اُلعال بالرياض.

وأوضح البحارة بتصاريحهم لـ”البالد” عن 
ثقتهم الكاملة في الدولة البحرينية وفي 
مســـاعيها المخلصـــة إلعادة البحـــارة إلى 
أرض الوطن، ومعهم قواربهم وأمالكهم. 

معاملة مهينة

وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين 
جاســـم الجيـــران بـــأن بحـــر الخليـــج كان 
مفتوحـــا للجميـــع منـــذ بدايـــة الســـتينات 
ومن قبل، مضيًفـــا “كنت أبحر أنا ووالدي 
والكويـــت،  اإلمـــارات  حتـــى  وشـــقيقي 
فالحـــدود التـــي تجدها علـــى الخرائط لم 
يكن له وجود على األرض، نظرًا لعالقات 
الجيرة ووشـــائج القربـــى التي تربط أهل 
الخليـــج فيما بينهم، فالـــكل أخوة والرزق 
واحـــد، ولقـــد أوجد هـــذا األمـــر صداقات 

كثيرة، بعيدة عن التنافس والحسد”.
وأضاف الجيران: “بعد رســـم الحدود بين 
قطر والبحرين، تقوم الســـلطات القطرية 
بمحـــاوالت مســـتمرة للدخول فـــي المياه 

اإلقليميـــة البحرينيـــة ومحاولـــة قضمهـــا 
عـــن  البحرينييـــن  وتنفيـــر  لهـــم،  وضمهـــا 
االقتـــراب من هذه المناطـــق البحرية مرة 

أخرى”.
وأوضـــح بالقـــول: “حيـــن يقبضـــون علـــى 
بحـــار بحريني، يتم جره للســـاحل بشـــكل 
مهين، ثم يهتف البعـــض “يابو البحريني” 
حيـــث يتجمع عليـــه الناس هنالـــك وكأنه 
مخلوق من كوكب آخر، ثم يقومون بأخذ 
صيـــده مـــن األســـماك وبيعهـــا، ناهيك عن 
االعتداءات التي يتعرض لها والتي تصل 
احيانـــًا للضـــرب المبرح، وهي مشـــاهدات 
بـــأم عينـــي، ناهيـــك عـــن تعليـــق  رأيتهـــا 
البحـــارة لفتـــرة تتجـــاوز األربـــع ســـاعات 
علـــى الســـاحل، قبـــل جرجرتهـــم للدوحة، 
ومن بعدهـــا إلى دهاليز المحاكم وغيرها، 
وبتهمـــة دخـــول المياه القطرية بنســـبة ال 
تزيـــد عـــن النصـــف ميل، وبغـــرض تثبيت 
التهمـــة على البحـــارة البحرينيين، ال أكثر 

وال أقل”.

وأردف “أن هـــذه المشـــاهدات هـــي ألكثر 
مـــن 13 بحرينيـــا كانـــوا علـــى متـــن ثالثة 
بوانيـــش، فـــي بدايـــة شـــهر يونيـــو 2011 
تحديـــدًا، ولقـــد تعرضـــوا جميعـــًا خـــالل 
فترة السجن والتي تجاوزت ثالثة شهور 

ونصف لمعاملة مهينة، غير مبررة”.
وعن الوضع الراهن، علق الجيران بالقول 
“نتأمـــل بعـــودة اللحمة الخليجية لســـابق 
عهدها، ونتأمل أيضًا بأن تعود الســـلطات 
القطريـــة إلى رشـــدها وتتوقـــف عن هذه 
والعدوانيـــة  االســـتفزازية  الممارســـات 

والتي لن تؤتي بكل األحوال ثمارًا”.

وسائل همجية

مـــن جهتـــه، قـــال نائـــب رئيـــس الجمعيـــة 
عبـــد األمير المغني بأن هنالـــك أمال كبيرا 

بمخرجـــات قمة الُعـــال ألن تحلحل األزمة 
الراهنة والتي تفتعلها السلطات القطرية، 
وبـــأن تعود األوضاع فـــي البحر كما كانت 
عليـــه بالســـابق، وأن ال تحتكـــر عمليـــات 

الصيد على دولة دون األخرى.
وأضاف: “تصرفات السلطات القطرية مع 
بحارة البحرين غير إنسانية، وهي قديمة 
ترجـــع إلى العام 2010 وال تتناســـب معنا 
بحـــارة  وهنالـــك  كمواطنيـــن خليجييـــن، 
بحرينييـــن اضطـــروا لبيـــع أمالكهـــم لكي 
يسددوا الغرامات التي تفرضها السلطات 
القطريـــة عليهـــم والتـــي تتجـــاوز ببعـــض 

الحاالت الخمسة آالف دينار”.
وتابـــع المغنـــي: “فـــي حـــاالت كثيـــرة، تم 
جـــر الســـفن والقـــوارب البحرينيـــة فـــوق 
أدت  همجيـــة،  بطريقـــة  القطـــري  البـــر 

أحيانـــا لحدوث تلفيات بهـــا، وبمحركاتها، 
وتصادمهـــا مـــع قـــوارب أخرى، وهـــو أمر 
يتحمـــل كلفتـــه البحار البحرينـــي لوحده، 
دون أدنى تحمل مســـؤولية من السلطات 
القطريـــة، ناهيـــك عن بقاء هـــذه القوارب 
يتســـبب  مـــا  طويلـــة،  لفتـــرات  هنالـــك 
بالضـــرر البالغ لها بســـبب أشـــعة الشـــمس 
والمتغيـــرات الجوية األخرى، وذات األمر 

بالنسبة لمعدات الصيد”.
وزاد: “لقـــد رفعنـــا على إثر ذلـــك، تظلمات 
عديـــدة لحكومتنـــا، والتـــي بذلـــت جهودا 
المختصـــة  الدولـــة  وزارات  عبـــر  كبيـــرة 
وممثلـــي الجمعيـــات الحقوقيـــة لحلحلـــة 

هذه األمور”.
الحقوقيـــون  قـــام  “ولقـــد   : وأردف 
البحرينيـــون بزيـــارة قطر حينهـــا، وقابلوا 

بعـــض  وزاروا  هنالـــك،  المســـؤولين 
عـــادل  مثـــل  البحرينييـــن  المســـاجين 
الطويـــل، أما محمد حيان الذي استشـــهد 
بالبحر، بعد تصادم الطراد األمني القطري 
مع قاربه، ليقذف بالماء، ثم وجدوا جثته 

بعد يومين على الساحل القطري”. 

انتهاك وتعسف

وفـــي ذات الســـياق، قـــال البحـــار عـــادل 
الطويل بأن اإلجراءات القطرية التعسفية 
تجـــاه البحرينييـــن هـــي ذاتها منـــذ قرابة 
العشـــر ســـنوات لم تتغير، خصوصـــًا فيما 
يتعلق باستخدام الرصاص الحي، وإهانة 
البحارة، ورمي الطراريد البحرينية تحت 
أشـــعة الشـــمس لفترات طويلة تصل إلى 

السبعة شهور.
واختتـــم الطويـــل “بـــأن انقطـــاع البحـــار 
حبيـــب عباس عـــن أهله لفتـــرات طويلة، 
دون أن يتصـــل بهـــم، أو يعرفـــوا أخبـــاره، 
انتهاك صارخ لحقوق اإلنســـان، وترســـيخ 
لممارســـات الســـلطات القطرية التعسفية 
مـــع أبنـــاء البحرين، ومن الضـــرورة وقف 
هـــذه التجـــاوزات بشـــكل نهائـــي، ووضـــع 
النقـــاط علـــى الحروف، ألن مـــا يحدث به 
ضـــرر علـــى البحـــارة وعوائلهـــم والوطـــن 

ككل”.

ــررة ــب ــر م ــي ــة غ ــزازيـ ــفـ ــتـ ــات االسـ ــارسـ ــمـ ــمـ ــي حــكــومــتــنــا... والـ ــة فـ ــق ــا ث ــن ــدي ل

بحارة محترفون لـ “^”: التعسف القطري تجاهنا يجب وقفه بشكل نهائي

عادل الطويلعبداألمير المغني المغني متحدثا للبالد

إبراهيم النهام

كشفت إحصائية رسمية لبلدية المحرق 
عـــن بلوغ مصروفـــات البلدية خالل 10 
ســـنوات لصالـــح خدمـــة توفيـــر أكياس 
القمامـــة - التـــي تعـــد خدمـــة مجانيـــة 
للمواطنيـــن - حوالـــي  الدولـــة  توفرهـــا 

مليون و126 ألف دينار.
وأظهرت اإلحصائية أن البلدية رصدت 
مبلـــغ 357 ألفـــا و154 دينـــارا كميزانيـــة 
تقديريـــة لهـــذه الخدمة للســـنة الجارية 
والعـــام المقبـــل، ليغـــدو بذلـــك إجمالـــي 
مصروفات أكيـــاس القمامـــة للفترة من 
2011 وحتـــى 2022، مليونـــا و483 ألفا 

و154 دينارا.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس مجلـــس بلدي 
المحرق غـــازي المرباطي إن التأمل في 
حجـــم المصروفات الكبيـــر على أكياس 
مآلهـــا إلى الرمـــي في مدافـــن النفايات، 
بتعزيـــز  التوعيـــة  أهميـــة  إلـــى  يدعـــو 

كفاءة اســـتخدام هذه األكياس من قبل 
المستحقين.

ولفت إلى أن هذه اإلحصائية اقتصرت 
علـــى بلديـــة المحرق فقـــط والتي تضم 
حوالي 23 ألف مستحق، وعليه فإن تم 
احتســـاب مصروفات بقية المحافظات 
ســـيتبين أن مصروفـــات هـــذه األكياس 

تصل إلى الماليين.
وقـــال إن علـــى المواطنيـــن المنتفعيـــن 
من هذه الخدمـــة أن يقدروا حجم هذه 
المصروفـــات، وأن يحافظوا على الرزم 
علـــى  العمـــل  وعـــدم  يأخذونهـــا،  التـــي 
تبذيرها أو اســـتخدامها في غير األمور 
المخصصـــة لها، بما يســـاهم فـــي توفير 

هذه المبالغ.
وأردف أن تعاون المواطنين في توفير 
هذه المبالغ سيســـاهم في استثمار هذه 
المبالـــغ في إنشـــاء وتطويـــر المزيد من 
المشاريع الخدمية، بما يعود بالنفع على 

جميع أبناء المحافظة والمملكة ككل.

مليون دينار مصروفات بلدية المحرق ألكياس القمامة في 10 سنوات مواطن لـ “^”:21 سنة وأنا وعائلتي نعيش في غرفة بجوار “الحمام”
ــت الـــعـــمـــر ــ ــي ــ ــى ب ــ ــل ــ ــا الــــحــــصــــول ع ــعـ ــيـ ــمـ ــا جـ ــنـ ــمـ ــلـ حـ

“منـــذ ســـنة، وأنـــا أنتظـــر اتصـــاال 
لتنبئنـــي  اإلســـكان،  وزارة  مـــن 
بالموافقـــة على طلبي اإلســـكاني 
للحصـــول على بيت العمـــر، الذي 
انتظرتـــه ومازلت أنتظره منذ 21 
عامـــا، وبعدمـــا تكدســـت ألعـــوام 
أنـــا وزوجتـــي وأوالدي في غرفة 
مثل علبة ســـردين “عفنة”، وعلى 
الرغم من كل هذا األلم واالنتظار، 
فأنـــا ال أفـــّوت أي أتصـــال، بل أرد 
علـــى جميع االتصاالت وأنا أحلم، 
بأن الـــوزارة ســـتتصل، وأنها ربما 
غّيرت رقمهـــا، فالبد أن أرد حتى 
ال يذهـــب بيـــت العمـــر منـــي ومن 

أبنائـــي، الذين كانوا أطفاال عندما 
قدمـــت الطلـــب، وهـــم االن أنهوا 
دراســـاتهم الجامعيـــة والثانويـــة، 
مازالـــوا  ولألســـف  ولكنهـــم 
يتكدســـون في نفس الغرفة التي 

أصبحت متهالكة”.
بحـــزن وألـــم يشـــكو المواطن “م، 
ع” حرمانـــه مـــن الحصـــول علـــى 
بيـــت العمـــر فـــي إســـكان الرملي 
على الرغم من إدراج طلبه منذ 3 
أعوام للدراســـة والتدقيق بوزارة 
لهـــا وأن  والتـــي ســـبق  اإلســـكان 
زارتـــه فـــي غرفتـــه التي يســـكنها 

والتي ال تصلح للسكن.
ويقـــول المواطن إنـــه ينتظر بيت 
العمـــر منذ 21 ســـنة متواصلة، إذ 

إنـــه قـــدم طلبه منـــذ عـــام 2001، 
شـــاكيا في نفس الوقـــت حرمانه 
فـــي  بيـــت  علـــى  الحصـــول  مـــن 
إســـكان الرملـــي عندما تـــم توزيع 
مـــن  الرغـــم  “علـــى  الوحـــدات، 
الوضـــع المزري الـــذي أعيش فيه 
أنـــا وعائلتـــي، مما يجعلنـــي حالة 
خاصـــة والبد من النظـــر لظروفها 
مـــن قبـــل مـــن يتابعـــون الطلبات 

االسكانية في الوزارة”.
ويضيـــف لقد تعبت أنـــا وأطفالي 
مرضـــت  ولقـــد  وزوجتـــي،   7 الــــ 
مـــن الحالـــة غيـــر الصحيـــة التـــي 
أعيشـــها ويعيشها أبنائي الشباب، 
وأصبحت أســـتحي منهم، ألني ال 
أجـــد ردا لوضعهـــم البائـــس، وهم 

يتكدســـون وينامـــون فـــي غرفـــة 
وإلـــى جوارنـــا دورة ميـــاه يتيمة 
نتقاســـمها نحن الـ 9، كما نتقاســـم 

“رائحة” المجاري منذ 21 سنة.
راجعـــت  لقـــد  بالقـــول،  ويختتـــم 
كثيـــرا المعنييـــن، وقدمت العديد 
مـــن الطلبـــات للنظـــر إلـــى حالتنا، 
وطلبـــت مقابلـــة الوزيـــر، ولكن ال 
أحـــد يكلف نفســـه بالـــرد، ويقول 
بطلبـــي  تقدمـــت  لقـــد  مســـتغربا، 
االخير منذ ســـنة، ولكـــن يبدو أنه 
أخذ دوره في سلة المهمالت ولم 
يتصـــل أي مســـؤول من الـــوزارة 

بنا.

البيانات لدى المحرر

سيدعلي المحافظة

بدور المالكي
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المنامة -  األهلي المتحد

أعلــن البنــك األهلــي المتحــد عــن توفيــره خيــار تأجيــل األقســاط 
لعمالئــه لمــدة تصــل إلــى ســتة أشــهر، وذلــك عبــر خطــوات ســهلة 
مــع توجيهــات مصــرف  المبــادرة تماشــيًا  وســريعة. وتأتــي هــذه 
البحريــن المركــزي، والتــي تهــدف لتخفيــف حــدة األعبــاء الماليــة 
علــى العمــالء المتضرريــن جراء الظــروف الحالية الطارئة بســبب 
فيروس كوڤيد19-. وســتطبق على خدمة التأجيل رســوم الفوائد 

والتأمين للمدة اإلضافية التي يختارها العميل. 

ويمكن لعمـــاء خدمات التجزئة 
تقديم طلبات التأجيل عبر زيارة 
 skip.ahliunited.com الرابـــط 
ومـــلء االســـتمارة المخصصـــة. 
وســـيتم التواصل مع المزيد من 
العمـــاء المؤهليـــن للخدمـــة من 
قبـــل مدراء العاقـــات الخاصين 
بهم. وسيكون آخر موعد لتقديم 

الطلبات هو 18 يناير 2021. 
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعة – الخدمات المصرفية 
لألفراد، ســـوڤرات سيغال “نحن 
ندرك تمامـــًا المزايا الفريدة التي 

تتيحهـــا لعمائنـــا خدمـــة إعـــادة 
جدولة القروض، ولذا فقد قدمنا 
لعمائنا طريقة ســـهلة وســـريعة 
للغايـــة للحصـــول علـــى الخدمة 

دون مغادرة منازلهم”.

“األهلي المتحد” يوفر خيار تأجيل األقساط

التستر التجاري عقبة أمام المستثمر البحريني

تطوير الواجهة البحرية لشاطئ قاللي بمليون دينار

ــي ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــر بــــــاالقــــــتــــــصــــــاد الـ ــ ــ ــض ــ ــ هــــــــجــــــــرس: ي

“تطوير” ـــ  ل واألفــــراد  والــمــواد  الــمــعــدات  لــتــوريــد  ــار  ــن دي ألــف   627

رحــب رئيــس مجلــس إدارة “جمعيــة التطويــر العقــاري البحرينيــة”، 
عــارف هجــرس، بتوجيهــات اللجنــة التنســيقية برئاســة ولــي العهــد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمّو الملكي األمير ســلمان بن حمد 
آل خليفة، بإطالق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، وذلك 
فــي إطــار حمايــة المســتثمر البحرينــي مــن مواجهــة المنافســة غيــر 

المشروعة من قبل العامل األجنبي.

وقال هجرس “إن استغال بعض 
المواطنين للحق الممنوح لهم من 
قبل الحكومة لمصالح شـــخصية 
ســـواء عن طريـــق تأجيـــر أو بيع 
الســـجل التجاري للعامل األجنبي 
أو بأي طرق أخرى غير مشروعة، 
يشـــكل عقبة في تطور االقتصاد 
الوطنـــي، وعقبـــة يواجهها التاجر 

البحرينـــي الـــذي يتكبـــد خســـائر 
كبيـــرة قـــد تؤدي بـــه إلـــى إغاق 
نشـــاطه التجـــاري والعـــزوف عن 
العمـــل في الســـوق المحلي، األمر 
بالمواطـــن  الضـــرر  يلحـــق  الـــذي 
االقتصـــاد  وبالتالـــي  والمســـتثمر 

الوطني”.
وأضـــاف “لقـــد وضعـــت الحكومة 

األنظمـــة والقوانين كافـــة لتعزيز 
البحرينـــي  المســـتثمر  مزاولـــة 
وحمايتـــه  التجاريـــة  ألنشـــطته 
منحـــت  إذ  ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي 

التاجـــر البحرينـــي حريـــة اختيار 
التجـــاري  للنشـــاط  نســـبة تملكـــه 
الخـــاص بـــه، بحـــد أدنـــى يبلـــغ 5 
% فـــي األنشـــطة غيـــر المفتوحة 
لملكيـــة األجانـــب بالكامل، لتكون 
مســـؤوليته القانونية تبًعا لمقدار 
حصتـــه فـــي رأس المـــال، وذلـــك 
لحمايـــة المســـتثمر البحريني في 
حـــال وقـــوع المخالفـــات من قبل 
الشـــريك األجنبي، فا عـــذر أمام 
االستغاليين الذين يعملون على 
بيـــع وتأجير الســـجات التجارية 
الشـــخصية  مصالحهـــم  لتحقيـــق 
دون النظر إلى المصلحة العامة”.

طرحــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض فــي جلســة مجلــس المناقصــات 
والمزايــدات، أمــس، مناقصــة ألعمــال ردم لمشــروع قاللــي، تنافســت عليهــا 12 
شــركة، وكان أقــل عطاء لشــركة توتــال للمقاوالت والتجارة بنحــو 1.04 مليون 

دينار، وأكبرها بقرابة 4.7 مليون دينار.

الواجهـــة  تطويـــر  أعمـــال  وتحتـــوي 
ردم  علـــى  قالـــي  لشـــاطئ  البحريـــة 
يعـــادل  بمـــا  هكتـــار   12.92 لمســـطح 
129.188 متر مســـطح، ونطـــاق العمل 
كمـــا يلـــي: أعمـــال ردم وحمايـــة للـــردم 

واختبارات جيوتقنية.
للبتـــرول  تطويـــر  شـــركة  وطرحـــت 
مناقصتيـــن، أولهمـــا إلصـــاح وصيانـــة 
المبـــادالت الحراريـــة تنافســـت عليهـــا 
5 شـــركات، كان أقـــل عطـــاء بنحو 1.6 
مليـــون دينـــار لشـــركة نـــاس للخدمات 

الصناعيـــة، وأكبرها بقرابـــة 7.7 مليون 
دينار، والثانية لتوريد المعدات والمواد 
واألفـــراد والخدمـــات لتوفيـــر خدمات 
تعبئـــة الفتحـــات المفتوحـــة والمغلفـــة 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات وكان أقـــل 
عطاء بنحو 1.7 مليون دوالر )ما يعادل 
627.9 ألـــف دينـــار( لشـــركة ويذرفورد 
دريلينج انترناشـــونال، وأكبرها بقرابة 
 5.4 يعـــادل  )مـــا  دوالر  مليـــون   14.5

مليون دينار(.
مناقصـــة  الصحـــة  وزارة  وطرحـــت 

لتوريـــد أجهزة األســـنان لمركز الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفـــة الصحي، 
تنافســـت عليهـــا 11 شـــركة، تـــم تعليق 
عطـــاء إحداهـــا الشـــركات، وكان أقـــل 
عطاء لشركة صيدلية وائل بنحو 64.5 

ألف دينار.
وطرحت إدارة التخطيط والدراســـات 
بهيئة الكهرباء والماء لتصميم وتصنيع 
وتســـليم أحـــواض خرســـانية مســـبقة 
الصـــب تحـــت األرض /  تحـــت الطـــرق 
لتركيب كابات جهـــد 220 كيلو فولت 
وكابـــات األليـــاف البصرية، تنافســـت 
عليها 5 شركات، تم تعليق عطاء إحدى 
لشـــركة  أقـــل عطـــاء  الشـــركات، وكان 
ريديكس للصناعـــات بنحو 845.1 ألف 
دينـــار. وأطلقت هيئـــة الكهرباء والماء 
مشروع “تعزيز شـــبكة 220 كيلوفولت 

مـــن شـــبكة الرفاع الفرعيـــة”. ويتضمن 
هـــذا المشـــروع إنشـــاء 3 دوائـــر تغذية 
كابـــات 220 كيلـــو فولـــت وتـــم تعيين 

استشاري المشروع. 
وطرح مجلس المناقصات والمزايدات 
مناقصـــة لتقديـــم خدمـــات استشـــارية 
لتنفيذ مبادرات المجلس االستراتيجية 
تنافســـت عليها 10 شـــركات، تم تعليق 
عطـــاء إحداهـــا، وكان أقـــل عطـــاء بــــ 
أبـــو  لشـــركة طـــال  دينـــار  ألـــف   25.2
غزالة وشـــركاه لاستشـــارات، وأكبرها 
بقرابـــة 529.1 ألـــف دينـــار، ومناقصـــة 
لهيئة جودة التعليم والتدريب للتأمين 
الصحـــي لموظفي الهيئة لمدة ســـنتين 
تنافســـت عليهـــا 3 شـــركات، وكان أقل 
عطـــاء بنحـــو 102.3 ألف دينار لشـــركة 

تآزر.

المنامة - التطوير العقاري البحرينية

وزيــر “الكهربــاء” يطلع علــى تجربــة الجامعة في الترشــيد

“الخليج العربي” توفر استهالكا بالطاقة بنسبة 35 %

قام وزير شــؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، ورئيس هيئة الكهرباء والماء الشــيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بزيارة لجامعة الخليج العربي 
لالطالع على تجربة جامعة الخليج العربي الفريدة في ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية والتي بلغت حوالي 35 % من قيمة االستهالك خالل 
أقــل مــن 10 ســنوات، إذ كان فــي اســتقبالهما رئيــس جامعــة الخليج العربــي خالد العوهلي، الذي أشــاد بالزيــارة التي تمثل تشــجيًعا للجامعة في 

طريقها نحو تحقيق أهدافها في ترشيد استهالك الطاقة.

واســـتهلت الزيـــارة باالطـــاع علـــى 
عرض مرئي تضمن التعريف برسالة 
ورؤيـــة الجامعـــة التـــي تقـــوم علـــى 
المرتكزات األساســـية والتي تمثلت 
فـــي مجموعـــة مـــن األهـــداف ذات 
األبعـــاد التنمويـــة، ومـــن بيـــن هـــذه 
األهداف تحقيق التنمية المستدامة 
بمعناهـــا الشـــامل ومـــا يقتضيه هذا 
مـــن توثيـــق الجهـــود وتكاملهـــا فـــي 
والماديـــة  البشـــرية  الثـــروة  تنميـــة 
وحســـن اســـتثمارها، مرتكـــزة علـــى 
اإلنســـان الـــذي هـــو منطلـــق وهدف 
التنميـــة، إذ أوضـــح العرض أيًضا أن 
جامعـــة الخليـــج العربـــي تمثل بيت 
الخبرة واالستشارات سواء بالنسبة 
للبحريـــن أو دول مجلـــس التعـــاون 

الخليجي أو الدول العربية.
فـــي  الطاقـــة  اســـتهاك  وانخفـــض 
الجامعـــة مـــن 12870600 كيلووات 
 8620000 إلـــى   2012 العـــام  فـــي 

كيلووات في العام 2020.
وجاء ذلك نتيجة لعدد من الخطوات 
الحثيثة التي تابعها رئيس الجامعة 
وأبرز هذه الخطوات االســـتغناء عن 
أجهزة التكييف المركـــزي التقليدية 
فـــي الجامعـــة واســـتبدالها بأجهـــزة 
اســـتهاك  عمليـــة  تنظـــم  متطـــورة 
العـــبء  زيـــادة  يقلـــل  بمـــا  الطاقـــة 
نظـــام  تغييـــر  وكذلـــك  الكهربائـــي، 
اإلنـــارة بمبنـــى الجامعـــة إلـــى نظام 
“ال اي دي LED” مـــع تركيب أجهزة 
استشـــعار تغلـــق اإلنـــارة فـــي حـــال 
كانـــت خاليـــة دون حركة، ما يســـهم 
أيًضا في تقليل استهاك الطاقة في 
المبنـــى، وتركيب جهـــاز “في دي ال 

VDL” لتنظيم سرعة دفع الهواء في 
أجهـــزة التكييـــف وهو إجـــراء أيضا 
لتخفيـــض االســـتهاك، تركيب جهاز 
عنـــد   )power factorباورفاكتـــور(
نقطة وصول الكهرباء الرئيسية في 
الجامعة وذلك من خال التعاون مع 
وزارة الكهرباء والماء في البحرين. 
الخليـــج  جامعـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
العربـــي بما تحققه من إنجازات تعد 
صرًحـــا تعتـــز وزارة الكهرباء والماء 
اإلنجـــاز  وأضـــاف  معـــه.  بالتعـــاون 
يشـــرح نفســـه باألرقام وهو ما حتم 
الجامعـــة  زيـــارة  بموجبـــه  “علينـــا 
لتهنئتكم بهـــذا اإلنجاز المتميز الذي 
مثـــل تجســـيًدا حًيا ألهمية ترشـــيد 
الطاقـــة، وتبعياتـــه الملموســـة علـــى 

تكلفة تعرفة الكهرباء”.
مـــن جانبه، صـــرح الرئيس التنفيذي 
لهيئة الكهرباء والماء الشـــيخ نواف 
بـــن إبراهيم آل خليفة، أن ما حققته 

جامعـــة الخليـــج العربـــي مـــن وفرة 
في االســـتهاك بلغ نسبة 35 % يعد 

نموذًجا استثنائًيا.
إلـــى ذلك، أطلع الوزير على المشـــاريع 
الســـتخدام  للجامعـــة  المســـتقبلية 
الطاقـــة الشمســـية وتركيـــب األلـــواح 
ترشـــيد  فـــي  لإلســـهام  الشمســـية 
هـــذا  خـــال  مـــن  الطاقـــة  اســـتهاك 
هـــذا  ســـيكون  إذ  المتاحـــة،  البديـــل 
المشـــروع ظاهـــًرا للعيان عنـــد تنفيذه 
فـــي  الحالـــي  الجامعـــة  مبنـــى  فـــي 
منطقـــة الســـلمانية.  يذكـــر أن التكلفة 
المتوقعـــة للمشـــروع تصـــل إلـــى نحو 
600 ألـــف دينـــار، فـــي حيـــن ان فترة 
اســـترداد التكلفة تبلغ نحو 8 سنوات. 
واطلع الوزير حول اســـتخدام الطاقة 
بمشـــروع  الطاقـــة  لتوليـــد  الشمســـية 
مدينـــة الملك عبـــدهللا بـــن عبدالعزيز 
الطبيـــة، إذ يتبنـــى المشـــروع تركيب 
ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة 

الكهربائيـــة في عدة مرافق من مباني 
المدينة من خال اســـتخدام اســـطح 
ذلـــك  ويتضمـــن  الرئيســـة،  المبانـــي 
تركيـــب 208 ألـــواح تنتـــج 385 وات 
لـــكل لـــوح شمســـي وســـتنتج ســـنويا 
ســـيخفض  مـــا  كيلـــووات،   128,600
التكلفة المتوقعة إلى 40,147 دينارا، 
وبتركيب األلواح الشمسية من ناحية 
أخرى على أســـطح مواقف السيارات 
بواقـــع 2,255 لوحـــا شمســـيا ســـتولد 
نحو 1,406,160 كيلووات ســـنويا، ما 
سيخفض التكلفة المالية إلى 44,997 
دينار سنويا. ستتوزع الطاقة المولدة 
مـــن خـــال األلـــواح الشمســـية علـــى 
تشـــغيل إنـــارة الشـــوارع بواقـــع 371 
نقطة، والمســـاحات المضاءة خارجيا 
بواقع 1,35 نقطة، وتشغيل مضخات 
مضخـــة،   12 بواقـــع  التبريـــد  ميـــاه 
وتشـــغيل 114 مصعدا وتشغيل نقاط 

توزيع الكهرباء بواقع 859 نقطة.

المنامة - جامعة الخليج العربي

أثناء زيارة وزير “الكهرباء” لجامعة الخليج 

المنامة - المصرف المركزي

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

المركزي  البحرين  مصرف  أعلن 
تــمــت تغطية اإلصــــدار رقــم  أنـــه 
 )ISIN BH0002D26856(  237
مـــن صــكــوك الــســلــم اإلســالمــيــة 

الحكومية قصيرة األجل. 
مليون   43 اإلصــــدار  قيمة  تبلغ 
يوًما   91 استحقاق  لفترة  دينار 
تبدأ 13 يناير 2021 إلى 14 أبريل 
2021. ويبلغ العائد المتوقع عليها 

 .2.20%

الثالثاء 12 يناير 2021 - 28 جمادى األولى 1442 - العدد 4473

ضرورة تسجيل عالمتك التجارية
أصـــدرت البحريـــن قانونـــا يتضمن الموافقـــة على قانـــون )نظام( 
العامـــات التجارية لدول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية، 
وعليه تم إلغاء القانون رقم )11( لســـنة 2006 في شأن العامات 
التجاريـــة فـــي البحريـــن. ونعتقـــد فـــي هذا تطـــور محمـــود ومن 
ثمرات العمل المشـــترك لتوحيد التشـــريعات المتعلقة بالنشاطات 
االقتصاديـــة التجاريـــة بين دول مجلس التعـــاون الخليجي بغية 

الوصول للوحدة االقتصادية المشتركة. 
ووفق القانون المشترك لدول الخليج، فإن العامة التجارية هي 
كل مـــا يأخـــذ شـــكاً مميزا من أســـماء أو كلمـــات أو إمضاءات أو 
حـــروف أو رمـــوز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رســـوم أو صور 
أو نقـــوش أو تغليـــف أو عناصـــر تصويريـــة أو أشـــكال أو لـــون أو 
مجموعـــات ألـــوان أو مزيـــج من ذلـــك أو أية إشـــارة أو مجموعة 
إشـــارات إذا كانت تســـتخدم أو يراد اســـتخدامها في تمييز ســـلع 
أو خدمـــات منشـــأة مـــا من ســـلع أو خدمات المنشـــآت األخرى أو 
للداللـــة علـــى تأدية خدمة من الخدمات، أو علـــى إجراء المراقبة 
أو الفحـــص للســـلع أو الخدمـــات. ويمكن اعتبـــار العامة الخاصة 
بالصـــوت أو الرائحـــة عامة تجارية. ومـــن الضروري أن نقول إن 
هذا التعريف شامل ويتماشى مع التعريف الدولي السائد للعامة 
التجاريـــة. ونقول، إنـــه تطور هام يرقى لجعـــل العامة التجارية 
فـــي البحريـــن ودول الخليـــج تطابق المفهوم العالمي مما يســـهل 

العمل التجاري مع العالم واالستفادة من العولمة.
بـــد مـــن القيـــام  ولحمايـــة عامتـــك التجاريـــة مـــن اآلخريـــن ال 
بتســـجيلها. ويقـــدم طلب تســـجيل العامة إلى الجهـــة المختصة 
بتســـجيل العامـــات التجارية على االســـتمارة المعـــدة لذلك، من 
قبـــل وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، ووفقًا للشـــروط التي 
تحددها الائحة التنفيذية للقانون. ونظرا لوجود بعض المســـائل 
الفنيـــة المرتبطة بتســـجيل العامـــات التجارية، من المستحســـن 
دائمـــا اللجـــوء للمكاتـــب الخاصـــة المرخصـــة للقيـــام باجـــراءات 

التسجيل نيابة عنك وذلك بموجب وكالة تمنحها لهم. 
ويعتبـــر مـــن قـــام بتســـجيل العامـــة التجارية بحســـن نيـــة مالكًا 
لهـــا، وال تجـــوز المنازعة فـــي ملكية العامة متى اقترن تســـجيل 
العامـــة باســـتعمالها مدة خمس ســـنوات على األقـــل دون وجود 
نزاع قضائي بشـــأنها. وفي واقع األمر، هناك من يســـتعمل عامة 
تجاريـــة تخصـــه دون القيـــام بتســـجيلها. ولمعالجـــة هـــذا األمـــر، 
ينـــص القانـــون أنه يجوز “لمن كان أســـبق” إلى اســـتعمال العامة 
ممـــن ســـجلت باســـمه أن يطلـــب مـــن المحكمـــة المختصـــة إلغاء 
هذا التســـجيل خال خمس ســـنوات من تاريخ التســـجيل، ما لم 
يثبت رضا األول صراحة أو ضمنًا باستعمال العامة من قبل من 
سجلت باسمه. وهذه نقطة هامة، تحتاج لإلثبات الواضح بشتى 
الطـــرق أمـــام المحكمة المختصـــة. وهناك منازعـــات كثيرة وأخذ 
ورد في هذا الخصوص، وربما تأني الرياح بما ال تشـــتهي السفن. 
لـــذا، ننصح باإلســـراع الى اتخاذ اإلجـــراءات القانونية الضرورية 
لتســـجيل عامتـــك التجارية في أســـرع وقت، ألن التهـــاون ربما 
ال يكـــون في مصلحتـــك ويصب في مصلحة الغير على حســـابك 

وثمرة مجهودك.

awarsama@waresamalc.com

د. عبد القادر ورسمه 

* الخبير والمستشار القانوني

عارف هجرس

تماشيًا مع 
توجيهات المصرف 

المركزي

أمل الحامد
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تاريخ: 2020/12/8
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2020-163449( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

رقم السجل: 15770-14
اسم التاجر: يوسف علي حسن عبدهللا الشايجي

االسم التجاري الحالي: أحلى االطفال للمالبس الجاهزة
االسم التجاري الجديد: األطفال الجميلين للمالبس و الخياطة

القيد 7541
7 /2021/1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 111 ( لسنة 2021
بشأن تحويل فرع لشركة تضامن
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب، شركة 
وكالة النعيمي للسفريات شركة تضامن بحرينية المسجلة بموجب القيد رقم 7541 طالبين تحويل 

الفرع رقم 3 إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 20,000
دينار بحريني، بين كل من:

1. فنكني بارامبيل رامان تيالكا راجان.
2. جاسم احمد حسن مدن.

3. سانديب فينكني بارامبيل تيالكراجان.

القيد: 79648
التاريخ : 06/01/2021

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 79648 لسنة 2021

بشأن تحويل فرع لمؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســيد 
فرديــة(  )مؤسســة  البنــاء  لمقــاوالت  بوينــت  لتــوب  المالــك  صالــح  قائــد  قاســم  حمــد  م
والمســجلة بموجــب القيــد رقم 79648 طالبا تحويل الفرع )11( باســم تجاري مطعم بيت 
التنــور للمؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة بــرأس مال وقــدره 1000 

ديناربحريني لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية أسمائهم:
SERKAN KUS    .1

2.     محمد قاسم قائد صالح  
3. يحيى زيمه مبارك العويني 

القيد  103721  -5
5/1/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020

بشأن تحويل  فرع من مؤسسة فردية الى شركة ذات مسئولية محدودة

 
تعلن إدارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة بأنه قد تقدم اليها الســيد شــهره بي بي 
كالج ســخي جــان قــادم مســعود المالــك ل بــرادات شــاهين وزرســتان ) مؤسســة فردية ( المســجلة 
بموجب القيد رقم -5 103721  ، طالبين تحويل   فرع من مؤسسة فردية  الى شركة ذات مسئولية 

محدودة برسمال وقدره 5000 دينار بحريني لتصبح مملوكة من :
شهره بي بي كالج سخي جان قادم مسعود

FAYEZ AMIR AFZAL KHAN

التاريخ: 04/01/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

)CR2021-710 (  طلب  رقم 
تقدم إلينا الســادة/  عبدالحميد اســماعيل غلوم رضا شــنبه الرقم الشــخصي 920500153 
طلــب تنــازل عــن المحــل التجاري الــواردة معلوماته أدناه إلى الســادة / جالل حســن حمد 

ابراهيم الهالل الرقم الشخصي 670119580 ،      
  فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوما من 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

  CR2020-184213   إعالن رقم

معاملة مشتركة

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب معاملــة مشــتركة، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانوني 
التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

اسم التاجر : خديجه عبداالمير صالح علي
االسم التجاري الحالي : اكاسا للمقاوالت

االسم التجاري : بوابة أرجان للتجارة العامة
رقم القيد

92746 -1 

القيد  26838 - 3
التاريخ  07 - 01 - 2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدود ة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا الســاده مكتب 
المحامــي هاشــم الوداعــي ومشــاركوه -مكاتــب محامــاه بموجــب التخويــل مــن المالــك ل رويــال 
كرســنت للعقــارات (مؤسســة فرديــة) والمســجلة بموجــب القيــد رقــم 26838 - 3 طالبــا تحويــل 
جميع فروع المؤسســة الفردية الفرع الثالث والفرع الخامس إلى شــركة ذات مســئولية محدودة 

برأسمال وقدره 5000 خمسه االف لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
 فريده عيسى احمد السعيد

إعالن بحل وتصفية

شركة ايجو سمارت ايدنتيتي ذ.م.م
سجل تجاري رقم   112934 -  1

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة ايجو ســمارت ايدنتيتــي ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيد رقم 
1-112934 بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد / طاهــر حميــد عبدالحميــد شــفيع مصفيــا 

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 دائني الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

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

طاهر حميد عبدالحميد شفيع
)+ 973( 39773275

TAHIRHAMEED57@HOTMAIL.COM

  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

www.grnata.com

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

مستعدون للبنـــــاء حسب طلب الزبــون

متوافق مع شروط السكن االجتماعي

محسن الزيمور

17555593
المكتب الرئيسي

36005575 36096888
المهندس خالد Call.

للبناء بمعايير عالية و بأسعار تنافسيـة .. 

 رقم السجل الفرع االسم التجاري

3 مطعم مقلوبة 117345 

الثالثاء 12 يناير 2021 - 28 جمادى األولى 1442 - العدد 4473 08



Vacancies Available
QUICK ZEBRA SERVICES 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact
17700211  or  hrd@dreamgroup.bh

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

AL-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 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

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

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

Future zone Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33487946  or  AMRAN_SAMAD2000@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

LASHARI OIL AND GAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17771402  or  MOOSA@LASHARIGROUP.COM 

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 

U-DRIVE RENT A CAR S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17578579  or  j.amin@hot.bh 

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

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

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

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17623723  or  mcsc@mcscwll.com 

Box It Restaurants Co. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

77304050  or  boxitonline@gmail.com 

RIFFA LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35080186  or  FATIMA.31505@GMAIL.COM 

Talent International & The Infant Schools SPC 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17252346  or  ACCOUNTS@TALENTSCHOOLS.COM 

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 

ERNST & YOUNG - MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17535455  or  SARA.EBRAHIM@BH.EY.COM 

HORSES ELECTRICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39690020  or  ABDULLATMA@HOTMAIL.COM 

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 

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 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77007749  or  scoopmec1@gmail.com 

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 

THREE S GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
39609693  or  AALSHOOK@YAHOO.COM 

MINDS UNITED RESOURCE HUB W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17246267  or  tom.shain@minds-united.com 

BUREAU VERITAS 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17877574  or  BVBRN@BATELCO.COM.BH 

Salman PHARMACY 
has a vacancy for the occupation of

  PHARMACIST 
 suitably qualified applicants can contact

17430065  or  SALMANALSHABANI@GMAIL.COM 

M g jewellery co wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17250300  or  SAOOD_NAYEF@OUTLOOK.COM 

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

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17675599  or  info@airtech.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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

CHAYED BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39007462  or  HSLMAN511@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
17830909  or  HANGAMH@HOTMAI.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 

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 

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 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

SAIDATY KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33301918  or  mohdalkooheji86@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 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

WEST CITY CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39649749  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

Al Dharwal restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

33097107  or  SANJAYBH007@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

17210144  or  KINGSENT@BATELCO.COM.BH 

IQBAL YOUSAF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

THREE TOWERS CONTRACTING & PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
16820028  or  AALHMED513@GMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

39966926  or  M2040@HOTMAIL.COM 

IQBAL YOUSAF INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33779557  or  MOHAMMADILYAS227@YAHOO.COM 

EASY LINE CLEARANCE OF GOVERNMENT TRANSACTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33330363  or  MAHMOODESA151@YAHOO.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ADEL HASAN SANITARY & ELECTRICAL WARE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39037901  or  AJAYANERBARAKA@YAHOO.COM 

BLOSSOM FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39407007  or  tadvd@hotmail.com 

ALARJOWAN CONSTRUCTION Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17001907  or  ALSALOOM@BAS.COM.BH 

ALWADI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact

39797444  or  BUHAMAD171@HOTMAIL.COM 

Ali Abdulla Ali Malalla Contracting Co.Spc 
has a vacancy for the occupation of

  A/C MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

36777578  or  AAAMALALLA@GMAIL.COM 

HASAN ALI HASAN ALBASRI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39454530  or  ALKABEER30@GMAIL.COM 

MARYAM ABDULLAH FOR CARGO HANDLING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37788923  or  MARIAM98090@GMAIL.COM 

GOOD LOOKS BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33939303  or  ASIAFAKHROO@GMAIL.COM 

RAWDAT ALSAKHIR BANQUETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33022299  or  Y.S.A_95@HOTMAIL.CO.UK 

Al Karawan Property Management 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

MULTI LEVEL MANAGEMENT TECHNOLOGY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

35082787  or  KHURRAMCHAUDHRY999@GMAIL.COM 

ALNASSER BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39677280  or  JAMEELS71@GMAIL.COM 

USMANS SALON SUPPLIES 
has a vacancy for the occupation of

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

AL ADHAM GATE GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
33976637  or  ZAHRAG346@GMAIL.COM 

FRONT LINE AUTO SERVICE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17660326  or  FRONTLINE.BH@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33704554  or  WHOZNEXT_666@YAHOO.COM 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@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 

CHAI PARATHA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39133187  or  USMAN_DC@YAHOO.COM 

GOOLDEN BOX TOYS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36210212  or  AFAKHRAWI@GMAIL.COM 

AJK contracting co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33153325  or  AJK_CONTRACTING88@OUTLOOK.COM 

AL BINKHALIL BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17213262  or  binkhalildecor@gmail.com 

ECIOM contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33331663  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

Regina cleaning CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36651823  or  khananeeza411@outlook.com 

ALBAYAREQ WELDING SMITHERY & FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39173859  or  JAMES@GCCBAH.COM 

Elite facility management Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.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 

ISA BIN MUBARAK ALKOBAISI W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17732002  or  MD1@ALKOBISIGROUP.COM 

ALNASEEM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33312203  or  ALTAMIES.ARTS@GMAIL.COM 

VISSION CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39300177  or  TAHAHAJ@GMAIL.COM 

DEENA ELECTRICAL WORK SHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38880009  or  HAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

Specialist consultancy and solutions Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17001640  or  ceo@SSS.bh 

Al Karama Market 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39899554  or  HAS2007SAN@HOTMAIL.COM 

IDEAL PROJECT LINK TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17784374  or  BRAJ@IDEALPROJECTLINK.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17786500  or  enily@kcbahrain.com 

Move Express Cargo Services S.P.C Owned by Farooq Qumar 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33860506  or  FAROOQ.QUMAR20@GMAIL.COM 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

37256252  or  SAMEERSUBHA6@GMAIL.COM 

BAHRAIN WELDING WIRE PRODUCTS MANUFACTURING C 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(METAL CASTING MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

ALI KAIKSOW COMMERCIAL GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17294829  or  ADMIN@ALIKAIKSOW.COM 

ALFARABI OPTICIAN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

66359933  or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM 

BADER TRADING AND CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17583121  or  zahramarhoon.zm@gmail.com 

ALKULAIB CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

77131005  or  A87A@HOTMAIL.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 

BUROOJ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39655383  or  ALIHASAN.KHALIL@EWA.COM 

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

  RESEARCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

BUROOJ ALUMINUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39655383  or  ALIHASAN.KHALIL@EWA.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 

ABEDAH BUILDING MATLRIALS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17877387  or  ALFADEL20@HOTMAIL.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 

Arab Business Machine - Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

36444416 

ALSAYAH TRADING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17243881  or  NASALSAIE@HOTMAIL.COM

Arab Business Machine - Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT / CHIEF OF PERIODICAL ACCOUNTS 
 suitably qualified applicants can contact

36444416 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com

Kamal miah for construction of floating structures s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39362467  or  KAMALMIHA919@GMAIL.COM 

My constraction cleaning contracts wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39455770  or  MYLAUNDRY.BAHRAIN@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Act point Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39446922  or  UM.LAYOONA70@GMAIL.COM 

Alwadi Nuts and Sweets 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33371101  or  NAUSHUV@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

RUMMAN AL ARAB GRILL & RESTUARENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33909235  or  NAVEEDMANZOOR706@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

  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 

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 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

NASSER AHMED ALKHAIRANI / ALNAJEM - 4341 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33511889  or  BU.NASSER8@HOTMAIL.COM 

ZADRAN AL KHALEEJ W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34033003  or  LMRA@ADVVO.COM 

IBN HAMEDO SEAFOOD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36111036  or  MOHAMED.ALSAGR@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

W A AND M A SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  WAANDMASERVICESBH@GMAIL.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 

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33937884  or  NIDHAMI.BH@GMAIL.COM 

PINE WOOD FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

SABZ Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33752499  or  MM.RAHEEL@GMAIL.COM 

HABAYIB COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39341183  or  ALI_AL7ADDAD@HOTMAIL.COM 

PINE WOOD FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39964163  or  PINEWOODBAHRAIN@GMAIL.COM 

ALHUDOOD CARPENTARY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

37308355  or  ALHUDOODWORKSHOP1@GMAIL.COM 

RAFTAR CARGO S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

38018897  or  RANDOM_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

SABZ Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33752499  or  MM.RAHEEL@GMAIL.COM 

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17600003  or  saiftowercon@gmail.com 

MAJELAN BULDING CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39662961  or  Majelanc@gmail.com 

1LJAMAHEER LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
17321753  or  AHMEDGA@BAS.COM.BH 

LATEST STYLE MEN SALOON WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

36292745  or  MARYAMYUSUF940@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 

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

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

ALSEEF  GATE  GOLDEN  CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17600003  or  saiftowercon@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39529961  or  ALMENDINEL@GMAIL.COM 

Al Inaya Trading 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

35351416  or  YUSUF.ADEL.YAQOOB@GMAIL.COM 

SALEH JUMA ABDULLA MUBARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17777337  or  SALEHMUBARAK54@OUTLOOK.COM 

MADAM BEAUTY Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33548005  or  MADAM138973@GMAIL.COM 

MEARAJ EXPRES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17334088  or  EBRAHIMALAMANA@GMAIL.COM 

PRIDE AND PROPERTY  REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

35351416  or  YUSUF.ADEL.YAQOOB@GMAIL.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 

MAFAZA SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36930413  or  ZAHRAALKESHI3654@GMAIL.COM 

SEA BIRD Mechanical and Marine Contracting S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

Original Golden Ice Trading Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39334788     

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PARSONS GLOBAL SERVICES L T D 
has a vacancy for the occupation of

  SURVEYOR (QUANTITY) 
 suitably qualified applicants can contact

17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

ALTHAWADI ELECTRICAL & MECHANCAL EST 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

17700114  or  althawadifinance@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 

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 

AL JOWADR CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39872786  or  A_HONDA_2006@HOTMAIL.COM 

FAMA DOCUMENT CLEARANCE AND ACCOUNTING SERVICES CO SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33733381  or  CEO@381AGROUP.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 

JANATHA GARAGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33253135  or  JANATHAGARAGEWLL@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Bora Bora Restaurant S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36361311  or  BORABORA.BAHRAIN@GMAIL.COM 

AlFateh Group W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17222222  or  Jasim@alfateh.bh 

KHALID MOHAMMED KHALIFA ALBUFALAH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39862932  or  bh2004_1@hotmail.com 

FADHEL STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17274138  or  FADEL-STORE@HOTMAIL.COM 

NOTEBOOK RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66614441  or  SAMARKANDPALACE@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.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 

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 

AL- NAWAKHADHA FURITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

Cedar Medical Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SPECIALISED DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact

17722331  or  DR.PIERRE.GHANEM@HOTMAIL.COM 

Mr bake & Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

BAKER,PASTRY COOK & CONFECTIONER  
suitably qualified applicants can contact

35581314  or  MKSNAFI@GMAIL.COM 

Asraar Bint Alhidd Butique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39460276  or  FOZ-ALMAHMOOD@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

Snacks and more Sandwiches 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

13108844  or  khafayef.bh@gmail.com 

PRESTIGE AUTO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17701871  or  subashvenmony@gmail.com 

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33867033  or  SABUALU@GMAIL.COM 

IFTHAR RESTAURANT AND GRILL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

33393991  or  KK304445@GMAIL.COM 

ZAWIA 3 SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33808786  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

NAHED HAMEED AHMED MOHAMED ALI ABDULHUSAIN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17510120  or  INFO@IMPERIALGROUPBH.COM 

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

HAIR CART GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

39446755  or  HOMECARTBH@HOTMAIL.COM 

GOOD WILL  ALUMINIUM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33867033  or  SABUALU@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 

PHOS PHORIC CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17256800  or  IBTYASAD63@GMAIL.COM 

ZAYA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
39121272  or  ZOBA_777@HOTMAIL.COM 

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17252078  or  INFO@EAMCO.BH 

Indian Delights Restaurant Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17250300  or  SAOOD_NAYEF@OUTLOOK.COM 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ALJOOD OFFICE  PRINTING 
has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17680111  or  meead@crystalpp.com 

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PUMP OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17401013  or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM 

ABU MAHMOOD ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39248626  or  YONESABDULKARIMALI@GMAIL.COM 

TORNADO68 GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

36373555  or  TORNADO45541@HOTMAIL.COM 

ALKAWARI CARPENTRY 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

77028228  or  ALKUWARIK552@GMAIL.COM 

ADAM CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17555221  or  SHIHABPLUS@GMAIL.COM 

SAFA 20 MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33315335  or  BUFAHAD75@GMAIL.COM 

JAWAD RADHI HASAN ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

39633420  or  HASSAALI9012@HOTMAIL.COM 

ZYRON ACADEMY CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

36249557  or  RONYKURUVILLA08@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17268111  or  HRD1@MACBH.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@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 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
39962223  or  SADIQ_77@HOTMAIL.COM 

SOLO 13 TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

39294870  or  SOLO13.31OLOS@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 

MONAK STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

36001233  or  rizanatrading786@gmail.com 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

JUMA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17671823  or  EMEDFAIEE@BATELCO.COM.BH 

AL MOTAR AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39292563  or  almotarpats@gmail.com 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17732677  or  hasan.aldeebel@gmail.com 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Dream phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39555538  or  QASRALHADEEL@GMAIL.COM 

INTERNATIONAL LABORATORIES AND AL HOTY STANGER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
39457409  or  accounts1@interlabbh.com 

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(HAND WRAPPING) 
 suitably qualified applicants can contact

17405333  or  Hasan.tylos1@gmail.com 

KOTWALL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

CLEAR VISION OPTICAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17257400  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.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 

Juices On The Fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36774492  or  ACCOUNT@MEDIASTOREBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17319999  or  INFO@DTS.BH 

VOLUME SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

17675796  or  ALIJANAHI.AJ@GMAIL.COM 

Sunway Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

38462055  or  SAYED7YOUSIF7@GMAIL.COM 

CONSTANT CARGO SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

36924425  or  ARSLANABIDROY_CCS@OUTLOOK.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 

LIKE MAKER INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

34002030  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

BELAD AL SHAM COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33302067  or  ALMAZYONA.82@GMAIL.COM 

Anytime Fitness 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17225555  or  info@mbafakhro.com 

Hadiya ADVERTISING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

33321946  or  NASADVT@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 

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 

NAJAM PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39657100  or  NAJAM1350@GMAIL.COM 

JAFFAR MARZOOQ AHMED MARZOOQ 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact

38223705  or  HASS282@YAHOO.COM 

Idaam trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER (EXC.WHOLESALE & RETAIL) 
 suitably qualified applicants can contact

33231808  or  ICCIDAAM@GMAIL.COM 

FRESH BITES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39861914  or  alromuse@yahoo.com 

RETOUCHE 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact

39461567  or  RETOUCHE@LIVE.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

AL NOORAIN BAKERY EST 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

Amazon Web Services Bahrain S.P.C. Owned by Amazon Europe Core S.a.r.l 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM  
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للمرة األولى في تاريخ البالد.. نظام جديد يضمن انتقاال مستقرا للحكم

المملكة العربية السعودية والشــرعية اليمنية ترحبان بالقرار

سلطان عمان يضع آلية لتعيين ولي للعهد

واشنطن تصنف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”

أصـــدر ســـلطان عمـــان هيثـــم بـــن طـــارق أمـــس اإلثنيـــن 
مرسوما يقضي بوضع آلية محددة النتقال والية الحكم 
في الســـلطنة ولتعيين ولي عهـــد للمرة األولى في تاريخ 
البـــاد، وذلـــك بعـــد مرور عام علـــى توليه مقاليـــد الحكم 
فـــي الســـلطنة. وقـــال التلفزيـــون العمانـــي إن المرســـوم 
يقضـــي “بوضـــع  آليـــة محددة ومســـتقرة النتقـــال والية 
الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان 
مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ ســـيادة القانون 
واســـتقال القضاء كأســـاس للحكم فـــي الدولة”. وتولى 
الســـلطان هيثم الحكم في يناير 2020 إثر وفاة ســـلطان 
عمان السابق قابوس بن سعيد. وأصدر السلطان الجديد 
مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

وبحســـب الدســـتور، يقوم مجلس العائلـــة المالكة خال 
ثاثـــة أيـــام مـــن شـــغور منصـــب الســـلطان، بتحديد من 
تنتقـــل إليـــه واليـــة الحكـــم. وإذا لم يتـــم االتفـــاق، ُتفتح 
رسالة تركها السلطان وحّدد فيها اسم خليفته، ثم يجري 

تثبيته في منصب السلطان.
وُيشـــترط فيمن يتـــم اختيـــاره لوالية الحكـــم أن “يكون 
مســـلما رشـــيدا عاقـــا وابنـــا شـــرعيا ألبويـــن عمانييـــن 
مســـلمين”. وتوفي الســـلطان قابوس الـــذي توّلى الحكم 
لنحو 50 عاما، في العاشـــر من يناير 2020  عن 79 عاما. 
ولم يكن السلطان قابوس متزوجا وال أبناء أو أشقاء له 
ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط. والسلطان 

الحالي هو أحد أبناء عمومته.

الســـعودية  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
عـــن ترحيـــب حكومة المملكـــة العربية 
األميركيـــة  اإلدارة  بقـــرار  الســـعودية 
منظمـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  تصنيـــف 
إرهابية، ووضـــع قياداتها ضمن قوائم 
اإلرهـــاب؛ فـــي خطـــوة منســـجمة مـــع 
مطالبـــات الحكومـــة الشـــرعية اليمنية 
بوضـــع حد لتجـــاوزات تلك الميليشـــيا 
المدعومـــة مـــن إيـــران ومـــا تمثلـــه من 
تدهـــور  إلـــى  أدت  حقيقيـــة  مخاطـــر 
اليمنـــي،  للشـــعب  اإلنســـاني  الوضـــع 
واســـتمرار تهديداتهـــا لألمـــن والســـلم 

الدوليين واقتصاد العالم.
وعّبـــرت الـــوزارة عـــن تطلعهـــا فـــي أن 
يســـهم ذلـــك التصنيـــف في وضـــع حٍد 
ألعمـــال ميليشـــيا الحوثـــي اإلرهابيـــة 
وداعميهـــا، حيـــث إن مـــن شـــأن ذلـــك 
الميليشـــيات،  تلـــك  خطـــر  تحييـــد 

وإيقاف تزويد هذه المنظمة اإلرهابية 
طيـــار  دون  والطائـــرات  بالصواريـــخ 
واألســـلحة النوعية واألمـــوال لتمويل 
الســـتهداف  و  الحربـــي  مجهودهـــا 
الماحـــة  وتهديـــد  اليمنـــي  الشـــعب 
الدوليـــة ودول الجـــوار ، كمـــا ســـيؤدي 
هذا التصنيـــف لدعم وإنجـــاح الجهود 
قـــادة  وســـيجبر  القائمـــة  السياســـية 

مـــن  المدعومـــة  الحوثيـــة  الميليشـــيا 
إيـــران على العودة بشـــكل جاد لطاولة 

المشاورات السياسية.
وأكـــدت الـــوزارة دعم المملكـــة لجهود 
مارتـــن  لليمـــن  األممـــي  المبعـــوث 
غريفثـــس ومقترحاتـــه إلنهـــاء األزمـــة 
فـــي اليمن والتوصل إلى حل سياســـي 

شامل وفق المرجعيات الثاث.

مـــن جانبهـــا، طالبت الحكومـــة اليمنية 
المجتمـــع  االثنيـــن،  أمـــس  الشـــرعية، 
الدولـــي وفـــي المقدمـــة الـــدول دائمـــة 
العضويـــة فـــي مجلـــس األمـــن باتخاذ 
ذات الخطـــوة األميركيـــة عبر تصنيف 
ميليشـــيا الحوثـــي “منظمـــة إرهابيـــة” 
وإدراج قياداتها ضمن قوائم اإلرهاب، 
وصـــون  اإلرهابيـــة  األنشـــطة  لوقـــف 

السلم واألمن اإلقليمي والدولي.
كما دعت كافة الدول العربية للمبادرة 
“منظمـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا  بإعـــان 
حربـــة  رأس  باعتبارهـــا  إرهابيـــة” 
للمشـــروع التوســـعي اإليراني، وإدراكا 
لحجـــم الخطر الذي تمثلـــه على األمن 
واســـتقرار  وأمـــن  العربـــي  القومـــي 
الدولـــة  لجهـــود  ودعمـــا  المنطقـــة، 
والشـــعب اليمني في معركة اســـتعادة 

الدولة وإسقاط االنقاب .

مسقط ـ أ ف ب

عواصم ـ وكاالت

السلطان هيثم بن طارق

عناصر من ميليشيات الحوثي اإلرهابية

واشنطن ـ وكاالت

قبل أيام من انتهاء واليته، يواجه 
دونالـــد ترامب دعوات لاســـتقالة 
بشـــكل متزايد بما يشـــمل معسكره 
الجمهـــوري لتجنـــب إجـــراء عـــزل 
سياســـية  أزمـــة  أوج  فـــي  صعـــب 
تشـــهدها  واقتصاديـــة  وصحيـــة 

الواليات المتحدة.
وأعلنـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب 
األميركـــي نانســـي بيلوســـي، أنهـــا 
الجهـــود  فـــي  قدمـــا  ســـتمضي 
المبذولة إلقالة الرئيس من منصبه 
خـــال األيـــام األخيرة مـــن واليته 
بعد الهجـــوم العنيف لمؤيديه على 
النـــواب  وبـــدأ  الكابيتـــول.  مبنـــى 
الكونغـــرس  فـــي  الديمقراطيـــون 

األميركـــي أمس االثنيـــن حملة قد 
تفضـــي أواخـــر هـــذا األســـبوع إلى 
واليتـــه  المنتهيـــة  الرئيـــس  عـــزل 
دونالد ترامب في ما يعتبر ســـابقة 
في التاريـــخ األمريكي، حين يقدم 
رئيس إلـــى المحاكمـــة بغاية عزله. 
وكان آالف مـــن أنصـــار ترامـــب قد 
اقتحمـــوا الكابيتـــول بعـــد دعوتـــه 
علـــى  احتجاجـــا  للزحـــف  إياهـــم 
مزاعـــم بتزويـــر نتائـــج االنتخابات 
الرئاســـية االميركيـــة التـــي أفضت 
إلى فوز منافســـه الديمقراطي جو 
الديمقراطيـــون  ويـــروج  بايـــدن. 
فـــي  الجمهورييـــن  مـــن  وعـــدد 
الكونغـــرس إلى أنه ال يجب ائتمان 
ترامب حتى نهاية عهدته الرئاسية 

خال 9 أيام.

االستقالة أو العزل.. خياران يضغطان على ترمب!

واشنطن ـ وكاالت

بايــدن  جــو  المنتخــب  الرئيــس  بــأن  أميركيــة  إعــام  وســائل  أفــادت 
رشــح الســفير الســابق لــدى روســيا ويليــام بيرنــز لمنصــب مديــر وكالــة 

االستخبارات المركزية “سي آي إيه”.

ذكرت صحيفة “واشـــنطن بوســـت” 
كل  فـــي  وخـــدم  ســـبق  بيرنـــز  أن 
الديمقراطيـــة  اإلدارات  مـــن 

والجمهورية.
وأوضحت أن ترشيح بيرنز مديرا لـ 
“سي آي إيه”، هو آخر ترشيح كبير 
لبايدن بينما يســـتعد لدخول البيت 

األبيض في 20 يناير الجاري.
مـــن جانبـــه، قـــال فريق بايـــدن في 
بيـــان إن بيرنـــز “دبلوماســـي مثالي 

يتمتـــع بعقـــود مـــن الخبـــرة 
فـــي الحفـــاظ على أمن 

المتحـــدة  الواليـــات 
وشعبها”.

وعمل بيرنز )64 عاما( نحو 33 عاما 
الخارجيـــة األمريكيـــة،  فـــي وزارة 
وشغل سابًقا منصب سفير الواليات 
المتحـــدة في األردن من 1998 إلى 
2001، وســـفير الواليـــات المتحـــدة 
في روســـيا )-2005 2008(، قبل أن 

يتقاعد العام 2014.
بيرنـــز  أن  بايـــدن  إدراة  وتعتقـــد 
شـــخصية خارجية مســـتقلة يمكنه 
إصدار حكم مستقل إلدارة الوكالة.

وحـــال توليه المنصب، ســـيكون 
بيرنز أول دبلوماسي محترف 
لوكالـــة  مديـــرا  يعمـــل 

االستخبارات المركزية.

بايدن يختار وليام بيرنز مديرا للمخابرات األميركية

القاهرة ـ أ ف ب

واألردن  مصـــر  خارجيـــة  وزراء  عقـــد 
وفرنســـا وألمانيـــا اجتماعـــا جديـــدا أمس 
اإلثنيـــن في القاهـــرة؛ للعمل علـــى إحياء 

عملية السام الفلسطينية-اإلسرائيلية.
“الخطـــوات  األربعـــة  الـــوزراء  وناقـــش 
الممكنـــة لدفع عملية الســـام في الشـــرق 
األوســـط وخلق بيئـــة مواتية الســـتئناف 
الحوار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين”.
وأعلنـــت هـــذه المجموعـــة الرباعية، التي 
اجتمعـــت للمـــرة األولى فـــي ميونيخ في 
فبرايـــر 2020 ثم في عمان في ســـبتمبر، 
أنها ســـتعقد اجتماعها المقبل في باريس 

من دون أن تحدد موعدا له.
عقـــب  مشـــترك  مؤتمـــر صحافـــي  وفـــي 
االجتمـــاع، قـــال وزير الخارجيـــة األردني 
أيمـــن الصفدي إن المجموعـــة تعمل على 
“منع أي إجراءات من شأنها تقويض حل 

الدولتين”.
ودان فـــي هـــذا الســـياق إعان إســـرائيل 

“صباح أمس ونحن مجتمعون” بناء 800 
وحـــدة ســـكنية جديدة في مســـتوطنات 

الضفة الغربية المحتلة.
وأكـــد الوزير األردني أن المجموعة تعمل 
على التوصل إلى ســـام شامل من خال 
“حـــل الدولتين” مشـــددا علـــى أن “البديل 

هو خيار الدولة الواحدة”.
وتابـــع “في هذه الحالة يتعين على العالم 
كلـــه أن يقـــول هل يقبل دولـــة تقوم على 

أساس نظام األبارتهايد”.
وذكر الوزير الفرنســـي جان ايف لودريان 
بأن االســـتيطان اإلسرائيلي “يتعارض مع 
القانون الدولي، وإذا ما استمر، فإنه يقلل 

فرص إقامة دولة فلسطينية”.
وأكـــد البيـــان المشـــترك لهـــذه المجموعة 
الرباعيـــة عزمهـــا علـــى العمـــل مـــع إدارة 
الرئيس المنتخـــب جو بايدن على إحياء 

عملية السام.

اجتماع رباعي رسمي يهدف إلى تحريك جهود السالم في منطقة الشرق األوسط.

أدان إعالن اســرائيل بناء 800 وحدة ســكنية جديدة في مســتوطنات الضفة
اجتماع أوروبي عربي في القاهرة إلحياء عملية السالم

عواصم ـ وكاالت

حـــذر وزيـــر الخارجيـــة ومستشـــار األمـــن القومـــي األميركي 
األســـبق هنـــري كيســـنجر، في مؤتمر لمعهد سياســـة الشـــعب 
اليهـــودي، أمـــس اإلثنين، مـــن العودة إلى االتفـــاق النووي مع 
إيران. وقال إنه على اإلدارة األميركية الجديدة أال تعود إلى 
روح الصفقـــة اإليرانية التي قد تؤدي إلى ســـباق تســـلح في 

الشرق األوسط.
وانتقد كيســـنجر اتفاق إيران للعام 2015، الذي انسحب منه 
الرئيس دونالد ترامب في 2018، ويســـعى الرئيس المنتخب 
جـــو بايـــدن للعـــودة إليـــه إذا وافقت إيـــران مرة أخـــرى على 

االمتثال لقيود االتفاقية على برنامجها النووي.
وقال الدبلوماســـي والمستشـــار والمؤلف البالـــغ من العمر 97 
عاًمـــا: “يجـــب أال نخـــدع أنفســـنا.  ال أعتقـــد أن روح ]صفقـــة 
إيـــران[، مـــع وجـــود حـــد زمنـــي للصفقـــة وغيرها مـــن البنود 
ســـتفعل أي شيء بخاف جلب األســـلحة النووية إلى جميع 
أنحاء الشـــرق األوسط وبالتالي خلق حالة من التوتر الكامن 
الذي ســـينفجر عاجـــا أم آجا”. وقال إن النظـــام الحالي في 
إيـــران “ال يبـــدو أنـــه قـــادر على التخلـــي عن هـــذا المزيج من 
اإلمبرياليـــة والتهديد” وفي الوقت نفســـه، أوضح كيســـنجر: 
“أنـــا ال أقـــول إننا ال يجب أن نتحدث معهم”.  من جهة أخرى، 

وفـــي إطار رفع ســـقف التصعيد ضد الواليـــات المتحدة التي 
أعـــادت تحليق قاذفاتها في المنطقة، أعلن الجيش اإليراني، 
أمـــس اإلثنين، أنه ســـيجري “منـــاورات صاروخية كبرى” في 
بحر ُعمـــان، اليوم الثاثاء. وفيما يـــرى محللون أن التصعيد 
االيرانـــي يأتي تمهيدا لمفاوضـــات محتملة مع إدارة الرئيس 
األميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن، أكـــد أعضـــاء فـــي اإلدارة 
المقبلـــة مـــن بينهـــم جيـــك ســـوليفان مستشـــار بايـــدن لألمن 
القومـــي المقبل، أن ملف برنامج صواريخ إيران تســـتبق أية 

مفاوضات محتملة حول االتفاق النووي.

إيران تختبر صواريخ خالل مناورات عسكرية في الخليج

طهران ترفع سقف التصعيد.. مناورات صاروخية ببحر ُعمان
كيسنجر يحذر من العودة للصفقة النووية مع إيران

بيروت ـ وكاالت

دعــا الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون، مســاء االثنيــن، إلى إعــان حالة 
الطوارئ الصحية في الباد، لمواجهة تمدد وباء كورونا في الباد.

وجـــاء تصريـــح عـــون فـــي بدايـــة 
اجتماع مجلس الدفاع األعلى في 
الباد، برئاسة الرئيس اللبناني في 

قصر بعبدا قرب بيروت.
الطـــوارئ  حالـــة  إقـــرار  ويحتـــاج 
الصحيـــة فـــي البـــاد إلـــى موافقة 
مجلس الدفاع األعلى حتى تصبح 

نافذة، وهو أمر متوقع.
وقـــال عـــون فـــي بدايـــة االجتماع 
“بكل أسف، نحن أمام واقع صّحي 
مخيـــف. وبـــاء كورونـــا َأْفَلـــت مـــن 

بســـبب  ضبطـــه  علـــى  الســـيطرة 
وتمّردهـــم  النـــاس  عنـــاد 

التي  اإلجـــراءات  علـــى 
لحمايـــة  اتخذناهـــا 

اللبنانيين”.

أن  أيضـــا  “فلنعتـــرف  وأضـــاف 
فـــرض تطبيق اإلجـــراءات لم يكن 

بمستوى حجم الخطر”.
وكان الرئيـــس اللبنانـــي قـــد دعـــا، 
األحـــد، إلـــى االجتماع بعـــد ارتفاع 
أعداد المصابين بالوباء في الوباء.

“إن  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
اتجاهـــا جديا يبحث بين الوزارات 
يقضـــي  المختصـــة  والســـلطات 
بإقفـــال البـــاد إقفـــاال تامـــا جـــراء 

تفشي فيروس كورونا”.
الصحـــة  وزارة  أرقـــام  وتفيـــد 
اللبنانيـــة أن البـــاد ســـجلت 
أكثر من 219 ألف إصابة 
حالـــة   1600 ونحـــو 

وفاة.

الرئيس اللبناني يدعو إلعالن “طوارئ صحية”
طهران ـ وكاالت

أعلــن المتحــدث باســم الشــرطة اإليرانيــة، مهــدي حاجيــان، أن طهــران 
طلبــت مــن الشــرطة الدوليــة “اإلنتربــول” إصــدار نشــرة حمــراء ضــد 4 
أشــخاص متهمين باغتيال حســن فخري زاده، مســؤول برنامج التســلح 

النووي اإليراني، في 27 نوفمبر الماضي.

هـــؤالء  هويـــة  حاجيـــان  يذكـــر  ولـــم 
يقيمـــون،  بلـــد  أي  وفـــي  األشـــخاص 
لكـــن مســـؤولين إيرانييـــن أعلنـــوا فـــي 
وقـــت ســـابق تحديـــد هويـــة المتهمين 
واعتقالهم. وتناقضت أنباء االعتقاالت 
المســـؤولين  بعـــض  أعلنـــه  مـــا  مـــع 
اآلخريـــن حول اغتيـــال فخري زاده تم 
بســـاح أوتوماتيكي بمســـاعدة الذكاء 
االصطناعـــي، دون أن يكون هناك أحد 

في مكان الحادث.
وكان حســـين أمير عبد اللهيان، 

مســـاعد الشـــؤون الدوليـــة 
لرئيس البرلمان اإليراني، 
قال إنه تم “التعرف على 

بعض منفذي االغتيال واعتقالهم”.
داخـــل  إعاميـــة  تقاريـــر  وبحســـب 
إيران، فإن الشـــخص الذي اســـُتخدمت 
شـــاحنته من طراز نيسان خال عملية 
االغتيـــال قـــد غـــادر البـــاد قبـــل أيـــام 
قليلـــة من الحادث. وتشـــير تصريحات 
المتحدث باسم الشـــرطة اإليرانية إلى 
أن مســـؤولي الحكومـــة يعتقـــدون أن 
أربعة مـــن منفذي االغتيـــال قد غادروا 
البـــاد. وتـــم اســـتدعاء واســـتجواب 
ومصلًحـــا  تاجـــًرا   50 مـــن  أكثـــر 
لكاميـــرات المراقبـــة والمعدات 
األمنية علـــى خلفية اغتيال 

محسن فخري زاده.

إيران تطلب من اإلنتربول تسليم متهمين باغتيال زاده

قتلى من قوات األسد 
وحلفائه في هجوم لداعش

ــنــظــام الــســوري  قــتــل 8 عــنــاصــر مـــن قــــوات ال
ــه أمـــس اإلثــنــيــن في  والــمــســلــحــيــن الــمــوالــيــن ل
الباد،  شرق  في  داعــش  لتنظيم  جديد  هجوم 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ويصّعد التنظيم المتطرف في اآلونة األخيرة 
ــنــظــام، ما  ــوات ال مــن وتــيــرة هــجــمــاتــه عــلــى قــ
يعكس وفق محللين صعوبة القضاء نهائيا على 

خاياه التي تنشط في البادية السورية.
ــســوري شـــّن داعـــش هجوما  ــاد الــمــرصــد ال وأفــ
ــواء  ــ ــنــظــام و”ل جـــديـــدا عــلــى مـــواقـــع لـــقـــوات ال
جنوب  فــي  لــه  الــمــوالــي  الفلسطيني  ــقــدس”  ال

محافظة دير الزور. 
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منـــذ البدايـــات المبكـــرة أصبـــح “فيـــروس كورونا” آفـــة كونية لـــم يعد مـــن المفيد 
تحميل مســـؤولية بداياتها ال للصين الشـــعبية وال لغيرها، وعليه فإّن التصّدي إلى 
هـــذه الجائحـــة، التي باتـــت تفتك بالواليـــات المتحـــدة وأيضًا بريطانيـــا “العظمى” 
والـــدول التـــي تعتبر متقدمة وكبرى، بات عالميًا، ما يعنـــي أّن اللقاحات األميركية 
والبريطانية وأيضًا الروسية والصينية هي لقاحات شاملة وعلى أساس أّن العالم 
في هذا المجال أصبح بحجم برتقالة وأصغر وأنه ال يحقُّ ألّية دولة تسييس هذه 
المســـألة ورفض أّي عالج أميركي أو بريطاني على أســـاس أنه عالج “إمبريالي” ال 
يجـــوز االســـتنجاد به أو اســـتخدامه حتى في مواجهة هذا البـــالء الذي بات يهدد 

العالم كله ويرعب كل سكان الكرة األرضية.
وحقيقة إّن ما اســـترعى إثارة هذه المســـألة هو أّن المرشـــد “األعلى” علي خامنئي 
الـــذي مـــا كان عليه أن ينزل إلى هذا المســـتوى الذي ال يليق به وأْن “يمنع ويحظر” 
اللقاحـــات األميركية والبريطانية المضادة لفيـــروس كورونا الذي بات يفتك حتى 
بالدول المتقدمة في الكرة األرضية كلها مثل الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى 

وفرنسا وباقي الدول األوروبية.
والغريـــب أّن هـــذا القائـــد الـــذي كان يتمّيـــز على رموز الثـــورة اإليرانيـــة، ثورة عام 
1979، بوســـطيته واعتداله وانفتاحه حتى على األحزاب اليســـارية والعلمانية قد 
“تغّير” دفعة واحدة وتجاوز حتى روح هللا الخميني بتشدده وعدائه لكل الذين ال 

يســـيرون على نهجه ومن بينهم كل القوى والتنظيمات التي كان “المرشد” السابق 
قـــد اختطف منها هذه الثورة واالنقالب على الشاهنشـــاه محمـــد رضا بهلوي الذي 
بات اإليرانيون وحتى بعض قواهم السياسية، السابقة والالحقة، يتحّسرون على 
عهده ويتمنون لو أنه أفشل هذه “الخمينّية” التي أوصلت هذا البلد العظيم إلى ما 
هو عليه من انحطاٍط سياســـي واســـتبداد همجي وعلى غرار ما كانت عليه الدول 

المتخلفة في العصور الوسطى وقبل ذلك.
وهنـــا فإنـــه البّد من التســـاؤل: لماذا يا ترى وصل هذا الرجل، هـــذا القائد الذي كان 
يعتبـــر فـــي طليعة رجـــال الدين المعّمميـــن المعتدلين والوســـطّيين والبعض يقول 
و”اليساريين” إلى ما وصل إليه وإلى حدِّ أنه أصدر “فتوى” في هيئة أوامر عسكرية 

بمنع اللقاحات المضادة لـ “فيروس كورونا” من الواليات المتحدة وبريطانيا؟!
والغريب أّن المرشـــد األعلى علي خامنئي لم يكتِف بهذا الذي أفتى به بل إنه قال 
حسب ما بّثه التلفزيون اإليراني على الهواء مباشرة “لقد أبلغت المسؤولين بذلك 
وأقولـــه علنـــًا اآلن”، ما يعني أّن هناك مخالفين لقراره هذا، وأّن من فتكت بهم هذه 
اآلفه اللعينة لم يلتزموا بما قال، وأغلب الظن أّن بعضهم على قناعة بأّن مرشدهم 
قـــد حّرم عليهم ما حّلله لنفســـه وأنـــه إذا هاجمته هذه “الجائحـــة” وفتكت به فإنه 

سيناشد األميركيين والبريطانيين بأن يسعفوه بما حّرمه على شعبه. “إيالف”.

ورد محمدي
التعلـــق العاطفـــي هو أحد أســـرار العالقة الروحية بين البشـــر، وأســـاس 
بنـــاء الســـعادة النفســـية، ألنـــه كمـــا أراه ُيوّلـــد عالقـــة “أنا أشـــبهك وأنت 
تشـــبهني”، حيـــث يظهر ذلك في الســـلوكيات وردود األفعال المشـــتركة 
بيـــن شـــخصين أو أكثـــر، ولنا مـــن الرســـائل العميقة التي تربـــط القلوب 
بمواثيـــق الود والتقدير، كما في حكاية الورد المحمدي ذاته، الذي يرمز 
إلى الحب والســـعادة والحس الروحي الرفيع، ففي ألوانه راحة بصرية 
تأســـر القلـــوب، وفي رائحته انتعـــاش جميل يتخلل الـــروح بكل هدوء، 
وفـــي احترافيـــة تصميمه قدرات ربانية خارقة، كذلـــك التعلق العاطفي 
تماًما يجعلنا نعيش تلك الحالة الشعورية التي تتضاعف وتعادل عملية 
تخديـــر متكاملة، تجعلنا نهيم كيفما ووقتما نشـــاء، مـــا أجملها إن مرت 

بسالم، وما أخطرها إن تصدعت وتعرضت لالنهيار.
فما يصنعه الورد من عالقة جميلة مع محبيه تتصل عند اللقاء بمشاعر 
تفصـــح عـــن فكر بليغ وقلب رهيف وإحســـاس وفير، هو ذاته ما يصنعه 
الولـــع العاطفـــي، وفي ذلك أســـرار كما في الـــورد المحمـــدي الذي يمزج 
فـــي مكوناته ثالثة أنواع من الورد جـــاءت حصيلة تهجين يجمع أروع 
عناصر االنجذاب الرومانســـي، واالرتبـــاط العالئقي، وهو ما نتجت عنه 
اســـتخدامات عديدة أثبتت تعلق البشـــر بهذا النوع من الورد نتيجة ما 
يحويه من قيمة عالية ورونق جميل، وهي التي تعادل القيمة الحقيقية 
التي يرســـمها البشـــر بدًءا مـــن التقدير الذاتي واالحتـــرام المتبادل، وما 
يرســـمه مـــن ســـمو يتنامـــى بـــكل صـــوره التعبيرية التي تشـــكل أســـمى 
العالقـــات البشـــرية كي تحقـــق القيمة المعنوية لالرتبـــاط الذي يعبر عن 

التعلق العاطفي اإليجابي بين البشر.
والمتأمـــل فـــي القاعـــدة المقصـــودة هنا بأننا نســـتطيع أن نطبـــق قاعدة 
الـــورد المحمـــدي ونصـــل أقصـــى درجـــات التعلـــق العاطفي، لكـــن بوزن 
يتناســـب مـــع اختالطات األلوان الســـرية التي جعلت منـــه ورًدا يحظى 
بمكانـــة رفيعـــة بين الورود، لذلـــك فاألمر هنا يتطلب زيـــادة في التقدير 
لمبدأ االرتباط في تكوين العالقات التي تنشـــأ معها العديد من المشاعر 
وتتلـــون بألوان الحب الذي يحول تعلقنا وارتباطنا البشـــري إلى شـــغف 

وسلوك ال نستطيع االستمرار بدونه.

خامنئي... واللقاحات “الُمحّرمة”

فـــي مقاليـــن ســـابقين اســـتعرضنا التنمية التـــي حظيت بهـــا المحرق منذ تأسيســـها 
الحديث قبل 224 عاما )1796م(، مع نموها الحضري والعمراني والسكاني، ولتكتمل 
الصورة نتناول اليوم التعليم والنهضة التنموية للموارد البشرية في المحرق للبنين 
والبنـــات منـــذ نهاية العقد األول من القرن العشـــرين حتى الوقـــت الحاضر، في 101 

عام )1919 - 2020(.
كان نمـــط التعليم القديم بالمحرق وكمـــا هو الحال في مملكة البحرين وحتى نهاية 
القـــرن التاســـع عشـــر ومطلـــع القرن العشـــرين مقتصـــرًا علـــى الكتاتيب فقـــط، وهي 
جلســـات تعليميـــة تقليديـــة ركـــزت علـــى تعليم قـــراءة القرآن للناشـــئة، ومـــع انتهاء 
الحـــرب العالمية األولى وانفتاح المجتمع البحريني على التنمية التعليمية الحديثة، 
برزت الحاجة إلى تكوين مؤسسات تعليمية ذات أنظمة ومنهجية وأهداف محددة 
للرقي بالمقدرات المعرفية للموارد البشـــرية، فانطلق أهل المحرق للتشاور لتأسيس 
أول مدرســـة حديثـــة، حيـــث دعمتهـــا حكومـــة البحرين وحاكمهـــا آنـــذاك المغفور له 
الشـــيخ عيســـى بن علي آل خليفة، وتم االكتتاب لهذا المشروع وتبرع األهالي بمبلغ 
200،000 روبيـــة، إلنشـــاء مدرســـة الهدايـــة الخليفيـــة للبنيـــن فـــي )1919م( بمنطقة 
بشمال المحرق، ومع العام المدرسي )1925 - 1926( بدأت الحكومة بالدعم الشهري 

للمدرسة لتغطية مصاريفها التشغيلية واإلنشائية. 

وتـــم إنشـــاء أول مدرســـة نظاميـــة للبنات فـــي )1928(، في العـــام التالي لـــه )1929( 
بلـــغ عـــدد الطـــالب 240، منهم 180 بنيـــن بنســـبة 75 %، وعدد الصفـــوف 12 منها 8 
للبنيـــن، والمدرســـين 10 منهـــم 8 للبنين، وبلغ مجموع الرواتب الشـــهرية للمدرســـين 
والمدرســـات 1825 روبية منها 87.4 % للمدرســـين، وبعد خمســـة عشر عامًا )1944( 
زاد عدد طلبة المحرق بأكثر من 136 % ليصل إلى 425، وارتفع عدد الطالبات 400 
% ليصـــل إلى 300 طالبة، عاكســـًا بذلـــك تقبل المجتمع تعليم الفتيـــات بصورة أكبر 

وإقباله على االلتحاق بالمدارس بمعدل أكبر من البنين. 
وشـــهد منتصـــف الخمســـينات )1954 - 1956( مـــن القـــرن الماضـــي طفـــرة في عدد 
الطالب والمدارس والمدرســـين في مدينة المحـــرق، حيث بلغ إجمالي عدد الطالب 
2635 للبنين والبنات في ســـبع مدارس منها أربع للبنات، واســـتقطب البنين نحو 70 
% من إجمالي عدد المدارس بالمحرق وال يشمل مدارس الحد، وبلغ نصيب مدارس 
المحرق في )2019( 38 مدرسة بزيادة فاقت 18 ضعفًا في 64 عامًا )1955 - 2019(، 
فكان عدد المدارس في مملكة البحرين في المراحل التعليمية الثالث 209 مدارس، 
كان نصيـــب محافظـــة المحرق 18 % من مجموع المدارس، ثم 31 % )64 مدرســـة( 
فـــي المنامـــة، و30 % )63 مدرســـة( فـــي الشـــمالية، وأخيرًا 21 % )44 مدرســـة( في 

الجنوبية.

التعليم بالمحرق “أم المدن” في 101 عام

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

للتواصل: 17111483

مسيرة الحرس الوطني على امتداد 24 عاما... تضحيات وتفان
يعتبـــر الحـــرس الوطني عمقا عســـكريا لقوة دفاع البحريـــن، ودرعا أمنيا 
لقوات األمن العام في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على أمنه 
وســـالمة أراضيـــه، وقبل أيـــام احتفل الحـــرس الوطني بذكرى تأسيســـه 
الرابعة والعشرين، فمنذ أن وضع لبناته األولى المغفور له بإذن هللا األمير 
الراحـــل الشـــيخ عيســـى بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه، وإنجازات 
هـــذا الصـــرح األمني العتيد ال تتوقف، حيث اســـتطاع االرتقاء والوصول 
إلـــى أعلى المســـتويات القتاليـــة والدفاعية وفق منهج مـــدروس، ناهيك 
عـــن التدريـــب والتنظيم العالـــي والخطـــط والبرامج التي كانـــت بمنتهى 
االحترافيـــة والتمتـــع بقيـــادة عســـكرية ذات مســـتوى متقـــدم وأبطـــال ال 

يهابون الموت في سبيل هللا والوطن والملك.
إن الحرس الوطني مؤسسة عسكرية أمنية يفتخر ويعتز بها كل مواطن 
بحرينـــي وذلـــك بفضل الرؤية المســـتنيرة لســـيدي جاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفـــدى القائد األعلـــى حفظه هللا ورعاه، 
فجاللته وضع ورســـم الخطط المســـتقبلية والتطوير والتأهيل المســـتمر 
لمختلـــف وحداته، واالرتقاء بمســـتواها العســـكري نحـــو األفضل، وكذلك 

بناء صفات العســـكري الناجح عبر العلوم والدراســـات المتقدمة ومواكبة 
وسائل التحديث والتطوير في المجال العسكري.

فـــي كلمته بمناســـبة ذكرى تأســـيس الحـــرس الوطني الرابعة والعشـــرين 
قال ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن محمد بـــن عيســـى آل خليفة قائـــد وحدة 
العمليـــات الخاصة “إن صرح الحرس الوطنـــي يرتقي بدعم ورؤية القائد 
األعلـــى حفظـــه هللا ورعاه، لذلك حقق أعلى مســـتويات التطور والكفاءة 
والجاهزيـــة علـــى مســـتوى جميع وحـــدات وكتائب الحـــرس الوطني في 
فترة تنظيمية قياســـية، ليكون حاضرًا في كل ميادين خدمة هذا الوطن 
وتلبية ندائه، ويقف سدًا منيعًا في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته 

والحفاظ على أمن مواطنيه ومقيميه”.

إن مسيرة الحرس الوطني على امتداد 24 عاما حفلت بالحب واإلخالص  «
والتفاني من أجل الوطن والقيادة، وكان مع أشقائه في قوة دفاع البحرين 

وقوات األمن العام الركيزة األساسية في تحقيق األمن واألمان في مملكتنا 
الغالية.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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د. حورية الديري

حسين المهدي

صالح القالب

عندما ُتكمم الديمقراطية فمها 
 لم ُيضرب لنا مثل منذ نعومة أظافرنا كمثل الواليات المتحدة األميركية 
عنـــد الحديث عـــن دولة تعتبر عرابـــة الديمقراطيـــة بمفاهيمها الحديثة 
التـــي تتجلـــى فـــي حرية الفـــرد بالتعبير عـــن رأيه ووجهة نظره، ســـواء 
فـــي األمـــور االقتصادية أو االجتماعية وحتى السياســـية، فدائمًا ما كنا 
نـــدرس ونلقن بـــأن أكثر دولة تطبق مبادئ الديمقراطية بجميع أسســـها 
ومفاهيمها هي الواليات المتحدة األميركية التي تمثل فيها حرية الرأي 
والتعبير أبســـط القواعد حيث يمكن للمواطن العادي من ســـائر الشـــعب 

الحديث والتعبير عن ما يجول في داخله بخصوص أي أمر.
ما يحصل اليوم في الواليات المتحدة األميركية قبيل أيام من تنصيب 
الرئيـــس المنتخـــب جو بايدن أمر كســـر جـــل تلك الصـــور النمطية التي 
رســـمت في أذهـــان العالم بأســـره، فوضى ومظاهـــرات همجية، اقتحام 
للبرلمـــان األميركـــي، مطالبات بعـــزل الرئيس بعد إيقاف حســـاباته على 
منصـــات التواصل االجتماعي، باختصار صور ومظاهر وأحداث ال تمت 
للديمقراطية بأية صلة ال من بعيد وال من قريب، والسؤال الذي يطرحه 
الجميع في هذه اللحظة هل هذه هي الديمقراطية التي كانوا يتبجحون 
بها، ديمقراطية العنف وعدم احترام القانون والفوضى العارمة من قبل 
الشـــعب أم ديمقراطية اســـتخدام السياســـيين ما يمتلكون من أســـلحة 
مشـــرعة كانـــت أو ال ضـــد بعضهـــم البعـــض، أم ديمقراطية حريـــة الرأي 

والتعبير التي انتزعت من الرئيس األميركي بجاللة قدره.
نتعـــظ  أن  دون  الكـــرام،  مـــرور  تمـــر  أن  المحـــرم  مـــن  األمـــور  بعـــض 
ونعتبـــر ونأخـــذ منهـــا أفضـــل الـــدروس،  فما حـــدث اليوم فـــي الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة يثبـــت مـــدى تقـــدم شـــعوبنا وصالبـــة تشـــريعاتنا 
كانـــت  مـــا  دائمـــًا  والتـــي  فديمقراطيتنـــا  قادتنـــا،  لحكمـــة  باإلضافـــة 
األميركيـــة ودول  المتحـــدة  الواليـــات  قبـــل  مـــن  انتقـــاد الذع  موضـــع 
التـــي تدعـــي دفاعهـــا عـــن  الغـــرب باإلضافـــة للعديـــد مـــن المنظمـــات 
مبـــادئ الديمقراطيـــة بـــدت اليـــوم أكثـــر قوة وصالبـــة مـــن ديمقراطية 
 الواليـــات المتحـــدة التـــي تداعـــت اليـــوم أمـــام مـــرأى ومســـمع الجميع.

دائمًا ما تتجلى األمور في أول اختبار، فهشاشة وضحالة الديمقراطية  «
األميركية بانت حقيقتها للعالم بأسره، تلك الديمقراطية التي فصلتها 

وارتدتها واشنطن كيفما أرادت.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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فــي خطــوة مفاجئــة، أقالــت إدارة نــادي خطيــان الكويتــي مدربنــا 
الوطنــي علــي العنــزور مــن قيــادة الفريــق األول لكرة اليد للموســم 

الرياضي 2021/2020.

ويأتـــي ذلـــك بعـــد النتائـــج التي 
خلفها الفريق في الدوري الممتاز 
بعد 9 جوالت فقط، حيث تعادل 
فـــي مبـــاراة واحـــدة وخســـر في 
المباريـــات األخـــرى وآخرها أمام 
فريق الكويـــت بنتيجة )20/39(، 
ويحتـــل الفريـــق المركـــز األخيـــر 

برصيد نقطة واحدة.
وتعتبـــر إقالـــة العنـــزور مفاجـــأة، 
إذا مـــا ذكرنـــا أن خيطـــان قـــادم 
من دوري الدرجة األولى، ونجح 

المـــدرب البحرينـــي فـــي قيادته 
للدوري الممتاز بدًءا من الموسم 
الحالي، وأن قرار اإلدارة قد حّل 

والموسم الرياضي لم ينته بعد.
ويعتبـــر العنـــزور مـــن المدربيـــن 
البحرينييـــن المميزيـــن، ويمتلك 
خبـــرة واســـعة فـــي هـــذا المجال 
األنديـــة  مـــن  عـــددا  لتدريبـــه 
البحرينية وأيًضا لتواجده ضمن 
الجهـــاز الفني لمنتخبنـــا الوطني 

في استحقاقات سابقة.

خيطان يقيل المدرب علي العنزور

جرع فريق الرفاع نظيره األهلي الخســارة األولى في دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة 
الســلة بعدمــا تغلــب عليــه عبــر الوقــت اإلضافي بنتيجــة )85/91( فــي المباراة التــي جمعتهما 

مساء االثنين لحساب الجولة الثامنة.

وجائت نتائج األشواط كاآلتي: )7/13 الرفاع، 
15/17 الرفاع، 15/18 األهلي، 21/23 األهلي، 
22/25 الرفـــاع(، وبذلـــك حقـــق الرفـــاع بقيادة 
مدربـــه الجديد نجاح ميالد فوزه الرابع وصار 
رصيده )12 نقطة( فيما األهلي بهذه الخسارة 

أصبح رصيده )13 نقطة(.
وبـــرز فـــي صفـــوف الرفـــاع بيتمـــان بإحـــرازه 
)29 نقطـــة(، حســـن عبـــاس )16 نقطـــة(، ناصر 
الموســـوي )14 نقطـــة(، وفـــي األهلـــي أحمـــد 

الدرازي )20 نقطة(، روبرت )19 نقطة(.
وقدم العبي المدرب نجـــاح ميالد الذي تولى 
قيادة الفريق حديًثا، مســـتوى كبير للغاية من 

الناحيـــة الفنية والبدنية، وتمكـــن من مجاراة 
نجوم األهلي على مدار 45 دقيقة في الجانب 
الدفاعـــي والهجومـــي، فيمـــا األهلـــي بقيـــادة 
مدربـــه جـــان، ظهـــر بصـــورة مهـــزوزة دفاعًيا، 
واألمـــر كذلك فـــي الجانـــب الهجومي بخالف 

مبارياته السابقة، ليتلقى الخسارة األولى.

االتحاد والنويدرات

النويـــدرات  بنظيـــره  االتحـــاد  فريـــق  أطـــاح 
بنتيجـــة )89/107(، وبواقع األشـــواط )20/23 
االتحـــاد،   24/26 االتحـــاد،   22/25 االتحـــاد، 

21/35 االتحاد(.
 وبذلك حقـــق االتحاد بقيـــادة مدربه الوطني 
ريـــان المحمـــود انتصاره الثاني في المســـابقة 
ليصبح رصيده )9 نقاط(، فيما النويدرات الذي 
نال الخسارة الرابعة وتبددت آماله في التأهل 
للرباعـــي صـــار رصيـــده )12 نقطـــة(. وبرز في 
صفوف االتحاد مارسيل بتسجيله )34 نقطة( 
منها 6 ثالثيات، حســـن فهد وحســـن البوسطة 
)14 نقطـــة( لكل منهما، وفي النويدرات افلون 
بإحرازه )34 نقطة(، عمران يوسف )18 نقطة(.
وشـــهدت المبـــاراة إثـــارة ونديـــة كبيـــرة بيـــن 
العبـــي الفريقيـــن على مـــدار 40 دقيقة، وكان 
التكافئ سيد الموقف بينهما باألداء والنتيجة 
التـــي كانت تتقلب بينهما، تارة يتقدم االتحاد 
الجانـــب  وبـــرز  النويـــدرات.  أخـــرى  وتـــارة 
الهجومي بشـــكل كبير فـــي كالهما وخصوًصا 
الثالثيـــات التي لعبـــت دوًرا فـــي ترجيح كفة 

االتحـــاد الذي خطف نتيجة الفوز في الدقائق 
األخيرة من عمر المباراة.

مباريات اليوم

تختتـــم اليـــوم )الثالثـــاء( منافســـات الجولـــة 
بإقامـــة مباراتيـــن، إذ يلتقي فـــي األولى فريق 
المنامـــة مع ســـترة عند الســـاعة 5.30 مســـاًء، 
وتعقبها مواجهة البحرين والنجمة في الساعة 
7.45. اللقاء االول يبحث المنامة الذي يمتلك 
)8 نقـــاط( عـــن فـــوزه الخامـــس متتالًيـــا، فيما 
ســـترة )9 نقاط( يأمل بتحقيـــق مفاجأة كبيرة 
بتحقيـــق االنتصار الثالث مـــن بوابة “الزعيم”. 
أمـــا البحريـــن )8 نقاط( يمنـــي النفس بتحقيق 
الفـــوز الثانـــي وايقاف مسلســـل الهزائم حينما 
للفـــوز  الســـاعي  نقـــاط(   10( النجمـــة  يلتقـــي 

لقاء الرفاع واألهليوتعزيز موقفه في التأهل للرباعي.

زين ــدوري  بـ مــبــاراتــان  ــوم  ــي وال بــالــنــويــدرات  يطيح  ــاد  ــح االت

الرفاع يجرع  “حامل اللقب” الخسارة األولى

علي مجيد

نظام جديد لدوري كرة اليد لموسم 2020
الـــكأس فـــي  تغييـــر  وال  الناشـــئين  منتخـــب  ومشـــاركة  مجموعتـــان 

أصــدر االتحــاد البحريني لكرة اليد نظام مســابقتّي الدوري العام والكأس لفرق 
الدرجة األولى للموسم الرياضي 2020/2021.

وســـتلعب الفرق المنضوية تحت مظلة 
االتحـــاد وهي )األهلي، النجمة، االتحاد، 
االتفـــاق،  ســـماهيج،  باربـــار،  الشـــباب، 
البحرين، الدير، توبلي والتضامن( نظام 
المجموعتين، بخالف المواسم الماضية 
التـــي تتبـــارى فيه الفـــرق كلهـــا من دور 
واحـــد ومن ثـــم تلعب السداســـي حتى 

بلوغ المرحلة األخيرة.
بجانـــب  المحليـــة  الفـــرق  توزيـــع  وتـــم 
سيشـــارك  الـــذي  الناشـــئين  منتخـــب 
علـــى  تحديـــًدا  الـــدوري  مســـابقة  فـــي 
)النجمـــة،  تضـــم  األولـــى  مجموعتيـــن، 
البحريـــن  التضامـــن،  باربـــار،  االتفـــاق، 
ومنتخب الناشئين(، فيما الثانية تكونت 

مـــن )الشـــباب، األهلـــي، االتحـــاد، 
الديـــر، توبلـــي وســـماهيج(. مـــع 
الناشـــئين  منتخـــب  أن  العلـــم 
فـــور  المرحلـــة  هـــذه  ســـيغادر 
نتائجـــه،  وستحتســـب  انتهائهـــا 

علـــى أن يحـــل محلـــه فـــي ترتيب 
فرق مجموعته الفريق الذي يليه.

وســـتتبارى فـــرق المجموعتيـــن بنظـــام 
الـــدوري مـــن دور واحـــد )جمـــع نقـــاط( 
على أن يتأهل صاحبّي المركزين األول 
والثاني مـــن كل مجموعة، ويلتقي أول 
المجموعـــة األولى مع ثانـــي المجموعة 
الثانيـــة، وأول المجموعـــة الثانيـــة مـــع 
ثاني المجموعة األولى بنظام الفائز في 

مباراتين من أصل 3 مباريات، والفائزان 
)مواجهـــة  النهائيـــة  المبـــاراة  يلعبـــان 
واحدة( والخاسران يتواجهات لتحديد 
)مواجهـــة  والرابـــع  الثالـــث  المركزيـــن 

واحدة(.

كمـــا ســـيلعب فريقـــا صاحبـــي المركزان 
الثالـــث والرابع فـــي كلتـــا المجموعتين 
 - 5( المراكـــز  المقـــص لتحديـــد  بنظـــام 
8(، ثالـــث المجموعـــة األولـــى ضـــد رابع 
المجموعـــة الثانية، وثالـــث المجموعة 
الثانيـــة ضـــد رابع المجموعـــة األولى، 
المركزيـــن  علـــى  يلعبـــان  الفائـــزان 
والخاســـران  والســـادس،  الخامـــس 
يلعبان على المركزين السابع والثامن، 
علـــى أن يكـــون الفريـــق الفائـــز بالمركـــز 
بجانـــب  األولـــى  للمجموعـــة  الخامـــس 
صاحبـــي الترتيب الخامس والســـادس 
بالمجموعـــة الثانيـــة، يلعبون دور واحد 

لتحديد المراكز )9 - 11(.
وفـــي مســـابقة كأس االتحـــاد، ســـتوزع 
الفـــرق األربعـــة األوائل في الـــدوري مع 
إجـــراء القرعـــة لبقية الفرق، وســـتلعب 

بنظام إخراج المغلوب.

تعاقـــدت إدارة النـــادي األهلـــي مـــع 
العـــب فريـــق توبلـــي محمـــد ميرزا 
األول  فريقهـــا  صفـــوف  ليمثـــل 
الرياضـــي  بالموســـم  اليـــد  لكـــرة 

.2021/2020
وجرت مراســـم توقيـــع العقد الذي 
يمتد لثالثة مواســـم مساء اإلثنين 
اليـــد  كـــرة  بحضـــور رئيـــس جهـــاز 
نادر الحاجي ونائبه حســـين مهدي 

ومحمد ميـــرزا. ويأتـــي ذلك ليؤكد 
انفراد “البالد ســـبورت” الذي أشـــار 
منـــذ 26 ديســـمبر الماضـــي بوجود 
عرض أهالوي لالعب محمد ميرزا.
كمـــا تعاقـــد األهلـــي مـــع الحـــارس 
أحمد العكري لمدة موســـم. ويعتبر 
العكري مـــن حراس النـــادي األهلي 
إال أنه غاب بسبب دراسته بالخارج 

وقد عاد مؤخًرا.

يد األهلي تتعاقد مع محمد والعكري

عن  البحرينية  األولمبية  اللجنة  تعرب 
لقيام  الشديد،  وأسفها  استنكارها،  بالغ 
بطل  بإيقاف  القطرية،  السواحل  خفر 
األولمبية  اللجنة  سفير  األجسام  كمال 
الــبــحــريــنــيــة ســامــي الـــحـــداد دون وجــه 
حـــق، وذلـــك خـــال قــيــامــه بــرحــلــة صيد 
المياه  بحرية مع عدد من أصدقائه في 

اإلقليمية البحرينية.
إلى  القطرية  السلطات  اللجنة،  وتدعو   
اإلفراج فوًرا عن المواطن سامي الحداد 
التجاوزات  تلك  عن  والكف  وأصحابه، 
غــيــر الــمــقــبــولــة، والـــتـــي تــمــثــل انــتــهــاًكــا 

صريًحا للمواثيق والقوانين الدولية.

ــا بـــــــارك لــعــيــســى بــــن عــــبــــداهلل بــــن حــمــد ــمـ كـ

الخليج بسباق  األول  المركز   ”Seas Motorsport2“ فريق  حصول 

’’seas Motorsport2“ خالد بن حمد يهنئ عبداهلل بن حمد بإنجاز

عبداهلل بن عيسى يهنئ عبداهلل بن حمد وعيسى بن عبداهلل

بـــن  خالـــد  الشـــيخ  ســـمو  هنـــأ 
األول  النائـــب  خليفـــة  آل  حمـــد 
لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضة، رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيـــة، ســـمو الشـــيخ عبدهللا 
الممثـــل  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن 
الشـــخصي لجاللـــة الملـــك المفدى 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، 
 2seas’‘ بمناســـبة حصـــول فريـــق
Motorsport’’بقيادة ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن عبـــدهللا بـــن حمـــد آل 
فـــي  األول  المركـــز  علـــى  خليفـــة 
سباق الخليج للتحمل جي تي 12 
ســـاعة للســـيارات الـــذي أقيم على 

الدوليـــة  البحريـــن  مضمـــار حلبـــة 
بمشـــاركة واســـعة من فرق العالم.  
وأشـــاد ســـموه بدعم ســـمو الشيخ 
عبدهللا بن حمـــد آل خليفة لفريق 
األمـــر   ”seas Motorsport 2”
الـــذي ســـاهم فـــي تحقيـــق المركز 
األول وتأكيـــد مكانـــة المملكة في 
رياضة الســـيارات، مشـــيدا بالدور 
البارز لسموه في االهتمام بالفريق 
والـــذي أثمـــر عـــن صعـــوده منصة 
التتويـــج وتحقيق مركـــز الصدارة 
مـــا  وهـــو  واقتـــدار  جـــدارة  بـــكل 
يعكس علو كعب رياضة السيارات 
البحرينيـــة وتطورهـــا فـــي ظل ما 
تمتلكـــه مـــن ابطـــال فـــي مختلـــف 
السباقات ولترسخ دورها كموطن 

الشـــرق  فـــي  الســـيارات  لرياضـــة 
األوسط.

 وقدم سمو الشـــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة التهاني والتبريكات إلى 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبدهللا 
بن حمـــد آل خليفة، منوًها ســـموه 
بالـــدور البـــارز الـــذي قدمـــه ســـمو 
الشيخ عيسى بن عبدهللا بن حمد 
الفريـــق وقيادتـــه  مـــع  آل خليفـــة 
الناجحـــة للفريق في ظـــل الخبرة 
الكبيرة واإلمكانيـــات العالية التي 

يمتلكها سموه. 
 وأشـــار سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفـــة أن هـــذا اإلنجاز يشـــيع 
أجـــواء مـــن التفاؤل فـــي مواصلة 
اإلنجـــازات  مـــن  المزيـــد  حصـــد 

للمملكـــة فـــي رياضـــة الســـيارات، 
دوام  للفريـــق  ســـموه  متمنيـــًا 

التوفيق والنجاح.

بـــن عيســـى آل  الشـــيخ عبـــدهللا  هنـــأ 
خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة االتحاد 
ونيابـــه  باســـمه  للســـيارات  البحرينـــي 
عـــن أعضاء مجلس االدارة ومنتســـبي 
ســـمو  الســـيارات  ورياضـــة  االتحـــاد 
الشـــيخ عبـــدهللا بـــن حمـــد آل خليفـــة 
الملـــك  لجاللـــة  الشـــخصي  الممثـــل 
المفـــدى رئيس المجلس األعلى للبيئة، 
Seas Motor- “بمناسبة حصول فريق 
sport2” بقيادة سمو الشيخ عيسى بن 
عبدهللا بن حمد آل خليفة على المركز 
األول فـــي ســـباق الخليج للتحمل جي 
تي 12 ســـاعة الذي أقيـــم على مضمار 
حلبـــة البحرين الدوليـــة موطن رياضة 
السيارات في الشرق األوسط األسبوع 

الماضـــي بمشـــاركة واســـعة مـــن الفرق 
العالمية ووسط منافسات قوية.

 وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بن عيســـى أن 
يأتـــي تأكيـــدًا علـــى  المتميـــز  اإلنجـــاز 
اهتمام القيادة الحكيمة والدعم الكبير 
والالمحـــدود من قبـــل حضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى للحركة 
الرياضية البحرينية واهتمام ومتابعة 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء األمر الذي ســـاهم في 

تحقيق هذا اإلنجاز الكبير.
وأشاد رئيس اتحاد السيارات باهتمام 
ودعم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل 
 ”Seas Motorsport2“ خليفـــة لفريـــق
ووقـــوف ســـموه إلـــى جانـــب أعضـــاء 

الفريـــق األمر الذي ســـاهم في تحقيق 
المركـــز األول وتأكيـــد مكانـــة المملكـــة 
في رياضة السيارات باعتبارها موطنا 
لرياضة الســـيارات في الشرق األوسط 
وصاحبـــة الريـــادة فـــي هـــذا المجـــال، 

منوهـــا في ذات الوقـــت بالجهود التي 
بذلها ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا 
بن حمد آل خليفة في تحقيق مفردات 
التطـــور للفريق ومســـاهمة ســـموه في 
فـــي  األول  للمركـــز  الفريـــق  تحقيـــق 
الســـباق وبمـــا يعكـــس مـــا وصـــل إليـــه 
امكانيـــات  مـــن  البحرينـــي  المتســـابق 
عالية ومنافساته في مختلف سباقات 

السيارات.
وأضاف الشـــيخ عبدهللا بن عيسى آل 
Seas Motor- “خليفة أن إنجاز فريق 

sport2” بقيادة ســـمو الشـــيخ عيســـى 
بـــن عبدهللا بن حمـــد آل خليفـــة يؤكد 
جاهزيـــة هـــذا الفريق وجميـــع أعضائه 
مـــن أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات 
واأللقـــاب فـــي الســـباقات والبطـــوالت 

القادمة.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:
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المحـــرق قبضتـــه علـــى صـــدارة  أحكـــم 
دوري عيســـى بن راشـــد ألنديـــة الدرجة 
تغلـــب  عندمـــا  الطائـــرة  للكـــرة  األولـــى 
علـــى النصـــر بثالثـــة أشـــواط نظيفة في 
المواجهـــة التي جمعت الطرفين مســـاء 
أمس االثنين على صالة عيسى بن راشد 
الرياضيـــة فـــي إطـــار منافســـات الجولة 

الحادية عشرة من القسم الثاني.
المحرق كـــرر انتصاره الثاني على النصر 
إيابا وبذات النتيجـــة 3/0 ليرفع رصيده 
إلـــى 32 نقطة فـــي صـــدارة الترتيب من 
11 انتصـــار متتالـــي، بينمـــا تلقـــى النصر 
الخســـارة السادسة ليتوقف رصيده عند 

12 نقطة بالمركز الخامس.
وانتهت األشواط الثالثة 25 – 18، 29 – 

.16 – 25 ،27

وفي اللقـــاء الثاني الذي جمـــع داركليب 
وبني جمرة اســـتطاع “العنيد” أن يتغلب 
على منافســـه للمرة الثانية هذا الموســـم 
وبـــذات النتيجة 3/0 ليرفـــع رصيده إلى 
23 نقطـــة في المركز الثالـــث بينما تلقى 
ليظـــل  الثامنـــة  الخســـارة  الجمراويـــة 
الفريق على رصيده الســـابق 6 نقاط في 

المركز السادس بالترتيب العام.
وانتهت األشواط الثالثة 25 – 23، 25 – 

.17 – 25 ،14
منافســـات  الثالثـــاء  اليـــوم  وتســـتكمل 

الجولـــة الحاديـــة عشـــرة عندمـــا يلتقـــي 
األهلي والبســـيتين الســـاعة 6:00 مساء 
والنجمـــة  عالـــي  لقـــاء  مباشـــرة  يعقبـــه 

الساعة 7:30 مساء.
األهلي بقيادة المدرب التونسي منير بن 
قـــارة يحتل المركز الثانـــي وفي رصيده 

28 نقطة وهو يسعى للفوز على منافسه 
البســـيتين الـــذي يحتـــل المركـــز األخيـــر 
بنقطتيـــن وهـــو مـــا ســـيجعله فـــي دائرة 

الخطـــر ويقتـــرب مـــن الهبـــوط للدرجـــة 
الثانيـــة فـــي حـــال لـــم يتمكـــن المـــدرب 
الوطني خالد عبدالقادر من قيادة فريقه 
لتحقيـــق انتصارين على األقل في باقي 

الجوالت.
وفي اللقـــاء اآلخر يتطلـــع النجمة الرابع 
)15 نقطة( لتحقيق فوزه السادس ليعزز 
حظوظه في البقـــاء ضمن األربعة الكبار 
وبلـــوغ المربع الذهبي نظـــرا للفارق بينه 
وبيـــن النصـــر )3 نقـــاط( وهو ما ســـيدفع 
عبدالواحـــد  فـــؤاد  الوطنـــي  بالمـــدرب 

للدخول بقوة في المواجهة.
أما عالي السابع )5 نقاط( بقيادة المدرب 
الوطنـــي عبـــدهللا عيســـى فإنـــه يطمـــح 
فـــي قلب الطاولة علـــى النجمة وتحقيق 
فـــوز ثمين قد يصعد به للمركز الســـادس 

ويجعله أكثر اطمئنانا.

المحـــــرق يحكــــــم قبضتـــــه علــى الصـــــدارة

داركليب أطاح ببني جمرةالمحرق تغلب على النصر للمرة الثانية

بيــن رئيــس لجنــة المنتخبــات باالتحــاد البحرينــي لكــرة اليــد فهــد الخثــان أن طموح 
منتخبنا الوطني األول من خال مشاركته في مونديال مصر الذي سينطلق بعد أيام 

قليلة هو بلوغ الدور الثاني.

وقـــال الخثـــالن فـــي تصريـــح لــــ “البـــالد 
ســـبورت” طموحنا بـــكل تأكيـــد أن نصعد 
للـــدور الثـــاٍن نظـــًرا لثقتنـــا فـــي إمكانـــات 
المجموعـــة  ولفـــرق  جهـــة،  مـــن  العبينـــا 
التـــي نقع فيهـــا وتعطـــي مؤشـــًرا بقدرتنا 
بضمـــان التأهـــل مـــن جهة أخـــرى. مضيًفا 
أن المنتخـــب الدانماركـــي يعتبر هو الرقم 
الصعـــب فـــي المجموعة باعتبـــاره “حامل 
اللقـــب” ومجاراته قد تبـــدو صعبة للغاية، 
ولكـــن مـــن المؤكـــد يرمـــي “األحمـــر” كل 
ثقله في مباراتـــّي المنتخبين األرجنتيني 
هـــدف  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  والكونغـــو 

المشاركة هذه.
أشـــار  “األحمـــر”،  اســـتعدادات  وحـــول 
منتخبنـــا  تدريبـــات  أن  إلـــى  الخثـــالن 
مســـتمرة ولـــم تتوقـــف ولكـــن بصراحـــة 
تأثرت، نظًرا لغيـــاب المباريات التجريبية 
المقـــرر إقامتهـــا خـــالل األيـــام الماضيـــة، 
والتي من شـــأنها أن تعطـــي الجهاز الفني 
الصـــورة األخيرة حول جاهزية الالعبين. 
موضًحا أن المباريـــات التجريبية لها دور 
كبير في اكتشاف الكثير من األمور والتي 
تمكـــن المـــدرب مـــن معالجتهـــا وتقويتها 
قبل خوض غمار البطولة الرســـمية، ولكن 

شـــاءت الظـــروف أن يكـــون الوضـــع بهذه 
الصورة.

وبيـــن الخثـــالن أن فيـــروس كورونـــا قـــد 
أثـــر علـــى تحضيـــرات منتخبـــات العالـــم 
كافة وليس منتخبنـــا الوطني فقط، وهو 

الســـبب الرئيسي في عدم تأمين عدد من 
المباريـــات التجريبية لمنتخبنا، كما حدث 
مع منتخـــب الجزائر تحديـــًدا ومنتخبات 
أخـــرى كان مـــن المفتـــرض أن نلعب معها 

ودًيا.

وحـــول اإلصابات الموجودة في منتخبنا، 
وارد  أمـــر  اإلصابـــات  أن  الخثـــالن  بيـــن 
وال يوجـــد فريـــق يخلـــو مـــن ذلـــك، ولكن 
وللـــه الحمـــد أن اإلصابـــات الموجودة في 
منتخبنا ليست بالمؤثرة كثيًرا، وأن العمل 

جاٍر على قدم وســـاق من أجـــل معالجتها 
وتهيئتها بالشـــكل المطلوب للمشاركة في 

االستحقاق العالمي.
الوطنـــي  منتخبنـــا  أن  الخثـــالن  وأكـــد 
ســـيغادر مملكـــة البحريـــن يـــوم الخميس 
الموافـــق 14 يناير الجـــاري بقائمة مكونة 
مـــن 20 العًبـــا وهم: حســـين الصياد، علي 
عيد، محمـــد حبيب، أحمـــد المقابي، علي 
ميـــرزا، علـــي عبدالقـــادر، عبـــدهللا علـــي، 
جاسم السالطنة، محمد عبدالرضا ميرزا، 
كميل محفوظ، محمد حبيب ناصر، حسن 
الســـماهيجي، مهدي ســـعد، أحمـــد جالل، 
قاســـم قمبر، محمد ميرزا، حســـن شهاب، 
والحـــراس الثالثـــة محمـــد عبدالحســـين، 

قاسم الشويخ وحسين محفوظ.

يناير  14 ــادرة  ــغـ ــمـ والـ الــتــجــريــبــيــة  ــات  ــاري ــب ــم ال ــاء  ــغ ــإل ب الــمــنــتــخــب  ــر  ــأث ت أكـــد 

الخثالن: طموح “األحمر” الدور الثاني واإلصابات واردة

فهد الخثالن لقطة من تدريبات منتخبنا الوطني

Sports@albiladpress.com13

داركليب يهزم 
بني جمرة بدوري 

عيسى بن راشد
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ضاحية السيف - اللجنة األولمبية:

أكد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة نائـــب رئيس اللجنة 
أهميـــة  علـــى  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
التمثيـــل المشـــرف لمنتخبنـــا الوطني 
األول لكـــرة اليـــد فـــي بطولـــة العالـــم 
الســـابعة والعشـــرين التـــي تحتضنهـــا 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ابتـــداء من 
13 لغايـــة 31 ينايـــر الجـــاري، مشـــيدا 
بالمكانة المتميزة لكرة اليد البحرينية 
والســـمعة العطـــرة التي تتمتـــع بها اثر 
تأهـــل الفريـــق للمـــرة الخامســـة إلـــى 
نهائيـــات بطولة العالـــم وذلك في ظل 
الرعايـــة واالهتمـــام الـــذي تحظـــى به 
الرياضة بشـــكل عام وكرة اليد بشكل 
خاص من ســـمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشـــباب، رئيـــس  اإلنســـانية وشـــئون 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضة، 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائـــب األول لرئيس المجلس األعلى 
اللجنـــة  رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب 

األولمبية.
جاء ذلك لدى زيارة ســـموه لتدريبات 

المنتخـــب األول علـــى صالـــة االتحاد 
أم  بمنطقـــة  اليـــد  لكـــرة  البحرينـــي 
الحصـــم بحضـــور رئيـــس اتحـــاد كرة 
اليد علي اسحاقي وعدد من وأعضاء 

مجلس إدارة االتحاد.
وشهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة جانبا من التدريبات 
اآليســـلندي  المـــدرب  يقودهـــا  التـــي 
جوهـــان هولـــدر قبـــل المغـــادرة إلـــى 
الخميـــس  يـــوم  العالمـــي  المعتـــرك 
المقبـــل، حيـــث نقـــل ســـموه لالعبيـــن 
تحيات ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة النائـــب األول لرئيس المجلس 
رئيـــس  والرياضـــة،  للشـــباب  األعلـــى 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية وتمنيات 
ســـموه للمنتخـــب بالتوفيـــق والنجاح 

في المونديال العالمي.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة علـــى أهميـــة 
مضاعفة الجهود مع بدء العد التنازلي 
مطالبـــا  العالمـــي،  الحـــدث  النطـــالق 
الالعبيـــن بتقديم افضل مســـتوياتهم 
فـــي البطولة للوصول إلـــى أبعد نقطة 
وتحقيـــق نتائـــج ايجابيـــة افضل من 

سابقتها للتأكيد على المكانة المتميزة 
لكرة اليد البحرينية.

وأضـــاف ســـموه “ إننـــا نعتـــز ونفتخـــر 
بمـــا حققتـــه كـــرة اليـــد مـــن إنجـــازات 
باهـــرة بعد نجـــاح المنتخب األول في 
بلـــوغ المونديال العالمي خمس مرات 
باإلضافة إلى اإلنجاز التاريخي األول 
بتأهـــل المنتخـــب ألولمبيـــاد طوكيـــو 
2020، وإننـــا على ثقـــة بقدرتكم على 
تمثيـــل المملكـــة بأفضل صـــورة ألنكم 
عودتمونـــا دائما علـــى األداء الرجولي 
أجـــل  مـــن  الملعـــب  والقتالـــي داخـــل 

إعالء راية الوطن..”.
وأكد سمو الشـــيخ عيسى بن علي بن 
خليفة آل خليفة دعم اللجنة األولمبية 
فـــي  الوطنـــي  للمنتخـــب  البحرينيـــة 
االســـتحقاق العالمي، مشيدا بالجهود 
المبذولـــة مـــن قبل االتحـــاد البحريني 
لكرة اليد برئاســـة الســـيد علي عيسى 
اســـحاقي والجهازين الفني واإلداري، 
متطلعـــا ألن تتكلل جميع تلك الجهود 
بتقديم أفضـــل المســـتويات والنتائج 
التي تليق بسمعة كرة اليد البحرينية.
ومن جانب آخر أعرب رئيس وأعضاء 

البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
والطاقـــم  والالعبيـــن  اليـــد  لكـــرة 
الفنـــي واإلداري عـــن خالص شـــكرهم 
وتقديرهم لســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفة على زيارة 
ســـموه والتـــي تشـــكل حافـــزا لهم من 
أجـــل العطـــاء والتميـــز، مؤكديـــن بأن 
كلمات ودعم ســـموه تمثل وسام فخر 
واعتـــزاز علـــى صدروهـــم متطلعيـــن 
ألن يكونـــوا عنـــد حســـن ظـــن القيادة 

الحكيمة واألسرة الرياضية.

سمو الشيخ عيسـى بـن علي يشهـد تدريبات منتخب اليد

سمو الشيخ عيسى بن علي يتابع تدريبات المنتخب سموه يتحدث مع قائد المنتخب حسين الصيادسمو الشيخ عيسى بن علي 

سموه مع رئيس االتحاد البحريني لكرة اليدسمو الشيخ عيسى بن علي يتحدث ألفراد المنتخب

ــم ــال ــع ــة ال ــول ــط ــب ــم ب ــه ــت ــارك ــش ــمـــشـــرف خــــال م ــور الـ ــم عــلــى الـــظـــهـ ــه ــث ح
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محتال جّذاب وبارع في 
التنّكر يعيش في ظالل 

الماضي، ال ليستعيد 
لحظات منه، وإنما ليصل 
إلى جوهر الحقيقة فقط. 

مسلسل Lupin بطولة 
“عمر سي” وإخراج “لويس 
 Now ليترير” مخرج فيلم
You See Me متوفر على 

منصة Netflix للمشاهدة.

ــاء واإلبـــــــداع ــيـ ــضـ ــلـــة الـ ــا وشـــعـ ــيـــديـ ــاة نـــجـــم الـــكـــومـ ــ ــوف ــ ــرى األولـــــــى ل ــ ــذكـ ــ الـ

علي الغرير.. انسحب بهدوء وترك لنا أعماله الجميلة الخالدة

يصــادف اليــوم الثالثــاء 12 ينايــر الذكرى األولى لوفــاة نجم الكوميديا الكبير وشــعلة 
الضيــاء واإلبــداع الفنــان واألخ وصديــق العمــر علــي الغريــر رحمــه هللا، الــذي  تــرك لنا 
عالمــه البهيــج الكامن خلف أعماله الجميلة الخالدة وانســحب بهــدوء على جذوة النار 

المنطفئة بتاريخ 12 يناير 2020.

المحبوب  البحرين  فــنــان  الــغــريــر..  علي 
فالغرير  الملتزمين..  الفنانين  أحــد  هــو 
إلى  الالذعة  النكتة  يجيد  الكوميديا  في 
أبعد حدود اإلجــادة، أنه شخصية تجمع 
ــا مـــن الــتــنــاقــضــات  ــوانـ فـــي مــظــاهــرهــا ألـ
المضحكة في السلوك وفي الحركة وفي 
كانت  وإن  الــكــالم.  ولهجة  الصوت  نبرة 
هذه الشخصية تعمر في الصميم بجوهر 

واحد ال يتغير. طيبة القلب.
نــتــذكــر أعــمــالــه رحــمــه هللا، فإننا  عــنــدمــا 
نتذكر قصة اإلنسان مع الضحك والحزن 
الناس  معظم  إن  حيث  العالم،  هــذا  في 
مع  العالم،  من  أكبر  يكونوا  أن  يــريــدون 
تفرضه  والــحــزن  منهم..  أكبر  العالم  أن 
يرفضون  ولكنهم  العالم،  قوانين  عليهم 
الضحك على العالم وعلى قوانينه، ومن 
دائما  الضحك  الصراع تستمد فنون  هذا 

قوتها السحرية.
بـــارع يــعــرف كيف يستغل  الــغــريــر فــنــان 
كل العناصر مجتمعة ألحداث االستجابة 

الـــفـــكـــاهـــيـــة الـــمـــالئـــمـــة. ولــئــن 
ــدرامــا  يــكــن الــفــاصــل بــيــن ال
رفيعا  خيطا  والــكــومــيــديــا 
“أي  ــه  أن إال  الــشــعــرة،  كحد 
الـــغـــريـــر” وبــنــجــاح يــعــرف 

كيف يسير بالمواقف الهزلية 
وأن  “الدراما”  شفا  على 

ــعــــل طـــابـــعـــهـــا  يــــجــ
أو  ــي  ــ ــ ــان ــ ــســ ــ ــ اإلن

ــا  ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــغ ــ ــ ــب ــ صــ
الـــوجـــدانـــيـــة 
ــر  ــيــ ــ ــث ــ ــت ــســ ــ ت
ــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ الـ

الـــــزائـــــدة. 
عـــــلـــــى 

واألصــالــة،  باالبتكار  ملتزم  فنان  الغرير 
ويــتــجــنــب الــرتــابــة فـــي أعــمــالــه، وخــلــق 
ــك الــضــحــك  ــ ــو يــضــحــكــنــا ذل الـــجـــدة، وهــ
الطفولي الذي يشغل هموم النفس ويعيد 
الناس  في  وثقته  الذاتية  ثقته  لإلنسان 
الغرير  علي  كوميديا  الحياة.  في  وثقته 
ــان مـــن مــنــبــع شــقــائــه في  ــسـ خـــالص اإلنـ
المجتمع والحياة، إنها كوميديا تصل إلى 
قرار اإلنسان وإلى أعماق قصته في هذا 

العالم.
سبتمبر   19 في  الغرير  علي   الفّنان  ولــد 
العائلة  انتقلت  وعندما  بالمنامة،   1969
ــى مــديــنــة عــيــســى وأوشـــكـــت شمس  ــ إل
علي  تطلع  تــغــيــب،  أن  الــمــنــامــة  فــرجــان 
المسرح  مــع  مغامراته  ــى  أول إلــى  الغرير 
عرائس  إحدى  يستقبل  وكأنه  المدرسي، 
الثمانيات  أي  الفترة  تلك  وفــي  اإللــهــام، 
ما  أجــمــل  الفنية  ــنــوادي  ال أنشطة  كــانــت 
في هذه الفترة في حياة الفن المسرحي 
ــمــن مــا فــيــهــا، فعمل هــذا  الــبــحــريــنــي وأث
ــهــه  ــلـــى تــثــقــيــفــه وتــوجــي الـــمـــســـرح عـ
اجتماعية  رسالة  وأعطاه  وتوعيته، 
عيسى  مدينة  نـــادي  وكـــان  جليلة، 
هو قوة التجربة الفنية التي عاشها 
علي الغرير والتي عبر عنها بصدق 
ــان، فــلــنــادي مــديــنــة  ــمــ ــ وإي
عيسى أثر بعيد المدى 
معظم  مسيرة  فــي 

نجوم البحرين. 
لـــقـــد وضـــع 
ــان  ــ ــ ــن ــ ــ ــف ــ ــ ال
الغرير  علي 
رحــمــه هللا 
نـــــــصـــــــب 
أن  عينه 
ــلـــق  ــخـ يـ

ــرا  ــديـ ــقـ ــارا وتـ ــ ــب ــ ــت ــمـــســـرحـــي اعــ لـــلـــفـــن الـ
كل  في  المشرف  بالمظهر  فظهر  كاملين، 
واعتبر  وفنه،  نفسه  واحترم  مسرحياته، 
المسرح أرقى مهنة في الوجود اإلنساني، 
وأن يسجد لله كلما نجح، فرضاء الجمهور 
ذلــك وفــي هارمونية  بعد  مــن رضــا هللا. 
الطويل،  الفنية  الحياة  جميلة فوق درب 
انتقل الغرير إلى الدراما التلفزيونية دون 
اكتسب  ألنــه  جهد؛  وال  معاناة  وال  تعب 
العبقرية من المسرح نتيجة جهد وتعب، 
والــمــســرح هــو “ أبـــو الــفــنــون”، فــقــدم مع 

رفقاء دربه المسلسالت التراثية الخالدة 
المقلة،  يــعــقــوب  أحــمــد  الــقــديــر  للمخرج 
إضافة إلى عدد كبير من األعمال داخليا 
الشباب  المخرجين  كــبــار  مــع  وخــارجــيــا 
بملكات  السينما  ودخــل  والشيوخ،  منهم 
والقدرة  العطاء  على  وبرهن  عالية  فنية 
العجيبة. “البالد” تواصلت مع رفقاء دربه 
الفنان  فيقول  األولـــى،  وفاته  ذكــرى  في 
تحمله  مــا  بكل  بطال  كــان  الصايغ:  أمين 
في  القمة  إلى  ووصــل  معنى،  من  الكلمة 
أسرع وقت وصنع لنفسه مكانا بين نجوم 

الخليج من خالل مسلسالت ومسرحيات 
علي  كبيرا. ألخي  نجاحا  وأفــالم حققت 
الغرير موهبة وقدرة على األداء ال تتوفر 
أعمال  معه  جمعتني  وقد  اآلخرين،  عند 
كــثــيــرة واســتــفــدت مــن خــبــرتــه ونضجه 

الفني القوي وإمكاناته.
رحم  فقال:  الرميثي،  خليل  الفنان  أمــا 
الغرير  على  وأســتــاذي  الغالي  أخــي  هللا 
وأسكنه فسيح جناته..كانت عالقتي مع 
بآخر،  فنان  عالقة  من  اكثر  الغرير  علي 
أعــرف  ال  فــريــدة  وتركيبة  عالقة  كانت 

كيف أعبر عنها. ما يتميز به أخي الغرير 
وحيويته  الشخصيات  أداء  في  براعته 
وخــفــة ظــلــه وقــربــه مــن قــلــب المشاهد 
ــك مــســاعــدتــه لــنــا فــي أي  وعــقــلــه، وكــذل
التصوير. كان  شيء نحتاجه في موقع 
إنسانا عظيما قبل أن يكون فنانا مبدعا، 
واســمــه سيظل مــحــفــورا فــي وجــدانــنــا 
الــمــتــوهــجــة ستنير  وقــلــوبــنــا، وشــعــلــتــه 
القادمة. رحمك  األجيال  دروبنا ودروب 
“ أخــوي علي” ونحن على عهدك  يا  هللا 

باقون إلى األبد..

يوم الوداع

مع أحمد مبارك وأمين الصايغ

تعلق فطري باألطفال

مع شقيقه الوفي وليد الغرير

مع أبنائه

رفيق مشواره الزميل أسامة الماجد

الرميثي والغرير..عالقة وتركيبة فريدة

الرميثي والماجد يزوران قبره

tariq_albahhar

“الوصية الغائبة” دراما اجتماعية عن العالقات بين الناس في الستينات
بدأ فريق عمل “الوصية الغائبة”، بقيادة المخرج 
الكويتي  التراثي  المسلسل  تصوير  أبل  حسين 
الـــذي ســيــعــرض ضــمــن جـــدول بــرامــج رمــضــان 
الــمــقــبــل فـــي عـــدة قـــنـــوات خــلــيــجــيــة، ويسلط 
الضوء حول حقبات زمنية تراثية في الكويت 
خمسينات  مــن  الممتدة  الفترة  مــن  والمنطقة 
ويصور  السبعينات،  إلى  وصوال  الماضي  القرن 
ــويـــت، وفــي  ــكـ الــمــســلــســل بــشــكــل كــلــي فـــي الـ
شخصيات  أسماء  للمشاهدين  تقدم  التفاصيل 
كويتية عاشت في الفترة الزمنية التي يصورها 
الناس  بين  الــعــالقــات  حــول  وتـــدور  المسلسل، 
ومبادئ  قيم  من  يميزها  ومــا  الحقبة  تلك  في 
عن  كليا  تختلف  وحضارية  فكرية  وخصائص 

الزمن الحاضر. 
العميري،  حــمــود  مــشــاري  تأليف  مــن  المسلسل 
الدراما،  نجوم  من  نخبة  شخصياته  وسيجسد 
العقل،  النبهان، عبدالرحمن  أبرزهم جاسم  ومن 
زهرة عرفات، عبداإلمام عبدهللا، مشاري البالم، 
إسماعيل  ــعــلــوي،  ال مــحــمــد  الــصــيــرفــي،  مــحــمــد 
أحــمــد، خلود  الــخــضــر، عبير  عــبــدهللا  الـــراشـــد، 
هيثم،  عبدهللا  كــرم،  زينب  زايــد،  غدير  محمد، 

فاطمة الدمخي، عبدهللا الفريح.
وفي تصريحات خاصة للبالد قالت الفنانة زهرة 
الطباع،  عرفات: ”أجسد دور منيرة وهي طيبة 

ــداث تــحــدث خـــالل الــعــمــل، كــمــا أن  وهــنــاك أحــ
العمل يتحدث عن حقبات جميلة“، وبعيدا عن 
آخرا  عمال  المقبلة  الفترة  في  تجهز  المسلسل 
مختلفة،  بشخصية  كوميدي  اليــت  اجتماعيا 
وتقول: ”أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، سوف 

نكشف كافة تفاصيله عند بدء التصوير“.
وقـــال الــنــجــم الــكــبــيــر عــبــدالــرحــمــن الــعــقــل: ”مــا 
تزخر  التي  األعــمــال  هــذه  لمثل  الــيــوم  أحوجنا 
وجبة  نقدم  أن  أتمنى  كما  القيم،  مــن  بالعديد 

درامية متكاملة بقصة جميلة“. 
الفنان القدير عبداإلمام عبدهللا قال: ”ألول مرة 
، وهــي شخصية  الجديد عليَّ الــدور  هــذا  أقــدم 
ــام مــســجــد“ بــالــتــحــديــد، وهــي  ــديــن “إمــ رجـــل ال

شخصية لها أبعاد أخرى“.

وقال الفنان عبدهللا الخضر: “الدور مختلف عما 
قدمته سلفا من أعمال، كما اعتدت أال أتحدث 
ــدور حــتــى أتـــرك الــجــمــهــور يتابع،  ــ ــعــاد ال عــن أب
العمل  مــؤلــف  الــمــخــرج وكــذلــك  وأشــيــد بجهود 

مشاري العميري الذي أبدع في تقديم التراث. 
مشاري  تأليف  مــن  الغائبة”  “الــوصــيــة  مسلسل 
وإنتاج مؤسسة  أبــل،  وإخــراج حسين  العميري 
فهم  اإلنــتــاج،  فــريــق  أمــا  الفني.  لإلنتاج  زهـــدم 
كالتالي: مدير إدارة اإلنتاج أحمد عبدهللا، مخرج 
والتصوير  اإلضــاءة  ومدير  مختار،  رامــي  منفذ 
محمد الدعيبس، ومساعد المخرج نواف حبيب، 
وتصوير عزيز العراك وعبدهللا عاصي، وهندسة 
الديكور مبارك المهلهل، وتصميم األزياء سارة، 

والماكير آمال العنزي.

يعرض جناح البحريني المشارك في مهرجان الشيخ زايد الموروث  «
الخليجي، ويقدم الجناح منتجات متنوعة وورشا تفاعلية تعزز رسالة 
المهرجان وأهدافه كمهرجان تعليمي تثقيفي ترفيهي بامتياز، يلبي 

تطلعات واهتمامات كافة أفراد األسرة والزائرين من مختلف الجنسيات 
والثقافات. ويعد الجناح البحريني من أبرز األجنحة الخليجية المشاركة 
في المهرجان مع باقي األجنحة الخليجية، لما بها من منتجات متنوعة 
وفعاليات تجسد عادات وتقاليد الموروث الحضاري والثقافي والفكري، 

حيث نجحت محال الجناح، في إبراز الموروثات الخاصة بالبلد والتعريف 
بالثقافات والعادات والتقاليد العربية األصيلة. وتعرض محال الجناح 

البحريني مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل العباءات النسائية 
الخليجية والدخون والعطور العربية المعتقة بدهن العود الهندي 

والسيالني والتايلندي والكمبودي، إضافة إلى العطور الفرنسية والعطور 
المخلطة بروائح العود والعنبر والمسك. وتعرض محال الجناح أيضا 

مجموعة كبيرة ومتنوعة من البهارات البحرينية والقهوة العربية والتمور 
بأنواع متعددة، إضافة إلى المالبس الخليجية للرجال ومالبس األطفال 

بمختلف األعمار.
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إضافة نوعية للمكتبة التي تعزز اللغة العربية 
أشاد الشيخ راشد بن عبدهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة باإلصدار الجديد 
للكاتــب الصحافــي جمال الياقــوت، الذي يعتبر أول إصدار فــي العام الجديد 
2021. وجــاء تحــت عنوان “جمال الكلمــة جمال” ليمثل إضافة نوعية للمكتبة 
العربيــة تعــزز قيمــة اللغــة العربيــة، إذ يتضمــن الكتــاب أجمــل العبــارات التي 

تحمل أعمق المعاني والصور المؤثرة. 

وأوضح الشـــيخ راشـــد بن عبد هللا بن 
حمد بن عيســـى آل خليفة في مقدمة 
الكتـــاب التـــي كتبهـــا تقديـــرا للكاتـــب 
الصحافـــي جمـــال الياقـــوت، إذ كتب: 
يطيـــب لـــي أن أكتـــب مقدمـــة كتـــاب 
)جمـــال الكلمة جمـــال( للمتميز المبدع 
الرجل اإلنســـان جمال محمد الياقوت 
- وفقـــه هللا - فـــي موضـــوع الكلمـــة 

المؤثرة.
الكتـــب  متـــون  العـــرب  دون  لقـــد 
بفصاحتهم وبالغتهم على مر األزمان 

لغتهـــم  بكلمـــات  ومؤثريـــن  متأثريـــن 
المؤثـــرة. وقـــال أدباؤهـــم قديمـــا لكل 
مقام مقـــال وهي قاعدة في التواصل 
بيـــن النـــاس وكـــم مـــن كلمـــة أبعـــدت 
وقربـــت ورفعت شـــخصا وحطت من 

قيمة آخر.
وتبقى الكلمة حية ال يموت أثرها بين 
النـــاس تخلـــد القائـــل والموصوف في 
شتى أنواع الشـــعر واللغة وعلى مدى 
التاريـــخ كانت بالغـــة الكلمة تعادل أو 
ربما تتفوق على أية قوة أخرى عرفها 

اإلنســـان ألنهـــا تمـــس الـــروح والعقـــل 
وتأســـر القلب وتداوي جـــروح الزمن. 
واختتم الشـــيخ راشـــد مقدمة الكتاب 
بقولـــه: إن هـــذا الكتاب يعتبـــر إضافة 
ثمينـــة لثقافـــة وتاريخ التـــراث واللغة 

العربية.
الصحافـــي  المؤلـــف  أن  إلـــى  يشـــار 
األســـتاذ جمال الياقوت شـــغل العديد 
مـــن المناصب، مثل مستشـــار الرئيس 
التنفيـــذي بجســـر الملـــك فهـــد وســـبق 
له العمل في الســـلك الدبلوماســـي )7( 
سنوات، ويعمل مدير صحيفة الجزيرة 

) الســـعودية في مملكة البحرين ( وهو 
للصحفييـــن  الدولـــي  االتحـــاد  عضـــو 
وعضو هيئة الصحافيين الســـعوديين 
وعضو جمعية الصحافيين البحرينية 
وعضـــو فـــي عـــدة جمعيـــات وهيئات 
ولـــه  وخيريـــة،  وثقافيـــة  صحافيـــة 
إســـهامات أدبيـــة كثيـــرة ومشـــاركات 
فـــي عـــدة مـــن المؤتمـــرات والمحافل 

العديدة.
الياقـــوت  جمـــال  األســـتاذ  وتولـــى 
منصـــب نائب رئيس نادي المراســـلين 
الصحافييـــن بمملكة البحرين لفترتين 
وهو عضو مؤســـس، كما أشـــرف على 
معظـــم الفعاليات الثقافية الســـعودية 
البحرينية التي أعد أفكارها وأشـــرف 

على تنفيذها.
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أعلنـــت ســـوني الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا عـــن أجهـــزة التلفزيون 
MASTER Se- والتـــي تتضمن ،BRAVIA XR  الجديـــدة من برافيا

 A80J إضافـــًة إلـــى تلفزيونـــات A90J OLED و ries Z9J 8K LED
.X90J 4K LED و OLED, X95J

مدعومـــًة بمعالج معرفي Cognitive Processor XR، والتي تلعب 
دور الدمـــاغ فـــي تلفزيونـــات BRAVIA XR الجديـــدة، تســـتخدم 
شاشـــات BRAVIA XR طريقة معالجة جديـــدة كليًا تتعدى الذكاء 
الصناعـــي التقليـــدي، ومصممـــة بطريقة تستنســـخ أســـاليب العقل 
البشـــري في الرؤية والســـمع. عندما نرى األشـــياء، نركز ال شـــعوريًا 
 Cognitive Processor XR علـــى نقـــاٍط محـــددة. يتعـــرف معالـــج
ز بالـــذكاء اإلدراكي علـــى موضع النقطة البؤرية عبر تقســـيم  الُمعـــزَّ
الشاشـــة إلى مناطق متعددة واكتشاف مكان “النقطة البؤرية” في 
الصـــورة. فبينما يمكـــن للذكاء الصناعي )AI( التقليدي أن يكتشـــف 
ويحلـــل عناصـــر الصـــورة فقط مثـــل اللـــون، والتبايـــن والتفاصيل 
بشكٍل منفرد، يمكن للمعالج الجديد إجراء تحليل شامل لمصفوفة 
مـــن العناصـــر في آٍن واحـــد، تمامًا كعقولنا. من خـــالل ذلك، ُيضبط 
كل عنصـــر وفـــق أفضـــل نتيجة نهائية له، بشـــكٍل مرتبـــط مع باقي 
العناصـــر، ليكـــون كل شـــيء متزامنـــًا ونابضًا بالحيـــاة - وهو أمٌر ال 

يمكن للذكاء الصناعي التقليدي تحقيقه.

“سوني” تطرح أجهزة  
تـلفزة من برافيا

بدء تطوير تقاطع المدخل الرئيسي لـ “ديار المحرق”
لــــــــــارتــــــــــقــــــــــاء بـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات فـــــــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــة

أعلنت شركة “ديار المحرق”، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن بدئها في مشروع تطوير تقاطع المدخل الرئيسي لـ”ديار المحرق”، 
ضمن خطتها لإلرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها حيث يترتب على هذا إزالة الدوار المؤقت، لتشييد تقاطع ذي إشارات ضوئية مؤدية لمناطق رئيسية 

في المدينة مما ُيسهل الوصول إلى بعض أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة.

بـــدأت “ديار المحـــرق” أعمـــال تطوير 
تخطيطـــه  اكتمـــل  الـــذي   – التقاطـــع 
بالفعـــل – فـــي شـــهر ديســـمبر 2020، 
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم تشـــييده مـــن 
قبل الشركة الشرقية إلنتاج االسفلت 
والخرسانة، وذلك على خمس مراحل 
تســـتغرق حوالي 9 أشهر على أن يتم 

إنجـــازه بـــإذن هللا فـــي الربـــع الثالـــث 
2021، مـــع ضمـــان انســـايبية الحركـــة 

المرورية طوال هذه الفترة.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي لشركة “ديار المحرق”، أحمد 
علي العمادي “إنه لمن دواعي سرورنا 
تقاطـــع  تطويـــر  بـــدء  عـــن  نعلـــن  أن 

المدخل الرئيســـي لــــ “ديـــار المحرق”، 
الـــذي نهدف من خاللـــه وصول أهالي 
وزوار المدينة إلى وجهاتهم بســـهولة 
ويســـر. وتأتي هـــذه الخطوة بالتزامن 
مـــع اكتمـــال مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
والتجاريـــة  الســـكنية  المشـــاريع 
مـــا  المدينـــة، وهـــو  فـــي  والســـياحية 

سيســـهم بتزايد اإلقبـــال على المدينة 
بشكل أكبر. ومن هذا المنطلق، نتطلع 
إلنجـــاز هـــذا التقاطـــع الحيـــوي قريًبا 
لتوفيـــر المزيـــد مـــن الراحـــة لســـكان 

وضيوف “ديار المحرق”.
سيقوم المشروع بتطوير التقاطع إلى 
تصميمه المعتمد النهائي الذي سيعمل 

علـــى تنظيم حركـــة المرور وتســـهيل 
حركـــة المركبـــات ممـــا مـــن شـــأنه أن 
ُيساعد على ســـرعة الوصول إلى أبرز 
الوجهات الرئيسية الكائنة بالقرب من 
المدخل الرئيســـي لــــ “ديـــار المحرق”، 
بمـــا في ذلـــك: مكتـــب مبيعـــات “ديار 
المحرق” و “مراسي جاليريا” وفندقّي 
“فيـــدا مراســـي البحريـــن” و”العنـــوان 
مراســـي البحريـــن” وســـوق البراحـــة، 
باإلضافة إلى المشـــاريع المزمعة مثل 

“مرسى ديار” الجديد.

تمتـــد لمرحلتيـــن.. وفرصـــة التأهـــل لربـــح اســـترداد األقســـاط

ــر ــه ــاح تـــصـــل 3 أش ــمـ ــرة سـ ــتـ ــفـ ــدم وبـ ــقـ ــدون مـ ــ ــ ب

“السالم” يدشن حملة التمويل الشخصي والعقاري

“التسهيالت للسيارات” تطلق عروض 2021

أعلن مصرف السالم – البحرين، المصرف الرائد الذي يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات 
المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية والكائــن بمملكــة البحريــن، عــن إطــالق حملــة 
التمويــل الشــخصي والعقــاري وذلــك حتــى تاريــخ 15 مايو 2021، التــي تمنح 10 فائزيــن محظوظين 
فرصة التأهل لربح اســترداد أقســاط التمويل حتى 6 أشــهر وفترة ســماح تصل إلى عام واحد خالل 

فترة الحملة.

وســـتمتد الحملـــة الجديـــدة 
إذ  مرحلتيـــن،  علـــى 
األولـــى  الفتـــرة  ستشـــهد 
شـــهرية  ســـحوبات  إقامـــة 
بإجمالـــي  شـــهريا  لفائزيـــن 
ســـُتقام  بينمـــا  فائزيـــن.   6
ســـحوبات خاصـــة بمناســـبة 
شـــهر رمضـــان الكريـــم لفائز 
أسبوعيا بإجمالي 4 فائزين. 
وتستهدف الحملة الجديدة 
كالً مـــن: البحرينييـــن وغير 
المقيميـــن  البحرينييـــن 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 

والمســـتفيدين مـــن برنامـــج 
“مزايـــا” للســـكن االجتماعي، 
الحاصليـــن  واألفـــراد 
الشـــخصي  التمويـــل  علـــى 
ويرغبـــون  العقـــاري  أو 
معـــدالت  مـــن  باالســـتفادة 
الربح المنخفضة، أو التقليل 
مـــن أقســـاطهم الشـــهرية أو 
الحصول على سيولة نقدية 

أو تقليل سنوات التمويل.
قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
رئيس الخدمـــات المصرفية 
لألفـــراد بمصـــرف الســـالم – 

البحريـــن، محمـــد بوحجـــي 
فـــي  رغبتنـــا  منطلـــق  “مـــن 
القطـــاع  إنعـــاش  إعـــادة 
المصرفـــي – خصوصـــا فـــي 
ظل الظروف الحالية – فإنه 
يســـرنا أن نعلـــن عـــن أحدث 
حمالتنا للتمويل الشـــخصي 
والعقـــاري. ونحـــن فخورون 
إتمـــام  مـــن  تمكننـــا  مـــن 
إجراءات التمويل ومعالجة 
وُيســـر،  بســـرعة  الطلبـــات 
إذ تجلـــى ذلـــك فـــي تســـليم 
األولـــى  الســـكنية  الوحـــدة 

ضمن مشـــروع ديرة العيون 
بوقٍت قياســـي، وهو ما ُيعد 
ملموًســـا علـــى مـــدى  دليـــالً 
جـــودة عروضنـــا التمويليـــة 
وسرعة إجراءاتنا التمويلية 

وكفاءة موظفينا”.

أعلنــت التســهيالت للســيارات الوكيــل والمــوزع الحصــري لعالمــة GAC Motor الرائدة في 
مملكة البحرين عن إطالقها لعروض بداية العام 2021 بدون مقدم ومميزات حصرية.

وفي هذا السياق، صرح مدير 
بوحســـن  ســـامي  المبيعـــات 
GAC Mo-  “تتمتـــع ســـيارات

tor بـــوالء قاعدة عريضة من 
الزبائـــن، وهو ما جـــاء نتيجة 
لتقديـــم  الدؤوبـــة  لجهودنـــا 
أفضـــل  إحـــدى  منتجـــات 
العالمـــات التجارية في عالم 
بأفضـــل  مقترنـــًة  الســـيارات 
خدمـــات مـــا بعـــد البيـــع مـــن 
صيانـــة، قطـــع غيـــار والعديد 
مـــن الخدمات األخـــرى، وهو 
مـــا جعلنـــا واحـــدة مـــن أكبـــر 
نمـــوًا  التجاريـــة  العالمـــات 
البحريـــن،  فـــي  وانتشـــارًا 
GAC Mo- اســـم  واقتـــرن 
tor مرادًفـــا للكفاءة والجودة 
فـــي عالم الســـيارات، وهو ما 

تشهد عليه شهرتها الواسعة، 
وخاصـــًة في المملكـــة، حيث 
تعـــد إحـــدى أكثـــر العالمـــات 
علـــى  انتشـــاًرا  التجاريـــة 
الطريـــق. واســـتحوذت علـــى 
ثقة كافة الشـــرائح الســـوقية 
منذ عقود، سواء من الشباب 
االســـتمتاع  فـــي  الراغبيـــن 
بتجربة قيادة مفعمة باإلثارة 
والقـــوة أو العائـــالت الباحثة 
الســـالمة  عـــن أفضـــل مزايـــا 

واألمان”.
واضـــاف “كمـــا ويعتبـــر النمـــو 
لقيمـــة  والمدهـــش  المســـتمر 
فـــي  التجاريـــة  عالمتنـــا 
نتيجـــة  األخيـــرة  الســـنوات 
المشـــجع  لالرتبـــاط  مباشـــرة 
للمستهلكين نحو التصميمات 

المميـــزة والتجهيزات التقنية 
فيهـــا  والمرغـــوب  المتطـــورة 
بهـــا  تتمتـــع  والتـــي  للغايـــة، 
تشكيلة سياراتنا ونحن نفخر 
بأننـــا نوفـــر لعمالئنـــا مختلف 
ســـيارات  مـــن  الطـــرازات 
متعـــددة  وســـيارات  ســـيدان 
حيـــث   SUV اإلســـتخدامات 
تتميز جميع طرازاتنا بتصميم 
انســـيابية  وخطـــوط  أنيـــق 
جريئة، إلى جانب العديد من 
مزايا القوة والســـالمة والتي 
تشـــكل جميعها مزيًجـــا رائًعا 
ومتناغًمـــا مـــن األداء المذهل 
فـــي  المتطـــورة  والوظائـــف 
إطار مـــن الرفاهيـــة والمظهر 
الرشـــيق وأعلى معايير األمن 

والسالمة”. 

وتتيـــح هـــذه الحملـــة فرصة 
الحصـــول على هـــذه العالمة 
بأقســـاط  المميـــزة  التجاريـــة 
ميسرة، بدون دفعة أولى تبدأ 
مـــن 37 دينـــارا بحرينيا فقط 
التســـجيل،  التأميـــن،  شـــاملة 
مانع الصدأ، والضمان الذهبي 

الممتد حتى 7 سنوات.
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محمد بوحجي

 سامي بوحسن

تحت عنوان “جمال 
الكلمة جمال”
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دبي.. حشرة تشهد ضد متهم في جريمة قتل
لعلم  بيانات  قاعدة  إلقامة  مشروع  عن  حديثها  سياق  في 
الحشرات الجنائي، كشفت مسؤولة بإدارة الطب الشرعي في 
دبي عن حل لغز جريمة قتل بفضل حشرة عثر عليها داخل 
الدكتورة،  الخبيرة  عن  البيان  صحيفة  ونقلت  القتيل.  جثة 
وتــرأس قسم  نقيب  رتبة  تحمل  المقهوي، وهي  علي  ســارة 
العامة لألدلة  بــاإلدارة  الشرعي  الطب  بإدارة  الطبي  الفحص 
الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، قولها إن العمل يجري 
لتأسيس “قاعدة بيانات لعلم الحشرات الجنائي في القضايا 
المختلفة والتي ستكون األولى من نوعها في المنطقة، وذلك 
وجودها  ومواسم  وأماكن  وأنواعها  الحشرات  تصنيف  عبر 
في  الخبيرة  وروت  البيانات”.  من  وغيرها  حياتها،  ودورة 
الطب الشرعي أن “إحدى القضايا التي تثبت أهمية هذا العلم 
كانت اكتشاف حشرة معينة تعيش في إحدى إمارات الدولة 
داخل جثة، وهو األمر الذي لم يتوافق مع أقوال المتهم الذي 
ادعى أن األمر مجرد حادث دهس غير مقصود، فيما تبين 
أن الواقعة جريمة قتل حدثت في إمارة أخرى، وأن المتهم 
اعترف  باألمر  وبمواجهته  دبــي،  إمــارة  إلى  الجثة  بنقل  قام 
بالحقيقة وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده”. وأوضحت 
المقهوي في هذا السياق أن “علم الحشرات علم قديم، إال أنه 
بدئ مؤخرا االستفادة منه في التحقيقات وحل لغز العديد 

عبر  الوفاة  تاريخ  توضح  الحشرات  أن  القضايا، خاصة  من 
الحشرات  نوع  وكذلك  حياتها،  ودورة  الحشرة  نمو  مراحل 
ولفتت  وحجمها”.  الحشرة  وطول  معينة،  بأماكن  المرتبطة 
الخبيرة في الطب الجنائي بشرطة دبي إلى أن “الجثث تعد 
من  دقائق  بعد  تأتي  فهي  الحشرات،  بعض  اهتمام  محور 
إذا  ما  بسرعة  وستحدد  المنزلي،  الذباب  من  بداية  الوفاة، 
كانت الجثة مكانًا مناسبًا لوضع بيضها، وإن كان مصدرًا جيدًا 
لغذاء اليرقات بعد التفقيس، وعندما تضع الذبابة بيضها يبدأ 
توقيت الساعة الحيوية، وهي الفترة الزمنية المطلوبة لنمو 
البيضة لتصبح يرقة، ومن ثم ذبابة راشدة، وهي فترة زمنية 
معلومة، قد تستغرق عادة 10 أيام، ويمكن لعوامل كالحرارة 
أن تؤثر في هذه العملية، ولكن بتحديد مرحلة نمو الحشرة 
الزمنية  بالفترة  للخبراء أن يقدروا عمرها، ويربطوها  يمكن 

لموت صاحب الجثة”.

أرنولد  السابق  كاليفورنيا  شّبه حاكم 
الكونغرس  شوارزنيغر مقتحمي مقر 
ترامب  دونــالــد  أنصار  من  األميركي 
المنتهية  الرئيس  واصفا  بـ”النازيين”، 

واليته بـ”الزعيم الفاشل”.
مقطع  في  هوليوود  أســطــورة  وقــال 
بمواقع  حساباته  على  نشره  فيديو 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إن “تــرامــب 
أسوأ  باعتباره  التاريخ  في  سيسجل 

رئيس على اإلطالق”.
وتـــابـــع شـــوارزنـــيـــغـــر، وهــــو ســيــاســي 
ليلة  كانت  األربــعــاء  “يــوم  جمهوري: 
الــواليــات  فــي  هنا  المكسور  الــزجــاج 
ــارة إلـــى أحـــداث  الــمــتــحــدة”، فــي إشــ
ــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول، مــقــر  ــام مــب ــحـ ــتـ اقـ

مجلسي الشيوخ والنواب.
“ليلة  تعبير  شــوارزنــيــغــر  واســتــخــدم 
حدث  ما  لتشبيه  المكسور”  الــزجــاج 
بتخريب النازيين في ألمانيا والنمسا 
اليهود ومدارسهم وشركاتهم  لمنازل 

العام 1938.

أرنولد: مقتحمو الكونغرس 
نازيون.. وترامب “فاشل”

أفرادهما  ببقية  اليمن  مــن  يهوديتين  عائلتين  شمل  لــم  فــي  اإلمـــارات  نجحت 
المتواجدين في لندن، ليجتمعوا معا على أرض اإلمارات بعد فراق دام إلحداهما 
ألكثر من 21 عاما، واألخرى لـ15 عاما. وتعكس المبادرة نهج اإلمارات اإلنساني 
والتضامن  والتآخي  السالم  قيم  وإعــالء  اإلنسانية،  اإلخــوة  تعزيز  في  الراسخ 
شمل  لــم  مــن  اإلمــاراتــيــة  المعنية  الجهات  وتمكنت  اإلنسانية.  الكرامة  وصــون 
األسرتين، األولى مكونة من 15 فردا حيث تم تسهيل سفر الجد والجدة والخال 
من اليمن إلى اإلمارات، كما تم اتخاذ التدابير الالزمة من أجل سفر 12 شخصا 
بينهم 5 أطفال هم بقية أفــراد األســرة من لندن إلى اإلمــارات، حيث التقوا بعد 

فراق دام 21 عاما.

نبات  “إن  البريطانية  سالفورد  وجامعة  اإليطالية  كاالبريا  جامعة  من  علماء  قال 
البروتيريدين  مادتي  أن  الخبراء  ووجــد  السرطانية”.  الخاليا  يقتل  البرغموت 
الكوليسترول وتساهم في  البرغموت تثبط إنزيمات  والميليتيدين الموجودة في 
موت ووقف انقسام الخاليا الجذعية السرطانية. والحظ الباحثون، أنه على عكس 
آثار  له  ليس  البرغموت  فــإن  الحديث،  الطب  في  المستخدمة  الستاتين  عقاقير 
جانبية خطيرة. ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدام البرغموت لصنع عقاقير جديدة 
وفي  “بيوإنيرجيتكس”.  مجلة  في  نشر  ما  بحسب  السرطان،  لمحاربة  سامة  غير 
وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء في سويسرا فاعلية استخدام 

البكتيريا المغناطيسية الستهداف األورام مباشرة في األدوية القاتلة للسرطان.

اإلمارات تلم شمل عائلتين بعد فراق طويل

علماء: نبات البرغموت يقتل الخاليا السرطانية

اإلماراتي علي منصوري )الثاني من اليسار( يدرب صقارا في صحراء ليوا، 
على بعد نحو 250 كيلومترا غرب إمارة أبوظبي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ــم  ــاكـ ــحـ ــمـ أغـــلـــقـــت الــــــمــــــدارس والـ
أمس  مدريد  أنحاء  في  والمتاحف 
اإلثــنــيــن بــعــد يــومــيــن عــلــى عاصفة 
ثلجية قوية اجتاحت وسط إسبانيا.

وطـــلـــب الـــمـــســـؤولـــون مـــن األهـــالـــي 
مرور  أمكن، عقب  إن  منازلهم  لزوم 
بين  ما  وتساقط  فيلومينا  العاصفة 
على  الثلوج  مــن  سنتم   30 إلــى   20
مدريد السبت وهو ما لم ُيسجل منذ 

.1971
أشخاص  بثالثة  العاصفة  وأودت 
إسبانيا  اجتاحت  عندما  األقل  على 
الــطــوارئ وجــرافــات  مجبرة أجــهــزة 
الــعــمــل دون تــوقــف  الــجــيــش عــلــى 
عالقين  سائق   2500 إلــى  للوصول 

في سياراتهم.
ــن احــتــمــال  ــســلــطــات مـ وتــخــشــى ال
تحول الثلج إلى جليد مع انخفاض 
متوقع للحرارة إلى 11 درجة تحت 
الصفر  تــحــت  ــة  درجــ و13  الــصــفــر، 

اليوم الثالثاء.

60 ناشطة نسوية “نصبا  أقامت نحو 
للنساء ضحايا  بــاريــس  فــي  تــذكــاريــا” 
جرائم القتل في فرنسا، ووضعن على 
جدار أسماء 111 امرأة ُقتلن في البالد 
سنة 2020، على ما أفاد مراسلو وكالة 
فرانس برس. وُوضعت أسماء النسوة 
سوداء  بأحرف  القتل  جرائم  ضحايا 
على جدار في الدائرة الحادية عشرة 
في باريس، داخل ممر مسقوف يقيها 
المشاركات  رفعت  وقــد  األمــطــار.  من 
“فلنكّرم  بينها  شــعــارات  التحرك  فــي 
من متن ولنحِم من ال يزلن على قيد 
نسامح”.  ولــن  ننسى  و”لـــن  الــحــيــاة”، 
لــشــؤون  المنتدبة  الـــــوزارة  وأشــــارت 
المواطنة مارلين شيابا إلى أن منصة 
العنف  أعمال  عن  اإللكترونية  اإلبالغ 
سجلت  النساء  ضد  والعنف  الجنسي 
االتصاالت  في   %  60 بنسبة  ارتفاعا 
مــن ضــحــايــا هـــذه األعــمــال فــي فترة 
لــمــكــافــحــة جائحة  الــثــانــيــة  ــالق  ــ اإلغـ

كوفيد19-.

إغالق المدارس في مدريد 
بسبب الثلوج والصقيع

“نصب تذكاري” في باريس 
للنساء ضحايا جرائم القتل

فيلما  الــصــيــنــي  ــفــزيــون  ــتــل ال ــرض  عــ
طــائــرات  حاملة  قصة  يـــروي  قصيرا 
بــنــاهــا الــمــتــحــمــســون الــصــيــنــيــون من 
 3 خــالل  الصينية  هاربين  في  الثلج 

أسابيع.
 19 يضم  فريقا  أن  الفيلم  في  وجــاء 
الــثــلــج سفينة  مــن  بــنــوا  شــابــا صينيا 
وعرضها  مترا،   50 طولها  بلغ  حربية 
10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار. وتعتبر 
سفينة  من  تقريبيا  نموذجا  السفينة 

“لياؤولين” الحربية الصينية. كما أنهم 
استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية 

قبالة مقدمة السفينة.
يذكر أن “لياؤولين” هي حاملة الطائرة 
“فــــاريــــاغ” الـــتـــي لـــم يــكــمــل االتـــحـــاد 
ــاءهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا.  ــن الــســوفــيــتــي ب
االتحاد  تفكك  بعد  األخــيــرة  وباعتها 
استطاعت  الــتــي  للصين  السوفيتي 
إكـــمـــال بــنــائــهــا لــتــدخــل الــخــدمــة في 

البحرية الصينية عام 2012.

الصين تبني حاملة طائرات ثلجية

أقوى عاصفة ثلجية 
في مدريد منذ 80 

عاما، إسبانيا

تداول رواد وسائل التواصل االجتماعي في السعودية مشاهد رائعة لحدث 
نادر وغريب في المنطقة، وصف بـ “التاريخي”، إذ تساقطت الثلوج في عدد 
من المناطق الجبلية. وشارك المواطنون السعوديون مشاهد رائعة لتساقط 
الثلوج على صفحات “تويتر”، معبرين عن سعادتهم بهذه الظاهرة الجوية 
المتداولة فقد  المشاهد  التي شهدتها مناطقهم. وبحسب  والفريدة  النادرة 
سجل تساقط ثلوج في منطقة بللسمر على مسافة 110 كم إلى الشمال من 

مدينة أبها، إضافة إلى عدد من المناطق الجبلية شمالي عسير.
واعتبر هذا الحدث “تاريخي وغير مسبوق” بحسب موقع “طقس العرب”، 
إذ تساقطت الثلوج، أمس االثنين، في عدد من المناطق شمال مدينة أبها. 
ونوه الموقع المتخصص بالطقس، إلى أن أجزاء واسعة من منطقة عسير ال 
تزال تتأثر بحالة من عدم االستقرار الجوي، وتترافق مع انخفاض كبير في 
درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي صباح اليوم، وهو ما تسبب بتساقط 

الثلوج.
الجديد  األبيض  للزائر  الجميلة  المشاهد  واسع  بشكل  المواطنون  وتــداول 

الذي وصل في أول شهر من العام الجديد.

السعوديون يحتفلون بالزائر األبيض

سي”  إي  “إن  شركة  نجحت 
اليابانية في إنتاج نظام ذكي 
ــادر عــلــى كــشــف هــويــة أي  قــ

شخص يرتدي قناع وجه.
تحديد  على  النظام  ويعمل 
يرتدي  الــذي  الشخص  هوية 

والمناطق  العيون  مثل:  تغطيتها،  يتم  لم  التي  األجــزاء  خــالل  من  قناًعا 
المحيطة بها، للتحقق من هوية الشخص، ويقوم المستخدمون بتسجيل 
إن  الشركة:  وتقول  “ماشابل”.  موقع  ذكــر  حسبما  سابًقا،  لوجههم  صــورة 
التحقق يستغرق أقل من ثانية واحــدة، وتزعم أن معدل الدقة يزيد عن 
99.9 %، ويمكن استخدام النظام عند البوابات األمنية في مباني المكاتب 
تستهدف  لكنها  النظام،  سعر  عن  الشركة  تكشف  ولم  األخــرى.  والمرافق 
مبيعات بقيمة )970 مليون دوالر( في 2021 ألعمالها المتعلقة بالقياسات 

الحيوية وتحليل الفيديو، التي تشمل أنظمة تكنولوجيا الوجه.
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