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اســـتقبل ولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، في قصـــر الرفاع أمس 
ســـفير جمهوريـــة ألمانيـــا االتحاديـــة الصديقة لـــدى مملكة 
البحرين كاي ثامو بوكمان، والقائم بأعمال سفارة الواليات 

المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي.
الدولـــي  التعـــاون  تعزيـــز  بأهميـــة مواصلـــة  ونـــوه ســـموه 
المشـــترك فـــي ظل الظـــروف العالمية االســـتثنائية لجائحة 
فيروس كورونا على كل المستويات لدعم الجهود العالمية 
للتصدي للجائحة، معرًبا ســـموه عن تقديره للتعاون المثمر 
بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األميركية، ومملكة 
البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيا االتحادية فيمـــا يتعلق بجهود 
مواجهة جائحة فيروس كورونا وتســـهيل توفير اللقاحات 
للمملكـــة والتي ستســـهم في حماية كل أفـــراد المجتمع من 

الفيروس.
 كما جرى في اللقاء مناقشـــة المســـتجدات على الساحتين 
ذات  القضايـــا  مجمـــل  واســـتعراض  والدوليـــة  اإلقليميـــة 

االهتمام المشترك.

تسهيل توفير اللقاحات يحمي المجتمع
ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعــاون مثمر مع أميركا وألمانيا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء أثناء االستقبال

المنامة - بنا

أبرمـــت وزارة التجـــارة األميركية 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
والســـياحة فـــي مملكـــة البحريـــن 
أمس، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز 
البحرينيـــة  األميركيـــة  التجـــارة 
من خالل إنشـــاء منطقـــة تجارية 

أميركية في مملكة البحرين.
وقام بتوقيع المذكرة من الجانب 
األميركـــي وزيـــر التجـــارة ويبلـــر 
روس، ومـــن الجانـــب البحرينـــي 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر 

والسياحة زايد الزياني.
وصـــرح روس قائـــال “لقـــد كانـــت 
مملكـــة البحرين ومازالت شـــريكا 
مهًمـــا  وتجاريـــا  إســـتراتيجيا 
للواليات المتحـــدة األميركية من 
خـــالل المحافظـــة على اســـتقرار 
وضمـــان ســـير العمليـــة التجاريـــة 
األميركيـــة فـــي منطقـــة الخليج. 
يأتـــي التوقيع على هـــذه المذكرة 

المشـــترك  االلتـــزام  هـــذا  لتعـــزز 
والعالقة الوطيدة بين البلدين”. 

التجـــارة  إدارة  التـــزام  أكـــد  كمـــا 
الدولية بوزارة التجارة األميركية 
بالعمـــل مـــع مملكـــة البحرين؛ من 
أجـــل إنجـــاز المنطقـــة التجاريـــة 

األميركية.
بـــأن  الزيانـــي  أفـــاد  جانبـــه،  مـــن 
“توافـــر الفـــرص االقتصاديـــة في 
مثاليـــة  فرصـــة  يعـــد  منطقتنـــا 
لالســـتثمار  األميركيـــة  للشـــركات 
خـــالل  مـــن  أعمالهـــا  ولتوســـيع 
المنطقة التجاريـــة األميركية في 
مملكـــة البحريـــن. وســـوف تفتح 
هـــذه المذكرة آفاق أوســـع لتعزيز 
المشـــتركة  التجاريـــة  العالقـــات 
بيـــن البلدين وفقا لمزايـــا اتفاقية 
مملكـــة  بيـــن  الحـــرة  التجـــارة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 

األميركية”.

إنشاء منطقة تجارية أميركية في البحرين
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

)02(
)02(

بحـــارة: تلقينـــا معاملـــة غيـــر إنســـانية فـــي الســـجون القطريـــة

“النواب”: لن نسمح بالمساس بمصالح المواطنين

الوطـــن  أمـــن  أن  النـــواب  مجلـــس  أكـــد 
والمواطنيـــن وســـالمتهم أولويـــة قصوى، 
ولـــن نســـمح بالمســـاس بهـــم، وبحقوقهـــم 
ومصالحهم، مشيدا بجهود وزارة الداخلية 
في اتخاذ اإلجراءات كافة الالزمة لإلفراج 
عـــن المواطنين الموقوفين في دولة قطر. 
وأشادت مجموعة من البحارة البحرينيين 

بتوصيـــات واهتمـــام ومتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
خالل ترؤس ســـموه مجلس الوزراء أمس 
التـــي اتخذتهـــا وزارة  األول، لإلجـــراءات 
التـــي وقعـــت  الداخليـــة لحصـــر األضـــرار 
وتعويضهـــم  البحرينييـــن  البحـــارة  علـــى 
جراء اإلجراءات التي اتخذتها الســـلطات 
القطرية. وأعرب البحارة في تصريحات لـ 

“البالد” عن شـــكرهم وتقديرهم للخطوات 
المهمـــة في إنهـــاء معاناتهـــم الطويلة التي 
عاشـــوا فيهـــا وتكبـــدوا خاللهـــا الكثير من 
الســـلطات  بجرائـــم  مندديـــن  الخســـائر، 
والصياديـــن  البحـــارة  ضـــد  القطريـــة 
البحرينيين، والمعاملة غير اإلنسانية التي 
تلقوها في سجونهم خالل فترات السجن 

والتوقيف التي قضوها هناك.

المنامة - بنا

أظهر تقرير أصدرته غرفة البحرين 
اإلعالن انكماشا في الناتج المحلي 
اإلجمالـــي الحقيقي بنســـبة 5.2 % 
فـــي العـــام 2020، ولكنـــه توقـــع أن 
يشـــهد انتعاًشـــا تدريجًيا ويتوســـع 
 2021 العـــام  فـــي   %  2.2 بنســـبة 
و2.5 % فـــي العـــام 2022. واتضح 
من التقرير ارتفاع عدد البحرينيين 
المؤمن عليهم فـــي القطاع الخاص 
الثانـــي  الربـــع  فـــي   % 2.5 بنســـبة 
2020 مقارنة بالربع نفسه في العام 
2019، كمـــا ارتفع متوســـط أجرهم 
الشـــهري بنســـبة 0.9 % ليصـــل إلى 
763 دينارا. وانخفض عدد األجانب 
القطاعـــات  معظـــم  فـــي  العامليـــن 
االقتصادية في العام 2020 مقارنة 
بـ 2019، إذ بلغ االنخفاض اإلجمالي 
مـــن  انخفـــاض  وأكبـــر   ،%  12-
نصيب قطـــاع الســـياحة والضيافة 

والمطاعم بنسبة -21 %.

انتعاش للناتج المحلي 
في 2021 و2022

)07(

بومبيو: إيران هي أفغانستان الجديدة بالنسبة لتنظيم القاعدة

واشنطن ـ وكاالت

عـــرض وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايـــك بومبيـــو، أمس، جملة مـــن األدلة 
بشأن عالقة وثيقة بين إيران وتنظيم القاعدة اإلرهابي الذي شن هجمات 

دموية في كثير من دول العالم.
وقـــال بومبيو، فـــي مؤتمر صحافـــي، إن إيران أضحت نســـخة جديدة من 
أفغانســـتان، لكن الفرق في نظره، هو أن متشـــددي القاعدة كانوا ينشطون 
في جبال أفغانستان النائية، بينما ينالون رعاية رسمية في طهران، مؤكدا 
أن نظام إيران ساعد تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، مؤكدا 

أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم.

بومبيو: إيران ساعدت “القاعدة” في هجمات سبتمبر

)10(

)06(

 بـــدأت وزارة الصحـــة أمس بتدشـــين وحدات متنقلـــة إلعطاء التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19(

وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن ضد “كوفيد 19”

)04(

آخر تحديث - 9:00 مساًء
12 يناير 2021

0407101412

“الفورموال 1” تفتتح موسمها 2021 في البحرينموعد جديد لمهرجان السينمااستقالة الحكومة الكويتية رسميامسبقة الدفع “خاملة” بحال لم تستخدمعشرت: التزموا باالحترازات
أكدت استشارية طب العائلة في  «

وزارة الصحة عشرت غلوم حسين 
أهمية التزام كل أفراد المجتمع 

بالتعليمات واإلجراءات االحترازية 
والقرارات الصادرة عن الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا والجهات ذات العالقة.

وجه مصرف البحرين المركزي  «
في تعميم أصدره أمس بأنه على 

البنوك إدراج أي بطاقة مسبقة 
الدفع غير نشطة لمدة 6 أشهر 

على قائمة “خاملة” من قبل 
البنك الُمصدر أو شركة التمويل؛ 

وذلك حماية للعمالء.

قال الناطق باسم الحكومة  «
الكويتية، أمس، إن الوزراء قدموا 

استقالتهم لرئيس الحكومة 
الشيخ صباح الخالد الحمد 

الصباح، ووضعوها تحت تصرفه، 
وذلك في ضوء ما تقتضيه 

المصلحة الوطنية.

أعلن نادي البحرين للسينما  «
عن موعد عودة مهرجان 

البحرين السينمائي، ليقام 
في الفترة من 1 حتى 5 أبريل 
المقبل 2021، بعد الحصول 
على موافقة هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار.

أعلنت الفورموال 1 أمس  «
أن بطولة العالم للفورموال 

1 لموسم 2021 ستفتتح 
موسمها في مملكة البحرين. 

يأتي ذلك بعد تأجيل سباق 
جائزة أستراليا الكبرى بسبب الوضع الحالي فيما يتعلق بوباء 

“كوفيد 19”، إذ سينطلق الموسم بعد أسبوع من اآلن.

)05(
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ألف دينار لوقف حبس 3 تسببوا بوفاة التوأمين
المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامة 
بـــأن المحكمة الصغرى الجنائيـــة أصدرت حكمها 
أمـــس بمعاقبة 3 أطباء بالحبس لمدة 3 ســـنوات 
لألول وســـنة واحدة للثاني والثالث، وكفالة ألف 
دينـــار لوقـــف التنفيذ لـــكل منهم لما نســـب إليهم 
مـــن تســـببهم خطأ في وفاة التوأميـــن إخالاًل بما 
تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وببراءة الممرضة.

وكانـــت النيابـــة العامة قـــد تلقت بالًغـــا من والد 
التوأميـــن حديثـــي الـــوالدة بـــأن المختصين في 
مستشـــفى الســـلمانية الطبـــي ســـلموه التوأميـــن 
علـــى أنهمـــا متوفيان، فيمـــا تبين له فـــي المقبرة 
أنهمـــا على قيـــد الحياة، فقام بإعادتهما مباشـــرة 
إلـــى المستشـــفى ذاته، حيث أكـــدوا له أن إحدى 
المولودتيـــن مازالـــت على قيد الحيـــاة وتم نقلها 

لغرفـــة اإلنعاش إال أنها فارقـــت الحياة في وقت 
الحـــق. وأشـــار رئيس النيابة إلـــى أن التحقيقات 
انتهـــت في ضـــوء تقريـــر اللجنـــة الفنيـــة لتقرير 
األخطـــاء المهنيـــة واألخالقيـــة لمزاولـــي مهنـــة 
الطـــب البشـــري، وما خلـــص إليه تقريـــر الطبيب 
الشـــرعي، إلى ثبوت مسؤولية المتهمين ومن ثم 

أمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

المحرر االقتصادي

قال وزير العمـــل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان إن إطـــالق نظـــام التصريـــح المـــرن 
جاء بهدف معالجة بعض التشـــوهات بســـوق 
العمـــل، منهـــا عدم تجديـــد أصحـــاب األعمال 
لســـجالتهم، أو عـــدم ترحيلهـــم للعمالـــة مـــع 
انتهاء القيد التجاري، أو انتهاء فترة عملهم.

تـــم  ألـــف عامـــل   53 وأضـــاف: هنالـــك نحـــو 
تصحيح أوضاعهم بفترة التصحيح، و5155 

عامال غير نظامي غادروا بالفعل.
وبيـــن أن العامـــل المخالـــف بـــأي شـــكل مـــن 
األشـــكال ال يمكـــن أن يحصـــل علـــى رخصـــة 

العمل المرن.

حميدان: ال تصريح مرن للعامل المخالف
سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

طالبت اللجنة األولمبية البحرينية، األسرة الرياضية الدولية واللجنة األولمبية  «
الدولية )IOC( باتخاذ موقف حازم وداعم لإلفراج عن البطل العالمي البحريني 

في رياضة كمال األجسام وسفير اللجنة األولمبية البحرينية سامي إبراهيم 
الحداد الذي احتجزته السلطات القطرية في الثامن من يناير 2021 بغير وجه 

حق، وذلك خالل قيامه برحلة صيد بحرية مع عدد من أصدقائه في المياه 
اإلقليمية البحرينية، في انتهاك صريح للمواثيق والقوانين واألعراف الدولية. 

وبعثت اللجنة األولمبية البحرينية خطابا رسميا إلى اللجنة األولمبية الدولية 
وجهته إلى رئيسها األلماني توماس باخ.

“األولمبية” تطالب باتخاذ موقف داعم لإلفراج عن الحداد

)13(
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المنامة - بنا

اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، في قصر 
الرفاع أمس ســـفير جمهوريـــة ألمانيا 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  االتحاديـــة 
البحريـــن كاي ثامـــو بوكمـــان، والقائم 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

مارغريت ناردي.

وخـــال اللقـــاء، أكـــد صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء أن العاقـــات اإلســـتراتيجية 
التي تجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة قائمة 
التعـــاون  مـــن  ثابتـــة  أســـس  علـــى 
مواصلـــة  بأهميـــة  منوًهـــا  المشـــترك، 
كل  علـــى  الثنائـــي  التنســـيق  تعزيـــز 
األصعـــدة بما يفتح آفاقـــا جديدة في 

مسارات التعاون الثنائي المميز.
كمـــا أكد صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء ما يربط 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا 
عاقـــات  مـــن  الصديقـــة  االتحاديـــة 
ثنائيـــة متنامية على كافـــة األصعدة، 
وأهميـــة الدفع بهـــا نحو آفـــاق أرحب 
مـــن التنســـيق والتعـــاون بمـــا يحقـــق 

المصالح المشتركة.

 ونـــوه ســـموه بأهمية مواصلـــة تعزيز 
التعـــاون الدولـــي المشـــترك فـــي ظـــل 
الظروف العالمية االستثنائية لجائحة 
المســـتويات  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 
كافـــة لدعم الجهـــود العالمية للتصدي 
للجائحـــة، معرًبـــا ســـموه عـــن تقديره 
للتعـــاون المثمـــر بين مملكـــة البحرين 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
ومملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيا 

بجهـــود  يتعلـــق  فيمـــا  االتحاديـــة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مواجهـــة 
وتســـهيل توفيـــر اللقاحـــات للمملكـــة 
والتي ستســـهم في حماية كافة أفراد 

المجتمع من الفيروس.
مناقشـــة  اللقـــاء  خـــال  جـــرى  كمـــا   
المستجدات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية واســـتعراض مجمل القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعاون مثمر مع أميركا وألمانيا لمواجهة الجائحة وتسهيل توفير اللقاحات

فتح آفاق جديدة في مسارات العالقات مع واشنطن

عالقاتنا مع أميركا قائمة على 
أسس ثابتة من التعاون المشترك

الدفع بالعالقات 
مع ألمانيا نحو 

آفاق أرحب 
من التعاون 

والتنسيق

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  نقـــل 
العصفـــور تعازي ومواســـاة وزير 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة إلى 
زهـــراء  الطفلـــة  الفقيـــدة  عائلـــة 
محمـــد صادق مـــن قريـــة الدراز، 
والتـــي تعرضت لحـــادث مروري 
يـــوم األحـــد الماضـــي أســـفر عن 
بـــذوي  لقائـــه  ولـــدى  وفاتهـــا. 
الطفلـــة، دعـــا محافظ الشـــمالية 

هللا عـــز وجـــل أن يتغمـــد الطفلة 
بواســـع رحمته ويســـكنها فسيح 
جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر 
والســـلوان. مـــن جانبهـــم، أعـــرب 
ذوو الطفلـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وعظيـــم امتنانهـــم علـــى تعـــازي 
ومواســـاة وزير الداخلية ولفتته 
بالشـــكر  متوجهيـــن  اإلنســـانية، 
لمحافـــظ الشـــمالية علـــى زيارته 

ومواساته لهم.

وزير الداخلية يعزي عائلة الطفلة زهراء

المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريق طارق بن حسن الحسن، 
صباح أمس، الملحق العســـكري 
لـــدى  الكويـــت  دولـــة  بســـفارة 
مملكـــة البحريـــن العقيـــد الركن 
عبدالرحمـــن  عبدللـــه  طيـــار 

العقيلي.

وتم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين 
وبحـــث  الشـــقيقين  البلديـــن 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت 
األمنـــي، باإلضافـــة إلى عدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

تنسيق أمني بين البحرين والكويت

إنشاء منطقة تجارية أميركية في البحرين
تسهيل عمليات التصدير المشتركة عبر ميناء خليفة والمطار وجسر الملك فهد

أبرمـــت وزارة التجارة األميركية ووزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة في مملكة 
البحريـــن أمـــس، مذكـــرة تفاهـــم تهـــدف 
لتعزيز التجـــارة األميركية البحرينية من 
خال إنشاء منطقة تجارية أميركية في 

مملكة البحرين.
الجانـــب  مـــن  المذكـــرة  بتوقيـــع  وقـــام 
األميركـــي وزيـــر التجـــارة ويبلـــر روس، 
ومـــن الجانـــب البحريني وزيـــر الصناعة 

والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وصـــرح روس قائـــًا: “لقـــد كانـــت مملكة 
ا  البحريـــن ومازالـــت شـــريًكا إســـتراتيجيًّ
المتحـــدة  للواليـــات  ـــا  مهمًّ ـــا  وتجاريًّ
األميركيـــة مـــن خـــال المحافظـــة علـــى 
اســـتقرار وضمان ســـير العملية التجارية 
األميركيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج. يأتـــي 
التوقيـــع علـــى هـــذه المذكـــرة لتعـــزز هذا 
االلتزام المشـــترك والعاقة الوطيدة بين 

البلدين”. 
كمـــا أكـــد التـــزام إدارة التجـــارة الدوليـــة 
بـــوزارة التجـــارة األميركيـــة بالعمـــل مـــع 
مملكـــة البحرين؛ من أجل إنجاز المنطقة 

التجارية األميركية.
من جانبه، افاد الزياني “أن توافر الفرص 

االقتصاديـــة فـــي منطقتنـــا، تعـــد فرصة 
مثاليـــة للشـــركات األميركيـــة لاســـتثمار 
ولتوســـيع أعمالهـــا مـــن خـــال المنطقـــة 
التجاريـــة األميركية في مملكة البحرين. 
وســـوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوســـع 
المشـــتركة  التجاريـــة  العاقـــات  لتعزيـــز 
بيـــن البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة 
الحـــرة بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 

المتحدة األميركية”.
ومن المتوقع أن يســـاهم إنشاء المنطقة 
التجاريـــة األميركيـــة فـــي المملكـــة فـــي 
تعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري 
والصناعي ودفع عجلـــة التجارة الثنائية 
بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر 

الواليات المتحدة ومملكة البحرين على 
الترويـــج للمنطقـــة التجاريـــة األميركيـــة 
والتصنيـــع  للتجـــارة  إقليمـــي  كمركـــز 
والخدمـــات اللوجســـتية والتوزيـــع بيـــن 
الشـــركات األميركية في مملكة البحرين 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أســـواق  وفـــي 

الخليجي وخارجها.
التجاريـــة  المنطقـــة  تســـمح  وســـوف 
األميركية في مملكة البحرين للشـــركات 
األميركية العمل بمنطقة مجهزة ألنشطة 
اللوجســـتية  والحلـــول  البضائـــع  تبـــادل 
الشـــاملة، إضافـــة إلـــى تســـهيل عمليـــات 
التصديـــر عبـــر مينـــاء خليفة بن ســـلمان 
ومطـــار البحريـــن الدولـــي وجســـر الملك 

فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها 
مســـتقبًا فـــي المملكـــة من خـــال حلول 

جمركية متخصصة.
يشـــار إلـــى أن توقيع هـــذه المذكرة يأتي 
تعزيًزا للشـــراكة الراســـخة بيـــن الواليات 
واللذيـــن  البحريـــن،  ومملكـــة  المتحـــدة 
التعـــاون  مـــن  عريـــق  تاريـــخ  يتمتعـــان 
االقتصـــادي  الصعيديـــن  علـــى  المتيـــن 
واألمني، حيث أقامت الواليات المتحدة 
مـــع  دبلوماســـية  عاقـــات  األميركيـــة 
المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف 
مـــن خـــارج  رئيســـي  البحريـــن كحليـــف 
منظمـــة حلـــف شـــمال األطلســـي )الناتو( 
في العـــام 2002. عاوة على ذلك، تعمل 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن الواليـــات 
المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت 
حيـــز التنفيذ في العـــام 2006، على خلق 
فرص تجارية إضافيـــة لكا البلدين، كما 
بلـــغ حجـــم تجـــارة البضائع بينهمـــا 2,45 
مليـــون دوالر أمركي في العام 2019، مع 
1.5 مليـــار دوالر إضافية من التجارة في 
الخدمـــات، حســـب اإلحصـــاءات المعلـــن 

عنها في العام نفسه.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزير الخارجية يقيم حفاًل لتوديع السفير الباكستاني
ــل ــم ــات الـــتـــعـــاون نـــحـــو مـــســـتـــويـــات أش ــاقـ ــعـ ــاء بـ ــ ــقـ ــ االرتـ

أقـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، في الديـــوان العام للوزارة، 
أمس، حفًا لتوديع سفير جمهورية 
مملكـــة  لـــدى  اإلســـامية  باكســـتان 
البحريـــن، أفضـــال محمـــود، وذلـــك 
بمناســـبة انتهـــاء مهام عمله ســـفيًرا 
بحضـــور  المملكـــة،  لـــدى  لبـــاده 
الوكاء والوكاء المساعدين وكبار 

المسؤولين بوزارة الخارجية.
وأثناء الحفل، أشاد وزير الخارجية 
التـــي  البـــارزة والمتميـــزة  بالجهـــود 
بذلهـــا أفضـــال محمود طـــوال فترة 
عملـــه ســـفيًرا لجمهوريـــة باكســـتان 

مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  اإلســـامية 
البحرين، والتي كان لها بالغ األثر في 
توطيد عاقـــات الصداقة والتعاون 

الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  القائمـــة 
والتي تشهد تقدًما ملحوًظا يعكس 
البلديـــن  لـــكا  الصادقـــة  الرغبـــة 

فـــي االرتقـــاء بهـــذه العاقـــات نحو 
مستويات أشمل بما يلبي تطلعاتهما 
وأهدافهما المشتركة، متمنًيا للسفير 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهـــام 

عمله المقبلة.
عـــن  محمـــود  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
ولكافـــة  للزيانـــي  الكبيـــر  اعتـــزازه 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المســـؤولين 
علـــى ما لقيه مـــن دعم وتعاون دائم 
ومســـتمر أســـهم فـــي تســـهيل مهام 
المملكـــة،  فـــي  الدبلوماســـي  عملـــه 
متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

والمنعة والنماء.

المنامة - وزارة الخارجية

ويبلر روسزايد الزياني



المنامة - بنا

دشن المبعوث الخاص لشؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيـــذي للمجلـــس األعلى 
للبيئـــة محمد بن دينـــه، أمس، تقرير 
البـــاغ الوطني الثالـــث لتغير المناخ 
في مملكـــة البحرين، أثناء االجتماع 
المجلـــس  نظمـــه  الـــذي  االفتراضـــي 
عبـــر االتصـــال المرئـــي بالتعـــاون مع 
مكتب غرب آســـيا وجامعة البحرين 
وعـــدد  العربـــي،  الخليـــج  وجامعـــة 
مـــن الجهـــات المشـــاركة فـــي إعـــداد 

تقريـــر البـــاغ الوطني الثالـــث لتغير 
المنـــاخ. وأشـــاد بن دينـــة بتوجيهات 
جالة عاهـــل الباد ومتابعة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء، الذي يعكس اهتمام 
مملكـــة البحرين بمشـــاريع التخفيف 
والتكيـــف مـــع ظاهـــرة تغيـــر المناخ.  
المنـــاخ  تغيـــر  إدراج  أهميـــة  وأكـــد 
فـــي الخطـــط والسياســـات التنموية 

لمملكة البحرين.

إدراج تغير المناخ في السياسات التنموية

local@albiladpress.com
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ليلى مال اهلل

إلغاء جميع االشتراطات الزمنية لتعديل الوحدات
ـــة ـــد الدراس ـــي قي ـــس الخارج ـــة”... والمجل ـــوق “الطبيل ـــن ف ـــاء دوري ـــازة البن إج

قــال رئيــس مجلس المحرق البلــدي غازي المرباطي إنه تم إلغــاء جميع المدد الزمنية 
فــي تعديــل اشــتراطات التعميــر فــي المناطــق اإلســكانية، والســماح باإلضافــة فــوق 
مواقــف الســيارات المســقوفة بواقــع دوريــن، وإضافة مرافق للســكن متصلــة بالبيت 

األصلي من الجهة الجانبية أو الخلفية.

جـــاء ذلك خال لقاء عبر حســـاب مجلس 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  المحـــرق  بلـــدي 
االجتماعـــي “االنســـتغرام” كشـــف فيه عن 
أبـــرز التوافقـــات بيـــن المجالـــس البلديـــة 
وأمانـــة العاصمة في اجتماعهم األخير مع 
وزارة اإلســـكان ووزارة األشـــغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني. 
االشـــتراطات  أن  المرباطـــي  وذكـــر 
التنظيميـــة للتعميـــر للمناطـــق اإلســـكانية 
اعتمدت على مبدأ المســـاحة والواجهات، 
مختلفـــا  نموذجـــا   25 هنـــاك  أن  باعتبـــار 

للوحدات اإلسكانية.

15 سنة

جميـــع  إلغـــاء  شـــمل  التعديـــل  أن  وأفـــاد 
المـــدد الزمنيـــة التـــي كانت تصـــل إلى 15 
ســـنة إلجـــراء التعديـــات علـــى الوحدات 
اإلســـكانية، الســـماح بالبناء علـــى االرتداد 
والحد األمامي والجانبي في مساحة متر 

ونصف وهو الحد األدنى.
وأضـــاف المرباطـــي أن التعديـــل يشـــترط 
تقديـــم رســـومات هندســـية معتمـــدة مـــن 
التعميـــر  حـــاالت  فـــي  هندســـية  مكاتـــب 
الخاصة وتشمل طلبات التغيير اإلنشائية 
والجســـور  الجـــدران  للتغييـــر  األساســـية 
والتعديـــات علـــى الواجهـــات للوحـــدات 
اإلســـكانية، وتشـــترط الموافقـــة والرفض 
من الجهات الخاصة وهي بلدية المنطقة.

 وتابـــع تمت الموافقة على الســـماح للبناء 
والثانـــي،  األول  للـــدور  الكـــراج”  فـــوق” 
فضـــا عن للبنـــاء على الحديـــن ألصحاب 
الوحـــدات الســـكنية بمســـاحة 200 متر أو 
أقـــل علـــى الجانبين بدال مـــن جانب واحد 
ســـابقا والســـماح البناء مرافـــق في الجهة 

الخلفية للدورين األول والثاني. 
 ولفـــت المرباطي إلى أنه تم التعديل على 
التصنيـــف “أ” مـــن الوحدات وهـــو ما تزيد 
مســـاحتها عـــن 300 متـــر مربـــع للوحـــدة 

الســـكنية أو ما يتجاوز طول واجهتها 15 
متر، وتـــم التوافق على تعديل توافر أحد 
الشـــرطين المساحة أو طول الواجهة بدال 
من اشتراطهما معا في التعديل األصلي. 

 وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إضافة 
األماميـــة  الواجهـــة  فـــي  ونوافـــذ  أبـــواب 
بشـــرط المحافظـــة علـــى الهويـــة األصلية 
للواجهـــة كمـــا تم التوافق على بناء ســـكن 
متصل كبناء غرفة إضافية في المســـاحة 
المواقـــف  ببنـــاء  والســـماح  الخارجيـــة، 

السيارات غير المسقوفة.
 وأفاد بتمســـك وزارة اإلسكان بالمحافظة 
للمناطـــق  العـــام  المعمـــاري  النســـق  علـــى 

اإلســـكانية وذلك باشتراط بناء 30 % من 
المســـاحة األساســـية في الدور الثاني في 

الجهة الخلفية من الوحدة فقط.

مجالس خارجية

ولفـــت المرباطي إلـــى أن وزارة اإلســـكان 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  ووزارة 
بعـــض  تدرســـان  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المقترحـــات التي قدمتهـــا المجالس وهي 

السماح ببناء
مجالس خارجية في الوحدات اإلسكانية 
فـــي المســـاحات المتاحة، كما تتم دراســـة 
“ج”  التصنيـــف  مســـاحة  زيـــادة  مقتـــرح 
مســـاحته  لتكـــون  الســـكنية  للوحـــدات 
250 متـــرا مربعـــا بـــدال مـــن 200 متر مربع 
فـــي التعديل الحالـــي، ليتـــواءم مع أغلب 

الوحدات اإلسكانية.
مقتـــرح  تـــدرس  الـــوزارة  أن  وأضـــاف 
أو  أمامـــي  بـــروز  بنـــاء  علـــى  الموافقـــة 
جانبـــي على الكراج بمســـاحة متـــر واحد، 
لتصحيـــح أوضـــاع الكثيـــر مـــن الوحدات 
الســـكنية فـــي مختلف المناطـــق والتقليل 
مـــن المخالفـــات لحقها ومراعـــاة للظروف 

األسرة البحرينية.

المنامة - وزارة الخارجيةغازي المرباطي

استقبل مساعد وزير الخارجية عبدهللا 
الدوسري، أمس، بالديوان العام للوزارة، 
ســـفير جمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية 
لـــدى مملكـــة البحرين، أفضـــال محمود، 
وذلـــك بمناســـبة انتهاء فتـــرة عمله لدى 

مملكة البحرين.
وزيـــر  مســـاعد  أشـــاد  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
الخارجيـــة بالعاقـــات الثنائية الوطيدة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
وجمهوريـــة باكســـتان اإلســـامية ومـــا 
تشـــهده مـــن تطـــور وتقـــدم علـــى كافـــة 
المستويات، منوًها بالجهود الطيبة التي 
قـــام بها الســـفير أفضـــال محمـــود أثناء 
فتـــرة عملـــه ســـفيًرا لبـــاده لـــدى مملكة 

البحرين والتي أدت إلى تطوير عاقات 
الصداقة والتعاون الثنائي المشترك بين 
البلديـــن الصديقين بما يخـــدم المصالح 
المشتركة، متمنًيا للسفير دوام التوفيق 
والنجـــاح في مهـــام عمله الدبلوماســـي 

الجديد.
محمـــود  أفضـــال  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
عـــن خالـــص شـــكره للدوســـري ولكافـــة 
المسؤولين في مملكة البحرين وخاصة 
فـــي وزارة الخارجية على ما لمســـه من 
احترام وتعاون أســـهم في تيسير مهام 
عمله واالرتقاء بأوجـــه التعاون الثنائي 
بيـــن البلدين الصديقيـــن، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

تطور وتقدم في العالقات مع باكستان

المنامة - بنا

اســـتقبل النائـــب العـــام علي البوعينيـــن، أمس القائـــم بأعمال المحامـــي العام رئيس 
وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة محمد الهـــزاع، الذي قـــدم للنائـــب العام التقرير الســـنوي 

الخاص بالوحدة والمتضمن بياًنا بأعمالها وإنجازاتها في 2020.
وأشـــاد النائب العام بدور الوحدة في حماية حقوق اإلنســـان ضمن منظومة العدالة 
الجنائيـــة، ومباشـــرتها مهامها باســـتقالية تامة اتفاًقـــا مع أحكام القانـــون والمبادئ 
الدوليـــة، والتزامهـــا بالمدونـــات الســـلوكية والمهنيـــة الوطنية والدوليـــة ذات الصلة 
بعملهـــا، فضـــًا عن الحرص على تطوير شـــعبها المتخصصة مهنًيـــا، وعلى توفير كل 

الضمانات القانونية واإلجرائية فيما تباشره من تحقيقات.

البوعينين يتسلم تقرير وحدة التحقيق الخاصة

المنامة - األوقاف الجعفرية

اســـتقبل رئيـــس األوقـــاف الجعفرية 
يوسف الصالح بمكتبه بمبنى اإلدارة 
محمـــد  أمـــس  الســـيف،  بضاحيـــة 
مديـــًرا  تعيينـــه  بمناســـبة  الحســـيني 

إلدارة األوقاف الجعفرية.
كافـــة  عـــن  ونيابـــًة  الصالـــح  وتقـــدم 
أعضـــاء مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
للمديـــر  بخالـــص تهانيـــه وتبريكاتـــه 
الجديـــد بمناســـبة صـــدور قـــرار ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة وعلى الثقـــة الكريمة التي 
أوالهـــا إياها ســـموه بتعيينه في هذا 

المنصب.
وأثنى الصالح على الخبرات المتميزة 
التـــي يتمتع بهـــا الحســـيني، وأكد أن 
ســـتعود  المتراكمـــة  الخبـــرات  هـــذه 
بالنفع للقيـــام بالمهام والمســـؤوليات 

الملقـــاة على عاتقه علـــى أكمل وجه، 
متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

وأكـــد رئيـــس األوقـــاف الجعفرية أن 
“النشـــاط الوقفي في المملكة يحظى 
بدعم كبيرة ومســـاندة مســـتمرة في 
ظل العهد الزاهر لعاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة وبمـــؤازرة ولي العهـــد رئيس 
مجلـــس الوزراء، وبفضل التوجيهات 
المســـتمرة للمجلس األعلى للشـــؤون 
اإلسامية برئاسة الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشـــد آل خليفة ووزير 

العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة”.

إدارة  مديـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
األوقاف الجعفرية محمد الحســـيني 
عـــن خالص شـــكره وتقديـــره لرئيس 
وأعضاء مجلـــس األوقاف الجعفرية 
وأمنياتهـــم  الكريمـــة  تهنئتهـــم  علـــى 
الصادقة، مؤكًدا أنه ســـيبذل قصارى 
وواجباتـــه  مهامـــه  ألداء  الجهـــود 
للوطـــن  خدمـــة  وجـــه  أكمـــل  علـــى 
والمواطنيـــن، وبمـــا يســـاهم في رقي 

وتنمية العمل الوقفي.

الصالح يهنئ الحسيني بثقة سمو ولي العهد رئيس الوزراء
النشاط الوقفي يحظى بالدعم الملكي

المنامة - أندرا للعالقات العامة

أعلـــن “خليج البحريـــن للتكنولوجيا المالية” عـــن إبرام اتفاقية 
مع “فينتك أبيب” اإلســـرائيلي، والتي ســـتدعم جهود الطرفين 

في تطوير وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. 
وسيعمل الطرفان، بموجب هذه االتفاقية، على تعزيز وتطوير 
النظـــام البيئـــي للتكنولوجيا الماليـــة في المنطقـــة. إضافة إلى 
ذلـــك، ســـيعمان علـــى التعاون في مشـــاريع مشـــتركة وتنظيم 
الفعاليـــات المجتمعيـــة وتســـهيل عمليات التواصـــل والتعريف 
المتبادلة للشركات التي تحرص على التطّور والتوسع في كلتا 

الدولتين. 
ويعتبـــر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ تأسيســـه في 
2018، أحد المراكز الرئيسة الرائدة في التكنولوجيا المالية في 
الشـــرق األوســـط، ويهدف إلى دعم التطوير والتفاعل وتسريع 
النظـــام البيئـــي للتكنولوجيا المالية. واحتضـــن خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية منذ تأسيســـه ما يزيد عن 50 شركة مؤثرة 
في مجال التكنولوجيا المالية والتي تسعى إلنشاء مقر خاص 

بها لدول الشرق األوسط في البحرين. 
يذكر أن شركة “فينتك أبيب” تأسست في العام 2014 لخدمة 
وتلبيـــة احتياجات النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في دولة 

إســـرائيل وتدعـــم أكثـــر مـــن 6000 شـــركة ناشـــئة و300 مركز 
بحوث وتطوير. 

وقـــال الرئيس التنفيذي لـ “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” 
خالد دانش “نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع فينتك أبيب؛ 
بهـــدف تمكيـــن وتطوير النظام البيئـــي للتكنولوجيا المالية في 
المملكـــة وإتاحـــة الفـــرص للشـــركات والشـــركاء العامليـــن فـــي 

مجال التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها”. 
مـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس شـــركة “فينتـــك أبيـــب” نيـــر نيتزيـــر” 
ع عاقتنا وشبكة شـــركائنا إلى البحرين وبدء  يســـعدنا أن نوسِّ
هـــذا التعاون الفريد بهدف تســـهيل وصـــول وتصدير التقنيات 

اإلسرائيلية إلى أسواق جديدة”.

تعزيــز وتطويــر النظــام البيئــي للقطــاع فــي المنطقــة
“البحرين للتكنولوجيا المالية” و “فينتك أبيب” يبرمان شراكة

سمو الشيخ خليفة بن علي: ترسيخ نهج التواصل وتعزيز الشراكة المجتمعية
ـــات 2020 ـــة لفعالي ـــات الداعم ـــنوي للجه ـــم الس ـــل التكري ـــم حف ـــة” تقي “الجنوبي

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  حضـــر 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
الســـنوي  التكريـــم  حفـــل  خليفـــة،  آل 
تقنيـــة  عبـــر  أقيـــم  الـــذي  االفتراضـــي 
الداعمـــة  للجهـــات  المرئـــي،  االتصـــال 
الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي  والمتعاونـــة 
والمبادرات خـــال العام 2020م، والذي 
أقامته المحافظـــة، وذلك بحضور نائب 
المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوسري 
وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من 
مختلف القطاعات الحكومية والخاصة 

واألهلية.
وفي مستهل الحفل، ألقى سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية كلمة أشـــاد خالها 
بالتعـــاون الوثيق مع مختلف القطاعات 
والـــذي يترجم النهج الراســـخ للشـــراكة 
المجتمعيـــة، والتعـــاون الامحـــدود في 
االرتقـــاء بمختلف الجوانب االجتماعية 
والخيريـــة واألمنيـــة والتنمويـــة، بكافة 
مناطـــق المحافظة والتي تلبي تطلعات 
األهالي، وذلك فـــي ظل رعاية واهتمام 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، ودعـــم ومتابعة 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة.
كما أكـــد ســـمو المحافـــظ أن المحافظة 
الجنوبية شـــهدت العديد من اإلنجازات 
والمكتســـبات الحضارية والتنموية، في 
مختلـــف المجاالت ويأتـــي في مقدمتها 
أن  ســـموه  موضحـــًا  األمنـــي،  المجـــال 
المحافظة الجنوبية مستمرة في تعزيز 
الشـــراكة المجتمعية مع القطاعين العام 
تنفيـــذًا  األهليـــة،  والجهـــات  والخـــاص 
لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشد 

بـــن عبدهللا آل خليفـــة، إلطاق البرامج 
األهالـــي  لخدمـــة  الهادفـــة  والمبـــادرات 
وبما يدعم جهود التنمية والتطوير في 

المحافظة الجنوبية.
وأشـــار ســـموه إلى أن المضي في تعزيز 
نهج التواصل والشراكة المجتمعية من 
أولويات العمـــل في المحافظة باعتباره 
االرتقـــاء  فـــي  الهامـــة  األدوات  إحـــدى 

واألمنيـــة  االجتماعيـــة  بالجوانـــب 
والتنمويـــة، حيـــث إن مســـتوى التميـــز 
األنشـــطة  بـــه  تميـــزت  الـــذي  واإلبـــداع 
والفعاليـــات فـــي عـــام 2020م، يعكـــس 
الجهـــد الـــذي أنجزته مختلـــف الجهات، 
مـــن خـــال الحصـــول علـــى العديـــد من 
الجوائـــز، وتقديـــم المحافظـــة نموذجـــًا 
فريـــدًا فـــي التحول الرقمـــي والتواصل 

اإللكترونـــي مـــع األهالـــي لتلقـــي آرائهم 
المنصـــات  عبـــر  احتياجاتهـــم  وتلبيـــة 
األمثـــل  المنوعـــة، واالســـتثمار  الذكيـــة 
لألساليب التقنية في تنظيم سلسلة من 
الفعاليات االفتراضية والتي بلغت أكثر 

من 76 فعالية طوال العام.
هذا وقد اشتمل الحفل االفتراضي على 
عرض مرئي لفيلم قصير يوثق إنجازات 
المحافظة والشراكة المجتمعية الرائدة 
مـــع جميـــع الجهـــات، والمشـــاريع التـــي 
أقيمـــت بالتنســـيق والتعـــاون مـــع كافة 

القطاعات في العام 2020م.
ثـــم تفضـــل ســـمو محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبيـــة بتكريـــم 27 جهـــة حكوميـــة 
وخاصـــة وأهلية، وقد أعرب ممثلو هذه 
الجهـــات عـــن بالـــغ شـــكرهم وامتنانهـــم 
لسمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفـــة محافظ المحافظة الجنوبية 
الكريمـــة، مؤكديـــن  اللفتـــة  علـــى هـــذه 
اســـتمرار الشـــراكة والتعـــاون في جميع 
التـــي  الهادفـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 

تتبناها المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية 
يكرم 27 جهة حكومية 

وخاصة وأهلية

“المحافظة” تحتضن 
أكثر من 76 فعالية 

طوال العام
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عشرت حسين: تفادوا المخالطة والتزموا بمعايير التباعد
ــات ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ــت ــ ــى داخــــــــــــل ال ــ ــش ــ ــف ــ ــت ــ “كـــــــــــورونـــــــــــا” ت

أكدت استشــارية طب العائلة في وزارة الصحة عشــرت غلوم حسين أهمية 
التــزام جميــع أفراد المجتمــع بالتعليمات واإلجــراءات االحترازية والقرارات 
الصــادرة عــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا والجهــات 
ذات العالقــة والتــي تهــدف للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، 
منوهــًة بضــرورة التــزام الجميع  بالتعليمات واإلرشــادات الوقائيــة الصادرة 
بشــأن الحفــاظ على معايير التباعد االجتماعي ومنــع التجمعات واختصارها 
علــى األســرة الواحدة فــي المنزل والمحيــط االجتماعي في النطــاق المعتاد 
والمحدود، واألماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة؛ للوقاية من الفيروس 

وتفادي انتشاره بين المخالطين من أفراد المجتمع.
كمـــا شـــددت علـــى أهميـــة التقيـــد 
بجميـــع اإلرشـــادات تجنبـــا لزيـــادة 
عدد الحـــاالت القائمـــة التي عادت 
إلـــى االرتفـــاع مؤخـــرا، وذلـــك من 
المبذولـــة  الجهـــود  دعـــم  خـــال 
لضمان صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن بااللتـــزام باإلجـــراءات 
العديـــد  أن  مؤكـــدًة  االحترازيـــة، 
حاملـــة  تكـــون  قـــد  الحـــاالت  مـــن 

للفيـــروس، ولكـــن ال تظهـــر عليهـــا 
أيـــة أعـــراض كمـــا أن االختاط بها 
يشـــكل خطرا على صحة وســـامة 

المجتمع.
ارتـــداء  أهميـــة  وأشـــارت إلى 
الكمامـــات وأقنعـــة الوجـــه وغســـل 
بالمـــاء  منتظمـــة  بصـــورة  األيـــدي 
تعقيـــم  ومواصلـــة  والصابـــون 
األســـطح والتي تعتبر من العوامل 

األساسية واألهم للوقاية والحماية 
مـــع  ومكافحتـــه،  الفيـــروس  مـــن 
بالقـــرب  التواجـــد  مراعـــاة تجنـــب 
مـــن األشـــخاص الذيـــن يعانون من 
ظـــروف صحية كامنة وكبار الســـن 
للضـــرورات  إال  الخـــروج  وعـــدم 
المعيشـــة، واالتصـــال علـــى الرقـــم 
444 في حال الشـــعور بأي أعراض 
محتملة لإلصابة بفيروس كورونا. 
كما أفادت الطبيبة عشـــرت حسين 

بـــأن هناك جهـــودا حكوميـــة كبيرة 
تـــم بذلهـــا وخاصـــة من قبـــل الفرق 
الطبية فـــي مكافحة هذه الجائحة 
من خال العمل المتواصل؛ لتوفير 
الصحيـــة،  الرعايـــة  معاييـــر  أعلـــى 
مؤكدًة أهميـــة التكاتف المجتمعي 
واتباع اإلجـــراءات الوقائية وعدم 
التراخـــي والتهـــاون فـــي مختلـــف 
كافـــة  تطبيـــق  تجـــاه  الظـــروف 
التعليمـــات الموصى بهـــا والصادرة 
باستمرار عن الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
إلـــى خفـــض  ســـتؤدي  والتـــي   )19
معدل الحاالت القائمة الناجمة عن 
المخالطة وتجنب ارتفاع أعدادها، 
بما يعكـــس حجم هذه المســـؤولية 
الوطنـــي  والواجـــب  المجتمعيـــة 
الـــذي يحتم علـــى الجميـــع االلتزام 
خـــال الظـــروف الصحيـــة الحالية 
بمـــا يحفظ صحـــة وســـامة جميع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

المنامة - بيبا

أكـــد المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
مســـابقة  أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  “بيبـــا” 
االبتـــكار الحكومـــي “فكـــرة” التي رســـم 
مامحها برؤيـــة حكومية وطنية ثاقبة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، قـــد بلورت تطلعات 
ســـموه الراميـــة إلـــى مواصلـــة التقـــدم 
فـــي  الوطنـــي  التنافســـية  ســـلم  علـــى 
الحكوميـــة، مشـــيًرا  الخدمـــات  تقديـــم 
إلـــى أن توجيهـــات ســـموه الراميـــة إلى 
تبنـــي األفكار الحكوميـــة الُمبتكرة التي 
أثمرت عنها مســـابقة فكرة، ستسهم في 
جعـــل بيئـــة العمل الحكومـــي بيئة عمل 
مؤسســـي متجددة قادرة علـــى مواكبة 
تطلعـــات المواطنيـــن. جـــاء ذلـــك أثناء 
االجتماع االفتراضي الذي نظمه المعهد 
لإلعان عن تبني فكرة منصة التدريب 
اإللكترونيـــة الوطنيـــة الُمقدمة من قبل 
هاشم باقر العلوي من مجلس الشورى.

التدريـــب  منصـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مبـــادرة  تعـــد  الوطنيـــة،  اإللكترونيـــة 
حكومية واعدة تتماشـــى مع التطلعات 
المســـتقبلية بشأن توظيف التكنولوجيا 
لتعزيـــز مســـتوى الخدمـــات الحكومية، 
الوطنيـــة  الكـــوادر  كفـــاءة  رفـــع  عبـــر 
ومؤهاتها العلمية والعملية، مضيًفا أن 
منصـــة التدريب اإللكترونية من شـــأنها 
أن ُتلبـــي كافـــة االحتياجـــات التدريبية 
لموظفي القطـــاع الحكومي، عبر توفير 

ســـاعات تدريبيـــة كافية تغطـــي المواد 
العلميـــة من خـــال االســـتعانة بالخبراء 
والمختصين من شركاء المعهد، وتزويد 
الموظف بالـــدورات والبرامج التدريبية 
التـــي تتماشـــى مـــع مســـتواه الوظيفي، 
والمهـــارات التي يحتاج إلى اكتســـابها، 
إذ ســـيتم ربط هـــذه المنصـــة بالتطبيق 
العامـــة،  اإلدارة  لمعهـــد  اإللكترونـــي 
المخصـــص لمتابعة البرامـــج والدورات 
التدريبيـــة لموظفـــي القطـــاع العام. كما 
ســـتصب هذه المنصة بشكل مباشر في 
الجهـــود التـــي يقـــوم بها المعهـــد ألتمتة 
الخدمـــات وعمليـــات التدريـــب لتصبح 

في متناول جميع موظفي الحكومي.
وأوضح بن شـــمس أن المعهد اتخذ منذ 
ســـنوات نهًجا إدارًيـــا واضًحا يرمى إلى 
مواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي لارتقاء 
بمســـتوى وكفـــاءة الخدمـــات التعليمية 
وضـــع  عبـــر  المقدمـــة،  والتدريبيـــة 
اســـتراتيجية واضحة لتحويل عدد من 
الخدمـــات التعليميـــة والتدريبيـــة إلـــى 
خدمات إلكترونية، واستحداث قنوات 
إلكترونية جديدة لنقل العلم والمعرفة، 
إضافـــة إلـــى منصـــة بيبـــا اإللكترونيـــة 
والتي يقـــدم المعهد من خالها خدمات 
إلكترونيـــة متنوعـــة لمختلـــف موظفي 
القطـــاع العام مثل الدورات اإللكترونية 
والمواد الفلمية التعليمية والمحاضرات 
األلعـــاب  إلـــى  إضافـــة  اإللكترونيـــة، 

التعليمية.

منصة إلكترونية لرفع قدرات موظفي الحكومة

“الصحة” تدشن وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن ضد “كوفيد 19”
توجيـــه الراغبيـــن فـــي أخـــذ لقـــاح “كورونـــا” للتســـجيل عبـــر الخيـــارات المطروحـــة

بتوجيهات من اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة  ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بدأت وزارة الصحة أمس بتقديم 
خدمـــة نوعيـــة تعـــد األولـــى فـــي 
المنطقـــة، عبـــر تدشـــين وحـــدات 
متنقلـــة إلعطاء التطعيـــم المضاد 
 ”19 “كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
للراغبيـــن مـــن كبـــار الســـن وذوي 
االحتياجات الخاصة ممن يصعب 
عليهـــم التنقـــل، في إطـــار الجهود 
الراميـــة لضمـــان صحـــة وســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين في مملكة 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  البحريـــن 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وتعـــد هـــذه المبـــادرة األولـــى مـــن 
نوعهـــا، إذ توفـــر خدمـــة للتطعيم 
شـــاملة مـــن خـــال طاقـــم طبـــي 
وإعطائـــه  المســـن  بزيـــارة  يقـــوم 
التطعيم في منزلـــه؛ بهدف توفير 
فيـــروس  ضـــد  الازمـــة  الحمايـــة 
كورونـــا مـــن خـــال المناعـــة التي 
التطعيـــم  جرعـــات  ســـتوفرها 

المضاد للفيروس.
وأكـــدت الـــوزارة أنها تقـــوم برصد 
الطلبات المقدمة من خال موقعها 

احتياجـــات  وحصـــر  اإللكترونـــي، 
االحتياجـــات  وذوي  الســـن  كبـــار 

الخاصـــة، ممـــن قاموا بالتســـجيل 
لتلقي التطعيم بهدف دعم الجهود 
أنهـــا  للجائحـــة، وبينـــت  للتصـــدي 
وضعت آلية لســـير عمل الوحدات 
المتنقلـــة علـــى جميـــع محافظـــات 
المملكـــة، والتنســـيق بيـــن عوائـــل 
مقدمـــي الطلب إلعامهـــم بموعد 
الزيـــارة من خال فريـــق التطعيم 

بالوحدة المتنقلة.
أنهـــا  الصحـــة  وزارة  وبينـــت 
ســـتواصل تنفيذ خطط الحكومة 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  االســـتباقية؛ 
إلـــى  للوصـــول  المنشـــود  الهـــدف 
الصحـــي  األمـــن  درجـــات  أعلـــى 
لمواجهة الجائحة. ووجهت وزارة 
الصحـــة الراغبيـــن بأخـــذ التطعيم 
المضـــاد لفيروس كورونـــا “كوفيد 
19”، إلى المبادرة والتســـجيل عن 
طريق الخيارات التي وفرتها عبر 
الموقـــع التابع لـــوزارة الصحة من 
خـــال زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 
 ،)https://healthalert.gov.bh(
أو االتصـــال بالرقـــم 444 وكذلـــك 
التســـجيل عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع 

واعي”.

المنامة - بنا

تم إصدار المناقصات المذكورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشـــركة نفط البحرين 
)بابكو(. وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر 
فيهـــم الكفـــاءة والخبـــرة إلى تســـجيل الدخول فـــي النظام وإدخال اســـم المســـتخدم وكلمة المرور 

الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.
لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

 17755684 - 17752995 – 17755845 - 17757054
يتـــم تقديـــم العطـــاءات الكترونيًا من خالل نظام بابكـــو االلكتروني. أما بالنســـبة للضمان االبتدائي 
فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى 
المؤسسات المالية المحلية أو نقدًا وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء 
المنصـــوص عليهـــا في وثائق المناقصة )6 شـــهور مـــن تاريخ تقديم العطاء( ويجب تقديم النســـخة 
األصليـــة إلى قســـم المناقصات الكائن فـــي مبني بنك البحرين والكويت الســـابق بالقرب من البوابة 

الشمالية لشركة بابكو أيام الثالثاء فقط من الساعة 10:00 صباحًا الي الساعة 11:00 صباحًا
تخضـــع هـــذه المناقصـــة ألحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم 36 لعـــام 2002 بشـــأن تنظيـــم المناقصات 
والمزايدات والمشـــتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرســـوم رقم 37 لعام 

.2002
كما يجب مراعاة الشروط التالية:

1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة 
على نشاط موضوع المناقصة.

2. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
3. المقاوليـــن الغيـــر مدرجين علـــى قائمة المقاوليين المعتمدين ســـوف يخضعون للتاهيل المســـبق 

قبل ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع 
المناقصة

رقم
 المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار البحريني

قيمة وثائق 

المناقصة
بالدينار البحريني

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

توفير دعم خدمات الصيانة 

والمساندة للعديد من أجهزة 

تحليل البترول

2 مــارس 15.7502021-/22976500

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بأن شـــرطة مكافحة 
اإلتجار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة 
مهامهـــا  بتنفيـــذ  قيامهـــا  إطـــار  وفـــي 
بتطبيـــق القانـــون ومكافحـــة الجريمـــة، 
تمكنت من القبض على أربعة آسيويين 
تتراوح أعمارهـــم بين 29 و33 عاما إثر 

قيامهم بتصنيع وبيع المواد المسكرة.
اإلدارة  تلقـــي  فـــور  بأنـــه  وأوضـــح 
لمعلومات بهذا الشـــأن، باشرت الشرطة 

عمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عن تحديد هويات المذكورين والقبض 
عليهم متلبســـين، وبحوزتهـــم كمية من 

المواد المسكرة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم تحريـــز 
المضبوطـــات والتحفظ عليهـــا، واتخاذ 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة  تمهيـــدا 

العامة.

القبض على 4 آسيويين يصنعون ويبيعون المواد المسكرة

صـــرح رئيس نيابـــة الوزارات والجهـــات العامة بأن 
المحكمـــة الصغرى الجنائية أصـــدرت حكمها أمس 
بمعاقبـــة 3 أطبـــاء بالحبـــس لمدة 3 ســـنوات لألول 
وســـنة واحـــدة للثاني والثالـــث، وكفالة ألـــف دينار 
لوقف التنفيذ لكل منهم لما نسب إليهم من تسببهم 
خطأ فـــي وفاة التوأمين إخااًل بمـــا تفرضه عليهم 

أصول مهنتهم وببراءة الممرضة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت باًغـــا مـــن والد 
التوأميـــن حديثـــي الـــوالدة بـــأن المختصيـــن فـــي 
مستشـــفى السلمانية الطبي ســـلموه التوأمين على 
أنهمـــا متوفيـــان، فيمـــا تبيـــن له فـــي المقبـــرة أنهما 
على قيد الحياة، فقام بإعادتهما مباشـــرة إلى ذات 
المستشـــفى، إذ أكـــدوا له أن إحـــدى المولودتين ما 
زالـــت على قيد الحياة وتم نقلها لغرفة اإلنعاش إال 

أنها فارقت الحياة في وقًتا الحق.

وباشـــرت النيابة التحقيق فـــور تلقيها الباغ وندبت 
اللجنـــة الفنية لتقريـــر األخطاء المهنيـــة واألخاقية 
لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، الذي 
انتهـــى إلى تحديد المســـؤوليات للـــكادر الطبي الذي 
أشـــرف علـــى حالة وضـــع التوأميـــن والتعامل معهما 
إثر وضعهما، فضًا عما توصل إليه الطبيب الشرعي 
بالنيابـــة العامـــة أن التوأميـــن غيـــر مكتملي األشـــهر 
الرحيمـــة وقـــد ولـــدا فيهمـــا الحيـــاة وتنفســـا تنفًســـا 
جزئًيـــا، وأن والدتهما تعتبر حالـــة طارئة نظًرا لصغر 
عمرهمـــا الرحمي، وأن هذا األمر كان يســـتلزم نقلهما 
علـــى الفـــور إلـــى الرعاية القصـــوى طالمـــا كانتا على 
قيد الحيـــاة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية 

القصوى قد فوت الفرصة إلنقاذ حياتهما. 
وشـــهود  التوأميـــن  والـــدي  ألقـــوال  اســـتمعت  كمـــا 
الواقعـــة وأقـــوال رئيـــس وعضـــو باللجنـــة المنتدبـــة 

وكذلـــك إلـــى طبيب مـــن ذوي الخبـــرة المعتمدة في 
التخصـــص الـــذي اســـتعانت بـــه اللجنـــة وذلـــك فيما 
تضمنه التقرير، الذي أثبت مســـؤولية أعضاء الكادر 
الطبـــي الذي تعامـــل مع الحالة إلخالهـــم بواجباتهم 
المتمثلـــة في عدم قيامهـــم بفحص التوأمين للتثبت 
مـــن مظاهر الحياة فيهما واتخـــاذ ما يلزم من رعاية 
طبية نحوهما، كما اســـتجوبت أعضاء الكادر الطبي 
الذي تناوبوا على التعامل من حالة األم والتوأمين.

وأشـــار رئيس النيابة إلـــى أن التحقيقات انتهت في 
ضـــوء تقرير اللجنـــة الفنية لتقريـــر األخطاء المهنية 
واألخاقيـــة لمزاولي مهنة الطب البشـــري المشـــكلة 
من قبـــل الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة، ومـــا خلص إليـــه تقرير الطبيب الشـــرعي، 
إلـــى ثبـــوت مســـؤولية المتهميـــن ومـــن ثـــم أمـــرت 
المحكمـــة  الجنائيـــة فقضـــت  للمحاكمـــة  بتقديمهـــم 

بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم.

المنامة - النيابة العامة

ألف دينار لوقف حبس 3 تسببوا بوفاة التوأمين

طلبة الطب في الصين: نلتمس من الوزير النعيمي حل مشكلتنا

ــن الـــتـــهـــم الـــمـــوجـــهـــة ــ الـــمـــحـــكـــمـــة تــــبــــرئ مـــمـــرضـــة مـ

ــا مــتــوقــف عــلــى الـــمـــوافـــقـــة الســتــكــمــال الــتــدريــب ــن ــرج ــخ ت

رفـــع طلبـــة البحريـــن المنتســـبون لجامعـــة ونجـــو 
الصينية التماًســـا إلى وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي؛ مـــن أجل مـــد يد العـــون والمســـاعدة لهم 
لتخطـــي ظـــروف االنقطـــاع الدراســـي مـــع جامعـــة 
ونجو، حيث كانوا يتلقون فيها علومهم األكاديمية.
وأوضـــح الطلبـــة لــــ “البـــاد” بـــأن الســـبل تقطعـــت 
دراســـتهم  اســـتكمال  لعـــدم  اضطـــروا  حيـــن  بهـــم 
فـــي الجامعـــة بســـبب ظـــروف جائحة كورونـــا وما 
اســـتتبعه مـــن إجـــراءات صينيـــة للحد من انتشـــار 

الوباء ومكافحته.
وذكـــروا بأنهـــم مجموعة من 20 طبيبـــا 16 مختصا 

فـــي الطـــب البشـــري و4 في طـــب األســـنان، وتكمن 
معاناتهـــم في أنهم ال يســـتطيعون مواصلة التدريب 
ذلـــك  الصيـــن؛  ومستشـــفيات  األم  جامعتهـــم  فـــي 
ألنهـــم موجـــودون فـــي البحريـــن منـــذ عـــدة أشـــهر 
بســـبب ظـــروف جائحـــة كورونا. ولفتوا إلـــى أنهم ال 
يستطيعون التخرج من الجامعة ألنهم لم يستكملوا 
عمليـــة التدريـــب، وتبّقـــى لهـــم نحـــو 4 أشـــهر علـــى 

التدريب؛ من أجل إتمام عملية التخرج.
ونوهـــوا إلـــى أنهـــم تواصلـــوا مـــع جامعتهـــم ونجـــو 
يواصلـــوا  بـــأن  التفـــاق  معهـــا  وتوصلـــوا  الصينيـــة 
التدريب في أحد المستشـــفيات الخليجية شـــريطة 
الحصـــول علـــى كتـــاب إقـــرار بذلك من المستشـــفى 
وموافقـــة كتابيـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم في 

البحرين.
وقالـــوا “حصلنا علـــى موافقة مكتوبة مـــن قبل أحد 
المستشـــفيات فـــي الشـــقيقة الســـعودية وقـــد أبدت 
إدارة المستشـــفى تعاونـــا كبيـــرا معنـــا، إال أننـــا لـــم 
نســـتطع المضي قدًما في الدخول ببرنامج التدريب 
واســـتكمال عملية التدريب التي تشترطها الجامعة 
من دون موافقة كتابيـــة من وزارة التربية والتعليم 

في البحرين حول هذا األمر”.
وفي األخير جدد الطلبة التماسهم إلى وزير التربية 
والتعليم إليجاد الحل المناسب لقضيتهم ليبنوا على 
األمر مقتضاه، شـــاكرين لسفارة البحرين في الصين 
كل مساعيها الطيبة من أجل تذليل الصعوبات التي 

يواجهها الطلبة في الصين.

المنامة - وزارة الصحة

علوي الموسوي

عشرت غلوم حسين
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3 ماليين دينار
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  قـــال 
إن  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الشـــبابي  المركـــز  بنـــاء  تكلفـــة 
الواحـــد تصـــل إلـــى 3 مالييـــن 
دينـــار، فيمـــا تبلغ كلفة تشـــغيله 
وإدارتـــه حوالي 100 ألف دينار 

سنويا.
 وأشـــار إلـــى أن ميزانيـــة وزارة 
والرياضيـــة  الشـــباب  شـــؤون 
للمشـــاريع هـــي 900 ألـــف دينار 
لصيانـــة  الواحـــدة  بالســـنة 
المنشـــآت الحالية، فيما يصرف 
متبقـــي الميزانيـــة علـــى ترميم 

المنشآت.

قالت النائب سوسن كمال إن تخفيض المصروفات وزيادة اإليرادات وعد قطعته الحكومة 
على نفسها في برنامجها، وإدراج أرباح الشركات الكومية سيشكل رافدا مهمًا لميزانية 

الدولة، ويعزز وضعها االقتصادي.

ــام ــظ ــن ــال ب الـــعـــمـــل  وراء  ــوق  ــ ــس ــ ال ــات”  ــ ــوه ــ ــش ــ “ت حـــمـــيـــدان: 

ال تصريــح مــرن للعـامــل المخـالــف

قال وزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
نظـــام  إطـــالق  إن  حميـــدان  جميـــل 
التصريـــح المـــرن جاء بهـــدف معالجة 
العمـــل،  بســـوق  التشـــوهات  بعـــض 
منهـــا عـــدم تجديـــد أصحـــاب األعمال 
لســـجالتهم، أو عـــدم ترحيلهـــم للعمالة 
مـــع انتهـــاء القيـــد التجـــاري، أو انتهاء 
فتـــرة عملهم. وأضـــاف: هنالك حوالي 
53 ألـــف عامل تم تصحيـــح أوضاعهم 
بفتـــرة التصحيـــح، و5155 عامـــال غير 

نظامي غادروا بالفعل.
وواصـــل حميـــدان “ســـبب االنخفـــاض 

الضوابـــط  مجموعـــة  هـــي  المتـــدرج 
التـــي وضعتهـــا الحكومـــة لالســـتفادة 
مـــن التصريـــح المـــرن، وهـــي ضوابـــط 
أساسية تم إدخالها بعد التقييم، وبعد 
أن درســـت مالحظات مجلـــس النواب 

نفسه.
وبيـــن أن العامـــل المخالـــف بأي شـــكل 
من األشـــكال ال يمكـــن أن يحصل على 

رخصة العمل المرن.
وأشـــار إلى تكثيـــف التفتيش للوقوف 
حدثـــت  التـــي  المخالفـــات  علـــى 
أوضاعهـــم،  أي  لتصحيـــح  بالســـابق 

وفـــرض الضوابط التـــي أقرها مجلس 
الـــوزراء، ومنع األنشـــطة التـــي يزاولها 
هنالـــك  تكـــون  وبـــأن  البحرينيـــون، 
مواصفـــات للعديد من المهن لتشـــديد 

الحصـــول علـــى تراخيصهـــا مـــن قبـــل 
األجانـــب، وهـــي ســـهلة الحصـــول من 
قبـــل البحرينييـــن اآلن، لكنها لن تكون 

سهلة لألجنبي.

ا، ومقترح  ^ قالـــت النائـــب زينب عبداألمير إن رواتب البحرينيين هي األقل خليجيًّ
الســـماح لموظفي الحكومة بممارســـة األنشـــطة التجارية يوفر حالً بديالً للمواطن لزيادة 

دخله. ولفتت إلى أن السجالت التجارية ال ينبغي أن تكون حكًرا على ناس دون ناس.

^ قـــال النائـــب خالد بوعنق إن مقترح الســـماح لموظفي الحكومة بممارســـة األنشـــطة التجارية 
سيساهم في رفع المستوى المعيشي. وأشار إلى أن موظفين تجدهم بوزارات من “لشريطي” )عبارة 

تطلق على الدالل والسمسار( يبيع بهارات وعطور، فلوال حاجته لما اضطر ليمارس هذا العمل.

^ قال النائب محمود البحريني إن الوضع االقتصادي يتطلب توفير مصادر دخل للمواطنين 
بـــدالً مـــن اللجوء للســـحب مـــن جيوبهم، وذلك فـــي إطار مناقشـــة اقتـــراح بقانون يلزم الشـــركات 
الحكومية بضخ صافي أرباح الشركات الحكومية بنسبة ال تقل عن 50 % ضمن الميزانية العامة.

^ دعـــا النائـــب ممدوح الصالح إلى رفع ســـقف أربـــاح الشـــركات الحكومية المقترح 
إيداعهـــا فـــي ميزانيـــة الدولـــة إلـــى 100 % بدالً مـــن 50 %، ومـــن ثم تقـــوم الدولة بمنح 

الشركات حاجتها من الميزانية التشغيلية لها.

رفع األرباح

جيوب المواطنين“شريطية” عطورات!

أقل األجور

الشـــباب  وزيـــر  “وعدنـــي  الدمســـتاني:  أحمـــد  النائـــب  قـــال   ^
والرياضة بصيانة مركز شباب دمستان، والنظر في الديون المتراكمة 
عليـــه، ولقد جاءنا اإلحباط من كثرة مراجعـــة الوزارة، والتواصل مع 

المعنيين بها دون أي نتيجة تذكر، فهل أطلع من المجلس؟”.

^ قال النائب إبراهيم النفيعي إنه “في ظل جائحة كورونا، فإن 
اإلنســـان هـــو المهـــّدد باالنقراض، وفـــي حين أن هنالـــك قوانين مهمه 
في المجلس عالقة، يحضر لنا مشـــروع بقانون بشأن تنظيم ومراقبة 

التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من نبات وحيوان”.

^ أكـــد وزير المجلســـين غانم البوعينين أن الدســـتور يمنع على 
الـــوزراء ممارســـة أي عمـــل تجـــاري أو صناعـــي. ولفت أن االســـتثناء 
من ذلك كون الوزير مالًكا ألســـهم بشـــركة ما سواء عن طريق التملك 
لحصة منها أو الهبة أو الميراث، وهي ميزة موجودة للموظف العام.

^ رأى النائـــب عيســـى الدوســـري أن الســـماح للموظـــف بالقطـــاع العـــام 
بممارســـة األنشطة التجارية سيساهم في انتعاش األسواق المحلية بدخول 
رؤوس أمـــوال جديـــدة، دون أن يؤثـــر فتـــح الســـجل علـــى تأديـــة الموظـــف 

واجباته، وأال يتعارض مع المصلحة، وأن يزاول النشاط خارج الدوام.

أطلع من المجلس؟
نحن المهدَّدون

تجارة الوزراء
خارج الدوام

^ قـــال النائب غازي آل رحمـــة إن تراجع معدالت التوظيف في 
الحكومـــة دفـــع عدًدا من المواطنيـــن من الشـــباب والعاطلين لدخول 
مجال ريادة األعمال، وعليه فإن السماح لموظفي الحكومة بممارسة 

األعمال التجارية سيشكل منافسة قوية للشباب.

منافسة قوية

^ قال النائب أحمد الســـلوم إن تجربتـــه في ريادة األعمال تؤكد حاجة 
هذا العمل للتفرغ التام لتحقيق النجاح. وأشار إلى أن فتح المجال لموظفي 
الحكومة لممارسة األنشطة التجارية له سلبيات تتمثل بزيادة حاالت التستر 

التجاري، وستولد منافسة غير مشروعة للمواطنين غير الموظفين.

التفرغ التام

^ قـــال النائـــب بـــدر الدوســـري إن الســـماح لموظفـــي الحكومـــة بفتـــح 
الســـجالت التجاريـــة ســـيقضي علـــى ظاهـــرة التســـتر التجـــاري، وتحســـين 
المســـتوى المعيشـــي للمواطنيـــن. ولفـــت إلى أن هـــذا المقتـــرح أفضل من أن 

يضطر الموظف لالستعانة بأحد والديه الستخراج السجالت التجارية.

التستر التجاري

^ قال النائب عبدهللا الذوادي إن الســـماح لموظفي الحكومة بممارســـة 
العمـــل التجاري ســـيفتح المجال أمام المواطنين مـــن الموظفين الحكوميين 

لالنطالق نحو ريادة األعمال، كما سيقلل ذلك من عملية التستر التجاري.
ورأى إمكانية فتح المجال لهم بحيث ال يتعدى ذلك مجاالت محدودة.

مجاالت محدودة

^ رأى النائـــب محمد بوحمود أن الســـماح لموظفي الحكومة بممارســـة 
ا نحو ريادة  األنشـــطة التجارية ينســـجم مع توجـــه دفع المتقاعديـــن اختياريًّ
األعمـــال. ولفت إلـــى أن أغلب الموظفين الذين يتجهون نحو فتح ســـجالت 

تكون في مهن ال تتطلب اختصاصات دقيقة، كالخباز والخضار.

خباز وخضار

^ رأى النائب أحمد العامر أن مقترح السماح لموظفي الحكومة 
بممارســـة العمـــل التجـــاري ســـيوفر حماية للمـــرأة من اآلثار الســـلبية 
المترتبـــة على اســـتعانة األبناء مـــن الموظفين بأمهاتهـــم أو أزواجهم 

لفتح سجالت تجارية.

حماية للمرأة

^ رأى النائـــب عبدالـــرزاق حطـــاب أن الســـماح لموظفـــي القطـــاع العـــام 
بممارسة العمل التجاري سيساهم في إنعاش الحركة التجارية في البحرين. 
وأشار إلى أن هذا المقترح سيحث الشباب على اإلبداع واالبتكار، وسيحقق 

الكثير من العوائد اإليجابية على المواطن وعلى المجتمع.

شبابنا مبتكر

^ قـــال النائـــب علـــي إســـحاقي إن كل دول الجـــوار تســـمح لموظفـــي 
الحكومة بممارســـة النشـــاط التجاري، فيما البحرين مـــا زالت تمتنع عن فتح 
المجـــال للموظـــف الحكومـــي ذلك. ولفـــت إلى أن هنـــاك مســـؤولين يديرون 

أعمالهم الخاصة من داخل الوزارة، وإن تطلب األمر سنكشف عن ذلك.

سنكشف المستور

سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام
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محرر الشؤون المحلية

صيادون يروون لـ “^” تفاصيل مروعة لبطش خفر السواحل القطري
إشـــادات بالتوجيهـــات الداعمـــة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 

أشادت مجموعة من البحارة البحرينيين 
بتوصيـــات واهتمام ومتابعـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
خالل ترؤس سموه مجلس الوزراء أمس 
األول، لإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا وزارة 
الداخليـــة لحصـــر األضـــرار التـــي وقعـــت 
علـــى البحـــارة البحرينييـــن وتعويضهـــم 
جراء اإلجراءات التي اتخذتها السلطات 
أن  الـــوزراء  مجلـــس  وتأكيـــد  القطريـــة، 
أمـــن المواطنين وســـالمتهم أولوية وأية 
تجـــاوزات بحقهـــم مرفوضـــة، وتوجيـــه 
مجلـــس الوزراء لـــوزارة الداخلية باتخاذ 
جميع اإلجراءات الالزمة لإلفراج عن كل 

المواطنين الموقوفين في دولة قطر.
وأعـــرب البحارة في تصريحات لـ “البالد” 
عن جـــل شـــكرهم وتقديرهـــم للخطوات 
المهمة في إنهـــاء معاناتهم الطويلة التي 
عاشـــوا فيهـــا وتكبدوا خاللهـــا الكثير من 
الســـلطات  بجرائـــم  مندديـــن  الخســـائر، 
والصياديـــن  البحـــارة  ضـــد  القطريـــة 
البحرينييـــن، والمعاملـــة غيـــر اإلنســـانية 
التـــي تلقوها في ســـجونهم خالل فترات 
السجن والتوقيف، التي قضوها في تلك 

السجون.
وأكـــد البحـــارة فـــي حديثهـــم أن لقاءهم 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  بوزيـــر  األخـــوي 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
الطمأنينـــة  أدخـــل  الماضـــي  األســـبوع 
والثقـــة فـــي قلوبهم، بتأكيـــده لهم جميعا 
وأن  أبناءهـــا  تتـــرك  لـــن  البحريـــن  أن 
حقوقهم لن تضيع، مشـــيدين بتوجيهات 
جاللـــة عاهـــل البـــالد بتعويـــض البحـــارة 
المتضرريـــن جـــراء اإلجـــراءات المتخذة 
مـــن قبل الســـلطات القطريـــة، وأن تأمين 
لـــدى  البحـــارة، أولويـــة قصـــوى  ســـالمة 

الحكومة.
وأوضح البحارة أن قيادة خفر السواحل 
المتضرريـــن  البحـــارة  جميـــع  اســـتقبلت 
وقامـــت باالســـتماع إلـــى أقوالهم وحصر 
األضـــرار التـــي تعرضـــوا لهـــا؛ اســـتعدادا 
لصـــرف  الالزمـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

التعويضات الالزمة لهم.

انتهاكات حافلة

الصياديـــن  جمعيـــة  ســـر  أميـــن  ويقـــول 
المحترفيـــن فايـــز العريـــس “فـــي البداية 
لصاحـــب  والعرفـــان  الشـــكر  كل  أقـــدم 
الجاللـــة الملـــك وكذلك ســـمو ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
بتعويـــض  الســـامية  توجيهاتهمـــا  علـــى 
مـــن  المتضرريـــن  البحرينييـــن  البحـــارة 
وكذلـــك  القطريـــة،  البحريـــة  الدوريـــات 
باالهتمام واإلســـراع فـــي معالجة ملفات 
وقضايا الصيادين الشائكة، وكذلك نثني 
علـــى توجهـــات مجلـــس الوزراء للســـعي 
باإلفراج عن البحارة البحرينيين والسفن 

والقوارب المحتجزة في قطر”.
الخارجيـــة  “وزارة  بخطـــوة  أشـــاد  كمـــا 
إلرســـالها دعوة للجانب القطري لتســـوية 
الحقيقـــة أن  العالقـــة، وفـــي  المخالفـــات 
قضايـــا الصياديـــن ومشـــاكلهم كثيرة وال 
المجـــال والوقـــت للحديـــث عنهـــا  يســـع 

بالمجمل في الوقت الحالي”.
مشـــاكل  عـــن  نتحـــدث  “حيـــن  وأوضـــح 
الصياديـــن البحرينيين مـــع دوريات خفر 
الســـواحل القطرية فإننـــا بصدد الحديث 
االنتهـــاكات  مـــن  طويـــل  تاريـــخ  عـــن 
الســـواحل  أمـــن  لدوريـــات  الخطيـــرة 
والحدود القطريـــة، فاعتداءاتها متكررة 
علـــى الصياديـــن البحرينييـــن مـــن قبـــل 
ترسيم الحدود، وشملت هذه االنتهاكات 
حتى مســـألة حقهم في األمان الشخصي 
والتنقل وممارسة مهنتهم التي توارثوها 

مـــن اآلباء واألجـــداد، فتاريخ االنتهاكات 
قبـــل  مـــن  التعســـفية  واإلجـــراءات 
الدوريات القطرية وقيادتها ضد البحارة 
البحرينييـــن، تتمثـــل أحيانا في ســـحبهم 
مـــن خـــارج الحـــدود القطرية، وحبســـهم 
لمدة طويلة وفرض غرامات مالية كبيرة 
ومصـــادرة  قواربهـــم،  وتوقيـــف  عليهـــم، 
معداتهـــم وقطع مصادر رزقهـــم الوحيد. 
وهناك سفن وقوارب مضى على توقيفها 
أكثـــر من عاميـــن، ولم يتم اإلفـــراج عنها 
حتـــى لـــو كانـــت هنـــاك أحـــكام ألصحابها 
بتســـلم القـــوارب والســـفن البحرينية من 
قبـــل المحاكـــم القطريـــة، حيـــث واصلت 
خـــالل  اعتداءاتهـــا  القطريـــة  الســـلطات 
الســـنوات العشـــر الماضية باحتجاز آالف 
األشـــخاص والكثير من السفن والقوارب 

البحرينية”.

إطالق النار

وأضـــاف العريـــس “وصلـــت الممارســـات 
حتـــى  القطريـــة،  للدوريـــات  العدوانيـــة 
لعمليـــات إطـــالق األعيـــرة الناريـــة علـــى 
غيـــر  وبشـــكل  متعمـــد  بشـــكل  البحـــارة 
مبـــرر، مـــا نتج عنـــه قتل وإصابـــة العديد 
محمـــد  المرحـــوم  منهـــم  األبريـــاء،  مـــن 
الدوريـــات  عليـــه  أطلقـــت  الـــذي  حيـــان 
القطريـــة النار العـــام 2009، وكذلك عادل 
الطويـــل، الـــذي تـــم إطـــالق النـــار عليـــه 
مباشـــرة بالعام 2010 وإصابته واقتياده 
إلـــى قطـــر ومحاكمتـــه وتخريـــب قاربـــه، 
وهنـــاك العديـــد من الحـــاالت المأســـاوية 
لصياديـــن بحرينيين تم اعتقالهم وتقييد 
حرياتهـــم ومحاكمتهم في قطر التهامات 
تتعلق بممارســـة صيد األسماك واألحياء 

البحرية فقط”.
وتمنـــى أن “تتوقف هذه الممارســـات وأال 
يتم انتهاك حقوق الصيادين البحرينيين، 
وإهانتهـــم،  واعتقالهـــم  ومالحقتهـــم 
وقطـــع أرزاقهـــم، وأن نكـــون نحـــن وكل 
دول مجلـــس التعاون الشـــقيقة كالبنيان 
المرصـــوص، متحديـــن متعاونين في كل 
شـــيء يصب فـــي مصلحة أبنـــاء الخليج 
حـــوض  يكـــون  وأن  الغاليـــة،  وأوطاننـــا 
الخليـــج العربـــي مفتوحـــا للصياديـــن من 

كل دول المجلس”.
وأوضـــح أميـــن ســـر الجمعيـــة “نحن في 
لدينـــا  المحترفيـــن  الصياديـــن  جمعيـــة 
رؤيـــة إلصالح هـــذا القطـــاع، ونحن على 
الجهـــات  مـــع  لمناقشـــتها  تـــام  اســـتعداد 
الحكومية المختصة لإلسراع في إصالح 
القطاع بالشـــكل الذي يســـهم بالمحافظة 
على المخزون الســـمكي من االســـتنزاف، 
والحفاظ على حقـــوق وأرزاق الصيادين 
المحترفيـــن، فالبـــد أن يكـــون للصيادين 
دور في إصـــدار القوانيـــن واللوائح التي 
تنظـــم عمليـــة الصيـــد، فالصيـــادون هـــم 
توافـــر  اســـتمرار  علـــى  النـــاس  أحـــرص 
األســـماك في بحرنا، وكذلك هم المتضرر 
األول مـــن العبث بالنظـــام البيئي القاعي 

الذي يدعم مواطن األحياء البحرية”.

نريد الدعم

ودعـــا أميـــن ســـر الجمعيـــة إلـــى “ضرورة 
االســـتماع إلى أصوات البحارة والتعاون 
الحفـــاظ علـــى مصـــدر رزق  فـــي  معهـــم 
الصياديـــن محترفـــي الصيـــد، وال ننســـى 
أن الصيـــاد البحريني يحتـــاج إلى رعاية، 
فالصيـــادون اليـــوم يشـــتكون مـــن أمـــور 
كثيـــرة منهـــا على ســـبيل المثـــال تقليص 
عدد العاملين على القـــوارب والبوانيش، 
وكذلـــك  أعمالهـــم،  عرقلـــة  إلـــى  أدى  مـــا 
مســـألة عدم وجود دعم، فهم محرومون 
حتى من عـــالوة الغالء ودعم تمكين وال 
يحصلـــون ســـوى على قـــروض مـــن بنك 
البحريـــن للتنميـــة ذوات فوائد بســـيطة، 
وال يوجد دعم للبنزين بالنســـبة للقوارب، 
كمـــا أن مخصصات دعم الديزل بالنســـبة 
للبوانيش لم تصرف منذ عام كامل، لذلك 
نتمنى من الجهات المختصة اإلسراع في 
مراجعـــة أمـــور وقضايا الصياديـــن، وكلنا 
ثقـــة بالتفـــات قيادتنـــا الرشـــيدة ألبنائهـــا 
الصياديـــن وحلحلـــة جميـــع مشـــكالتهم، 

وإيجاد الحلول المنصفة لهم”.

إفالت احترافي

عبداإللـــه  “البحـــارة”،  جمعيـــة  عضـــو 
عبدالكريـــم قـــال إن التعويـــض يجب أن 
يشـــمل كل الصياديـــن لتضررهـــم جميعـــا 
مـــن التصرفـــات القطريـــة، وليـــس فقـــط 
البحـــارة الموقوفيـــن فـــي قطـــر، مؤكـــدا 
تضـــرر كل مـــن دخـــل البحر مـــن البحارة 
المواطنين، ســـواء أكان مـــن المحرق، أو 
المنامـــة، أو من عســـكر، أو من ســـماهيج، 

أو من سترة، أو من الزالق. 
علـــى  نعتمـــد  البحـــارة،  “نحـــن  وأضـــاف 
البحـــر، كمصدر رزق وحيد لنـــا ولعوائلنا، 
ولكن االنتهاكات القطرية حرمت البحارة 
البحرينيين من مصـــدر رزقهم، وعرضت 
حياتهـــم ومن معهم من أبناء أو مرافقين 
لخطر الموت والسجن والغرامة من دون 

سبب يستوجب ذلك”.
ويضيـــف “لي تجربـــة طويلة فـــي البحر، 
وقد تعرضت كثيرا للمطاردة وفي كل مرة 
أخـــرج للصيد تطاردني القوارب القطرية 
ولكنهم ال يستطيعون اللحاق أو اإلمساك 
بقاربي، لخبرتي المتراكمة والطويلة في 
البحر، وصغر حجـــم قاربي والقدرة على 
الدخـــول به إلى مناطق ضحلة، بحيث ال 
يتمكنـــون متابعتي واللحاق بي ويصعب 
عليهـــم الدخـــول إليها بقواربهـــم الكبيرة. 
تعرضـــت لمضايقات، واضطـــررت للبقاء 
فتـــرات طويلة في المياه الضحلة؛ للتأكد 
من مغادرة القـــوارب القطرية خوفا على 
حياتـــي وحيـــاة مـــن معـــي، ما قد أخســـر 

بسببه رزقي وقوتي”.

لن يرحموني

البحـــارة،  أحـــد  “أنـــا  قائـــال  ويتابـــع 
وأنهـــم   ، علـــيَّ بالقبـــض  وتوعدونـــي 
فـــي حال اإلمســـاك بـــي لـــن يرحموني، 

وهـــم يشـــعرون بغضـــب شـــديد ألنهـــم 
لـــم يســـتطيعوا اإلمســـاك بقاربـــي، وهم 
يعرفون قاربي وينتظرون اللحظة التي 
أقع فيها بين أيديهم بســـبب تمكني من 
مراوغـــة الدوريـــات القطريـــة والنجـــاة 
منهـــم فـــي كل مالحقـــة يقومـــون بهـــا 
ضدي ويفشلون باللحاق بي وبقاربي”.

ودعـــا لتعويـــض جميع البحارة “بســـبب 
األوضـــاع الســـيئة التي نمر بهـــا بعد أن 
انقطع رزقنا، وأال يقتصر التعويض على 
من قامت الســـلطات القطرية بسجنهم 
أو توقيفهـــم؛ ألننـــا جميعـــا متضـــررون 
وكلنا خسرنا بسبب انتهاكات السلطات 

القطرية”.

ترك المهنة

ويقـــول عبدالكريـــم “إن الخســـائر التي 
تعرضنـــا لهـــا ال تعد وال تحصـــى، فهناك 
الكثيـــر مـــن البحارة توقفـــوا عن الصيد 
والنـــزول للبحـــر والوصـــول إلـــى أماكن 
الصيـــد فـــي أماكـــن كثيـــرة مثل فشـــت 
الديبـــل وشـــمال الديبل وأم العويشـــان 
وغيرهـــا مـــن المناطق التي ال نســـتطيع 
االنتهـــاكات  بســـبب  إليهـــا،  الدخـــول 
القطرية، وبعضهم ترك مهنة البحر التي 
نشـــأ عليـــه وغّيـــر مهنتـــه مثلـــي ومنهم 
من جلســـوا فـــي بيوتهـــم؛ ألن قواربهم 
صـــودرت من قطـــر وتم تغريمهـــم أكثر 
من مرة وال يجدون المال الالزم لشراء 
بديـــل عنهـــا، وبعضه أصبـــح يبحث عن 
إلـــى  اللجـــوء  أو  والمســـاعدة،  اإلعانـــة 
القروض ليعيشـــوا ويســـدوا رمق جوع 

عائالتهم”.

معاناة وإساءات

مـــن جهتـــه، يـــروي البحـــار عبدالمجيـــد 
خرفـــوش معاناتـــه ومعانـــاة الكثير من 
البحـــارة بالقـــول “معانـــاة البحـــارة مـــع 
المســـتمرة  واإلســـاءة  قطـــر  انتهـــاكات 
فـــي حقهـــم أصبحت معلومـــة للجميع”، 
األمـــر الذي أدى إلى عزوف البحارة عن 
مهنتهـــم ومهنـــة آبائهـــم، بعـــد تعرضهم 
قواربهـــم  مصـــادرة  وتـــم  للمضايقـــات 
لـــم  وألجلـــه  وتغريمهـــم،  وســـجنهم، 

يعودوا للبحر.
ويســـتعرض ما مر به بالقول “مشكلتي 
طويلـــة مـــع االنتهـــاكات القطريـــة، فقد 
تـــم توقيفي وســـحب قاربـــي مني، ولم 
أتمكـــن من إرجاع القارب إال بعد ســـنة، 
وقـــد  واحـــدة،  بمكينـــة  القـــارب  وكان 
تـــم أخـــذ كل األجهـــزة التي كانـــت فيه، 
مـــا اضطرنـــي ألخـــذ قـــرض والوقـــوع 
فـــي ديون لشـــراء قـــارب صغيـــر، ودفع 
أقساط للقروض، وكل ذلك بسبب قطع 
رزقنـــا، ما أثـــر علـــى حياتنا ومعيشـــتنا 
ورزقنـــا ورزق أطفالنا، وكل ما قامت به 
قطر يعتبر إســـاءة كبيرة للبحارة، وهو 
انتهـــاك للقوانين والمواثيـــق واألعراف 

الدولية”.

عبداإلله عبدالكريم مجيد خرفوش فايز العريس

ممــا ال شــك فيــه أن االعتــداءات القطريــة علــى البحــارة 
البحرينييــن لــم تكــن وليــدة اللحظــة ولن تتوقف أبــًدا! فقد 
كانت هذه االعتداءات موجودة منذ عشــرات الســنين ولم 
يقتصــر دورهــا علــى البحــارة فقــط، بــل تعدى ذلــك ووصل 
إلــى حــد االعتداء على الركاب المرافقين من ســياح وُأســر 
لــم ترتكــب خطأ ســوى أنها خرجــت للترفيه عن نفســها فلم 
تجــد ســوى البحــر لتقصده ولكن لألســف الشــديد لم تكتمل 

فرحتهم!

فالدوريـــات القطريـــة تتعمد 
اســـتفزاز القوارب البحرينية 
وتالحقها بل وتطلق النيران 
إيقافهـــا  لمحاولـــة  عليهـــا 
مـــن  وكـــم  بهـــا،  وتصطـــدم 
حـــادث وقع ولكـــن ومع ذلك 
فقد اعتاد بحارتنا ودورياتنا 
علـــى ضبـــط النفـــس وكانـــوا 

على قدر من المسؤولية!
ونظـــًرا لعالقتنـــا الطيبـــة مع 
أهـــل البحر فقد كانوا يروون 
لنا ما كانوا يعانوه وما لمسوه 
من تهجم الدوريات القطرية 
عليهم واالصطدام بقواربهم 
وحجزهـــا في قطـــر وتغريم 
مالكهـــا المبالغ الخيالية التي 
يعجز مالكها عن ســـدادها بل 

ومصادرة هذه القوارب.
أن  فـــي  تكمـــن  والمشـــكلة 
تســـير  االعتـــداءات  هـــذه 
وفـــق خطة ممنهجـــة ومعدة 
بـــأي  اإلضـــرار  بغيـــة  ســـابًقا 
أن  بحرينـــي الســـيما  قـــارب 
القطريـــة  الدوريـــات  هـــذه 
القـــوارب  مضايقـــة  تتعمـــد 
البحرينيـــة ومالحقتها حتى 
البحرينيـــة  الميـــاه  دخولهـــا 
هـــذه  أن  الشـــديد  ولألســـف 
االعتـــداءات تتكـــرر يوميـــا، 
لبطـــل  حصـــل  مـــا  وآخرهـــا 

البحرين في كمال األجســـام 
ســـامي الحـــداد وغيـــره مـــن 
البحارة الذي لم يســـلموا من 
غـــدر هذه الدوريات، ناســـين 
البحريـــن  بـــأن  أو متناســـين 
جـــزء مـــن منظومـــة مجلس 
التعاون الخليجي، وأن قطر 
من المفترض أن تكون كذلك 
ولكن كيف يتم الســـماح لهم 

بذلك.
وال يختلـــف اثنـــان علـــى مـــا 
الداخليـــة  وزارة  قدمتـــه 
مشـــكورة ســـابقا ومـــا تـــزال 
لهـــؤالء  دعـــم  مـــن  تقدمـــه 
البحـــارة الذيـــن ليـــس لديهم 
مصدر رزق ســـوى هذا البحر 

فقد خسروا الكثير الكثير.

االعتداءات القطرية على البحارة 
البحرينيين ليست وليدة اللحظة

لن نسمح بالمساس بمصالح المواطنين
ــع قطر ــات مـ ــث ــاح ــب ــم ال ــعــقــد  “الــــنــــواب” يـــرحـــب بـــالـــدعـــوة ل

أعــرب مجلــس النــواب عن دعمــه التام لإلجراءات التــي اتخذتها الحكومة، برئاســة ولي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، لحصر األضرار التي وقعت 
علــى البحــارة البحرينييــن وتعويضهــم جــراء اإلجــراءات التي اتخذتها الســلطات القطريــة، وتنفيذا 

للتوجيهات الملكية السامية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكـــد المجلـــس أن أمـــن الوطن 
أولوية  وســـالمتهم  والمواطنين 
قصـــوى، ولن نســـمح بالمســـاس 
ومصالحهـــم،  وبحقوقهـــم  بهـــم، 
مشـــيدا بجهـــود وزارة الداخلية 
اإلجـــراءات  كافـــة  اتخـــاذ  فـــي 

كافـــة  عـــن  لإلفـــراج  الالزمـــة 
المواطنيـــن الموقوفين في دولة 

قطر.
وأشـــاد بلقـــاء ممثلـــي مجلســـي 
وزيـــر  مـــع  والنـــواب  الشـــورى 
الخارجيـــة لالطالع علـــى نتائج 

القمة الخليجية التي عقدت في 
محافظة العـــال بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
كما أعلن المجلس ترحيبه بدعوة 
وزارة الخارجية البحرينية لبدء 
المباحثـــات الثنائية بيـــن مملكة 

حيـــال  قطـــر  ودولـــة  البحريـــن 
القضايـــا والموضوعـــات المعلقة 
بيـــن البلديـــن تفعيـــالً، لمـــا نـــص 
عليه بيـــان العال، وهو ذات األمر 
والمطلـــب الـــذي دعا لـــه مجلس 
ثنائيـــة  جلســـات  بعقـــد  النـــواب 
مباشـــرة لبحـــث كافـــة المســـائل 
والقضايـــا، تحقيقا لما فيه الخير 
الشـــقيقين،  البلديـــن  لمواطنـــي 
وتعزيزا لمسيرة العمل الخليجي 

المشترك.

المنامة - بنا

يا قطر ... “زفارة” األسماك وال رائحة البارود
يقال في تعريف السياسة: إنها فن الممكن.

وإن الجنـــوح لتفعيـــل دق طبول الحرب واختـــالق األزمات من دون 
مراعـــاة لظروف المنطقة محليا وإقليميا هو  سياســـة هوجاء بعيدة 
كل البعـــد عـــن النظـــرة الثاقبـــة ألصحاب القـــرار وهو مـــا نعانيه هذه 
األيـــام وعاينـــاه منـــذ أمـــد بعيد مـــع الجارة قطـــر مع أخذنا بسياســـة 
النفس الطويل التي اختطتها القيادة السياســـة ســـابقا ودأبت عليها 
اليـــوم القيادة الرشـــيدة ممثلـــة بحضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي عهـــده األميـــن ورئيـــس وزرائه ســـمو 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة حفظهمـــا هللا ورعاهما من تحكيم 
العقالنيـــة ورأب الصدع ومد جســـور التواصل لحـــل القضايا العالقة؛ 
منعـــا للتوترات والتشـــنجات التـــي تزعزع أواصر الجيـــرة واألواصر 

والمصير المشترك.
وهـــذا ال يعنـــي نقطـــة ضعف أبـــدا بل يدل علـــى الحكمة فـــي انتهاج 
ونســـج السياســـة الخارجية المتزنـــة التي تحافظ علـــى الحقوق مع 
مراعاة المآالت الكارثية لتخبط الطرف اآلخر وهو ما نعايشـــه اليوم 

وكم قد استنزف من أزمات متكررة تنذر بما ال يحمد عاقبته.
وعليـــه: فمـــا حصـــل مؤخـــرا مـــن توتيـــر األجواء مـــن خـــالل ارتهان 
مواطنـــي مملكـــة البحريـــن ذات الســـيادة علـــى مياههـــا اإلقليمية ال 
يصـــب في مصلحـــة أحد ســـوى المتربصيـــن بالمنطقـــة الدوائر ومن 
يعتاشـــون على األزمات لترويج مشـــروعاتهم الكاســـدة لو كان هناك 

بعٌد سياسي مستقبلي وبعيدا عن االستقواء باآلخر.
وكلنـــا يعلـــم بأن تحكيـــم لغة العقـــل والتدبر في المصالح المشـــتركة 
والتنمية لعموم شعوب المنطقة والتأمل في ارتدادات لغة استعراض 
القـــوة وما تنتجه مـــن التأزيم في الوقت الذي تســـعى فيه القيادات 

لحلحلة العالق من سوء الفهم.
وأن النأي عن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين 

وبقية الثالثي هو ضمانة كبيرة لو التزمت بها قطر.
أما سياســـة الشـــذ والجذب والهروب لألمام عند المصارحة، فهو من 

التعقيدات التي تطيل من أمد العزلة.
فأيهما أفضل؟

زفارة األسماك واستعمال منهج لي الذراع وارتهان مواطني المملكة 
وجعـــل العصـــا في عجلـــة أرزاقهم والجعـــل منهم أيقونـــة أزمة فوق 

أزمات.
أم األفضل مراجعة الحسابات وتقويم الخلل في السياسة الخارجية 

في التعامل مع الجار المسالم؟
وبمعًنى آخر:

أيهما أرقى في التعامل في المسار السياسي:
زفارة األســـماك التي نكّن لها والمشـــتغلين بها كل المحبة واالحترام 

وهي من عبق ونكهة ورائحة األجداد لعموم شعوب المنطقة.
أم هـــو رائحـــة البارود الذي ال نريد أن نتورط في بدء إشـــعال فتيله 

ولن نتورط بالتأكيد؛ ألنه ليس من قاموس سياستنا الخارجية.
ســـؤال: ندع اإلجابة عليه من عقالء دولة قطر وقبلهم جميع عقالء 

العالم.

عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

السيد جميل بن محمد 

البحارة يطالبون باإلنصاف بعد التفنن القطري في قطع األرزاق

المحامي ياسر الصحاف
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المنامة - بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس عنـــد 
وقـــدره  بارتفـــاع   1,458.24 مســـتوى 
5.15 نقطـــة مقارنـــة بإقفاله يـــوم اإلثنين. 
وتداول المســـتثمرون 4.38 مليون ســـهم، 
بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 598.43 ألف دينار 
 106 تـــم تنفيذهـــا مـــن خـــال  بحرينـــي، 
صفقـــات، إذ ركز المســـتثمرون تعاماتهم 
على أســـهم قطاع البنـــوك التجارية والتي 
بلغـــت قيمـــة أســـهمه المتداولـــة 289.31 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 48.34 % مـــن 
القيمـــة اإلجمالية للتـــداول وبكمية قدرها 
1.53 مليون ســـهم، تـــم تنفيذها من خال 

49 صفقـــة. وجـــاء البنـــك األهلـــي المتحد 
فـــي المركـــز األول إذ بلغـــت قيمة أســـهمه 
المتداولة 238.73 ألف دينار أي ما نسبته 
األســـهم  قيمـــة  إجمالـــي  مـــن   %  39.89

المتداولة. 
أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي اف 
اتـــش المالية بقيمـــة قدرهـــا 169.94 ألف 
دينار، أي ما نســـبته 28.40 % من إجمالي 
قيمة األســـهم المتداولة. وجاءت ألمنيوم 
البحريـــن )ألبـــا( بقيمـــة قدرهـــا 45.65 ألف 
دينـــار، أي ما نســـبته 7.63 % من إجمالي 

قيمة األسهم المتداولة.

بورصة البحرين تربح 5.2 نقطة

تصنيف “مسبقة الدفع” بـ“الخاملة” حال لم تستخدم 6 أشهر
ــاء ــم ــع ــة ال ــاي ــم ــح ــزي” ل ــ ــرك ــ ــم ــ ــن “الـــمـــصـــرف ال ــ ــه م ــي ــوج ــت ب

وجـــه مصـــرف البحرين المركـــزي باتخاذ 
تدابير فيمـــا يتعلق بالبطاقات المصرفية 
مســـبقة الدفع، فـــي خطوة تظهـــر التزام 
المصرف بضمان أمن وســـامة العمليات 

المالية للزبائن في البحرين.
وكجـــزء مـــن الحمايـــة لمصالـــح عمـــاء 
المصـــرف  طلـــب  الماليـــة،  المؤسســـات 
المركزي في تعميم أصدره أمس أنه على 
البنوك إدراج أي بطاقة مسبقة الدفع غير 
نشـــطة لمدة 6 أشـــهر على قائمة “خاملة” 
من قبل البنك الُمصدر أو شركة التمويل.
وأكـــد المصرف للبنوك أنـــه عليها االلتزام 
بهـــذه الخطـــوة وتكـــون ســـارية المفعول 

“فـــورًا” مـــن تاريـــخ التعميـــم أمـــس على 
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  يقـــوم  أن 
بدمجها في مجلدات القواعد في الوقت 
المناســـب تحـــت عنـــوان مخصـــص فـــي 

المجلدات 1. 2 و5.
ويفهـــم من الخطوة أنها تأتي للتحرز في 
حال ما إذا كان الزبون قد نســـي البطاقة 
أو فقدهـــا فـــي مـــكان دون علمـــه أو أي 

أمـــور اعتباريـــة أخرى ممـــا يجعل عملية 
اســـتغال أحد لذلك أصعب، إذ سيتطلب 
مـــن الزبون تفعيل البطاقـــة بزيارة الفرع 

للتفعيل مجددا كخطوة احترازية.
فـــي  كذلـــك  مطبـــق  المفهـــوم  وهـــذا 
الحســـابات المصرفيـــة التي ليـــس عليها 
أي عمليـــات إيـــداع أو ســـحب فـــي فترة 
معينـــة، إذ يتـــم وضـــع الحســـاب ضمـــن 
فئـــة الخامـــل وإلجراء الســـحوبات يقوم 
العميـــل بزيـــارة الفـــرع لتفعيل الحســـاب 

كخطوة احترازية.
يذكـــر أنـــه بنهايـــة العـــام 2019، ســـجلت 
البنـــوك نحو 1.6 مليـــون بطاقة مصرفية 
منهـــا 306 آالف بطاقـــة ائتمانيـــة ونحـــو 

1.2 مليون بطاقة خصم.

“الخــاص” فــي  البحرينييــن  أجــور  متوســط  دينــاًرا   763

انتعاش تدريجي للناتج المحلي في 2021 و2022

أظهـــر تقرير أصدرته غرفـــة البحرين 
اإلعان انكماشـــا في الناتـــج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي بنسبة 5.2 % في 
العـــام 2020، ولكنـــه توقـــع أن يشـــهد 
انتعاًشا تدريجًيا ويتوسع بنسبة 2.2 
% في العام 2021 و2.5 % في العام 

 .2022
وذكـــر التقريـــر الذي أصدرتـــه الغرفة 
فـــي  كورونـــا  جائحـــة  “تأثيـــر  حـــول 
بشـــكل  أثـــرت  الجائحـــة  أن   ،”2020
ملحـــوظ علـــى مســـاهمة القطاعـــات 
الناتـــج  فـــي  المختلفـــة  االقتصاديـــة 
 2020 خـــال  اإلجمالـــي  المحلـــي 
وكان   ،2019 بالعـــام  مقارنـــة 
االنخفـــاض األكبـــر فـــي الربـــع األول 
والثانـــي مـــن نصيب قطـــاع المطاعم 
والفنـــادق، أمـــا االنخفـــاض الملحوظ 
الناتـــج  فـــي  المســـاهمة  نســـبة  فـــي 
الثالـــث  بالربـــع  اإلجمالـــي  المحلـــي 
فكان مـــن نصيب قطـــاع المواصات 
واالتصـــاالت، حيث انخفضت نســـبة 
مقارنـــة   %  41- بمقـــدار  مســـاهمته 

بنفس الفترة الزمنية  2019.
كما انخفض مؤشـــر أسعار المستهلك 
 %  3.6 بنســـبة   2020 نوفمبـــر  فـــي 
مقارنـــة بنوفمبـــر 2019، ويعـــزى هذا 
االنخفـــاض إلـــى عـــدد مـــن األســـباب 
الســـلع  أســـعار  انخفـــاض  أبرزهـــا: 
بالترفيـــه  المرتبطـــة  والخدمـــات 
والثقافـــة بنســـبة 43.1 % ومجموعة 
المابـــس واألحذيـــة بنســـبة 11.9 % 
تليهـــا مجموعـــة المطاعـــم والفنـــادق 
أســـعار  وارتفـــاع   ،%  8.9 بنســـبة 
مجموعـــة الطعـــام والمشـــروبات غير 

الكحولية بنسبة 2.2 %.
وبخصوص مؤشـــر ثقـــة األعمال في 
الربـــع األخيـــر 2020، أوضـــح التقرير 
أن 42 % مـــن المؤسســـات التجاريـــة 
تتوقـــع أداًء مســـتقًرا لألعمـــال، كمـــا 
أبدت 25 % من المؤسسات التجارية 
تفاؤلهـــا بشـــأن األداء التجـــاري، فـــي 
حيـــن أبـــدت 33 % مـــن المؤسســـات 
التجاريـــة عـــدم تفاؤلها بشـــأن األداء 

التجاري.
والمنشـــآت التـــي ســـجلت أعلـــى ثقة 
لألعمـــال علـــى أســـاس أداء األعمال، 
هـــي: األنشـــطة الماليـــة عـــدا البنـــوك، 
المنشـــآت ذات االستثمارات األجنبية 
في الداخـــل والخارج )االســـتثمارات 
األجنبية الصادرة(، المنشآت الكبيرة، 
والمنشآت التي تمتلك عوائد تتراوح 

بين 1 إلى 3 مايين دينار.
العـــام(  )المؤشـــر  االقتصـــاد  وســـجل 
فـــي  نقطـــة   17.4- بمقـــدار  تراجعـــا 
مؤشـــر ثقة األعمال مـــن الربع الثالث 
بالمقارنـــة   ،2020 الرابـــع  الربـــع  إلـــى 
خـــال  نقطـــة   20.2 تســـجيله  إلـــى 
نفـــس الفتـــرة 2019. وتأثـــرت جميع 
القطاعات ســـلًبا من الربـــع الثالث إلى 
الربع الرابع من 2020، وســـجل قطاع 
الســـكن والغـــذاء وأنشـــطة الخدمات 
أدنـــى ثقـــة أعمـــال حيـــث بلـــغ -45.3 

نقطة.
التجـــاري  التبـــادل  تأثـــر حجـــم  كمـــا 
بيـــن البحريـــن ودول الخليج بســـبب 

الجائحـــة بشـــكل كبيـــر خـــال الفترة 
الزمنية من يناير حتى نوفمبر 2020 
مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، 
بيـــن  التبـــادل  انخفـــض حجـــم  فقـــد 
البحرين واإلمارات بنسبة 21 % كما 
انخفضت نســـبة التبادل التجاري مع 
الكويت بنسبة 15.4 %. يشار إلى أن 
حجم التبادل التجاري مع الســـعودية 
قد ســـجل انخفاًضـــا طفيًفـــا بحوالي 
1.2 % في الوقت الذي سجل ارتفاًعا 

مع سلطنة عمان بنسبة 4.9 %.
ارتفـــاع عـــدد  التقريـــر  واتضـــح مـــن 
فـــي  عليهـــم  المؤمـــن  البحرينييـــن 
القطـــاع الخـــاص بنســـبة 2.5 % فـــي 
الربـــع الثانـــي 2020 بالمقارنـــة بنفس 
الربـــع فـــي العـــام 2019، كمـــا ارتفـــع 
متوســـط أجرهم الشـــهري بنسبة 0.9 
% ليصـــل إلـــى 763 دينـــارا، ويأتـــي 
ذلك تأكيًدا للدعم الكبير الذي قدمته 
الحزمـــة المالية الحكومية خال دفع 
رواتـــب البحرينييـــن المؤمـــن عليهـــم 
ومســـاهمتها في الحفاظ على العمالة 

البحرينية في القطاع الخاص.
فـــي حيـــن انخفض عـــدد البحرينيين 
 %  3 بنســـبة  العـــام  القطـــاع  فـــي 
وانخفـــض عدد غيـــر البحرينيين في 
القطـــاع الخـــاص بنســـبة 5 % علـــى 

أساس سنوي.
العامليـــن  وانخفـــض عـــدد األجانـــب 
فـــي معظـــم القطاعـــات االقتصاديـــة 
في العـــام 2020 بالمقارنـــة مع 2019 
حيـــث بلـــغ االنخفـــاض اإلجمالي -12 
%، وأكبر انخفاض من نصيب قطاع 
الســـياحة والضيافة والمطاعم بنسبة 

.% 21-
كما انخفضت قيمة العمليات العقارية 
المتداولة في العام 2020 بنســـبة 11 
% مقارنـــة بقيمة العمليـــات العقارية 
2019، حيـــث  العـــام  المتداولـــة فـــي 
وصلت حتـــى 716 مليـــون دينار في 
30 ديســـمبر 2020. وأظهـــرت بيانات 
مصرف البحرين المركزي بأن العمال 
األجانب حولوا 517 مليون دينار إلى 
خـــارج الباد في النصف األول 2020 
بنســـبة انخفـــاض نحـــو 13.4 % على 

أساس سنوي.
كمـــا أظهـــر التقريـــر أن الجائحة  أدت 
إلـــى ارتفاع معـــدالت البطالة بشـــكل 
كبيـــر فـــي دول العالم، ففـــي البحرين 
بلغت النســـبة في العام 2020 حوالي 
العـــام  فـــي   % 4 بــــ  مقارنـــة   % 4.9

.2019

القاهرة - أف ب

مصر تعيد فتح 
مجالها الجوي لقطر

رفـــعـــت مــصــر رســمــيــا أمــــس حظر 
الطيران الذي فرضته على الرحالت 
الجوية القطرية منذ 2017 وأعادت 
الدوحة،  أمــام  الجوي  مجالها  فتح 
حسب رئيس سلطة الطيران المدني 

المصرية أشرف نوير.
الطيران  “وافقت سلطة  نوير  وقال 
الــمــدنــي الــمــصــريــة عــلــى الــطــلــبــات 
الــمــقــدمــة مـــن الــســلــطــات الــقــطــريــة 
بعبور  القطرية  للطائرات  للسماح 

األجواء المصرية فجر الثالثاء”.

المحرر االقتصادي

الفجوة في تنفيذ المهام
 lead from ذكرت لولي داســـكال استشـــارية تدريب قادة ورئيســـة شـــركة
within عـــن 7 صفـــات للقيـــادة فـــي كتابها، مع ذكـــر الفجوة لـــكل صفة من 

الصفات السبع للقيادة وهي على النحو التالي:
- القيادة األولى: الثائر: هو الشخص الذي يحاول إصاح أخطاء من حوله، 
ثقتـــه بنفســـه عالية وفجوته تكمن أحياًنا في الشـــك فـــي قدراته أو تغيير 

توجهاته بسرعة وهذه فجوة حقيقية.
- القيـــادة الثانيـــة: المكتشـــف: حدســـه هو من يقـــوده ويســـتمتع دائًما في 
االبتـــكار واإلبـــداع وتجربتـــه لكل جديـــد، وفجوتـــه تكمن فـــي لجوئه إلى 

التاعب واستغال اآلخرين ليجد طريقه.
-  القيـــادة الثالثـــة: الصـــادق: يعتنـــق الصدق والصراحـــة دائًمـــا إال أن هناك 
فجوة قد تحدث له تكمن في أنه إذا شـــك في من حوله فقد يصبح القائد 

الذي يقول نصف الحقائق، ما يجعله خالًقا للشك في محيطه.
-  القيـــادة الرابعـــة: البطـــل: الـــذي يقـــود بشـــجاعة وال يعـــرف الخـــوف مـــن 
معارضيـــه وفجوتـــه تكمن في تحوله إلى قائد ســـلبي ال يكـــون له تأثير أو 

مبادرة يعيش دائًما في نشوة البطولة.
- القيادة الخامسة: الموجه: هو الشخص الذي يثق به من حوله ويستطيع 
توجيههـــم نحـــو النتائج العمليـــة والواقعية فهـــو يلهم اآلخريـــن ويمنحهم 
الثقة لكن تكمن فجوته في أنه إذا سيطرت عليه الغطرسة يلجأ إلى إصدار 

األوامر لمن حوله بداًل من توجيههم وبذلك يصبح ملقًنا لهم ال قائًدا.
- القيـــادة السادســـة: الفارس: هو الشـــخص صاحب الـــوالء الكبير، الذي ال 
يتزعزع عن معتقداته ويرتبط بمبدأ الفروســـية والحماية لكن لديه فجوة 
في أنه قد يصبح هدًفا جشًعا إذا أصبح هدفه خدمة الذات فالقيادة على 

خدمة المصالح الشخصية ال يمكن أن تنجح أبًدا. 
-  القيادة السابعة: المخترع: هو من يمتلك البصيرة البعيدة ويتميز بنزاهة 
مـــع توليـــد األفـــكار ويبحث عن الجـــودة والتميز لكن تكمـــن فجوته عندما 
يتسلل له الفساد إلى سلوكه، ما يجعله يخترع األشياء األرخص واألسرع 

دون االهتمام بالجودة والمعايير السليمة.
إذا كنـــت قائـــًدا فـــي فريـــق يضـــم مجموعة مـــن العامليـــن عليـــك أن تفهم 
ذاتـــك أواًل حتـــى تتمكن من فهم اآلخرين وكيفيـــه التأثير عليهم، والنقطة 
الجوهريـــة فـــي الكتاب تكمن في معرفـــة الفجوة التي تحـــول بينك وبين 

عظمتك.

raedalbassri3@gmail.com

رائد البصري

بدء استقبال طلبات استيراد السيارات الكهربائية
ــلـــيـــجـــيـــة الـــخـ ــة  ــ ــق ــ ــاب ــ ــط ــ ــم ــ ال بـــــشـــــهـــــادة  إال  ــا  ــ ــه ــ ــن ــ ع االفـــــــســـــــاح  يــــتــــم  لــــــن 

أعلنـــت إدارة الفحـــص والمقاييـــس 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بـــدء  عـــن  المختلفـــة  القنـــوات  عبـــر 
استقبال طلبات اســـتيراد السيارات 
الكهربائيـــة عبـــر المنافـــذ الجمركيـــة 
للبحرين للغـــرض التجاري بتاريخ 1 

يناير 2021.
وصـــرح الوكيـــل المســـاعد للتجـــارة 
المحلية والخارجية، الشيخ حمد بن 
ســـلمان آل خليفة أن الـــوزارة بصدد 
إصدار قرار وزاري لتنظيم اســـتيراد 
وبيع وتـــداول الســـيارات الكهربائية 
وشـــواحنها فـــي األســـواق المحليـــة 
للمملكـــة فـــي النصـــف األول 2021، 

في ظل الطفرة الصناعية في مجال 
تصنيـــع الســـيارات والمركبـــات التي 

تعمل بالكهرباء.
وأوضـــح الوكيـــل المســـاعد أن إدارة 
الفحـــص والمقاييس تســـعى جاهدة 
وصحـــة  الطاقـــة  علـــى  للحفـــاظ 
الطاقـــة  اســـتخدام  عبـــر  البيئـــة 
النظيفة وخفض كميـــات االنبعاثات 
الكربونيـــة منـــذ أعـــوام ســـابقة، مـــن 
خال مجموعة من البرامج الرقابية 
المتعلقـــة  والخليجيـــة  الوطنيـــة 
ترشـــيد  تخـــدم  والتـــي  بالكفـــاءة 
والحفـــاظ  الطاقـــة  فـــي  االســـتهاك 
علـــى صحة البيئة، من أهمها برنامج 

المنزليـــة  اإلنـــارة  مصابيـــح  كفـــاءة 
الـــذي طّبق في ســـبتمبر 2015، الذي 
ســـاهم في منـــع اســـتيراد المصابيح 
وكذلـــك  “التنجســـتن”،  المتوهجـــة 
البرنامـــج الرقابي الثاني لرفع كفاءة 
الطاقـــة فـــي أجهزة التكييـــف والذي 
تـــم اإللزام به في فبرايـــر 2016، من 
خـــال وضـــع بطاقـــة تعريفيـــة على 
المكيـــف معتمدة علـــى النجوم، وكا 
البرنامجيـــن هـــو ثمرة التعـــاون على 
المســـتوى الوطني مع هيئة الكهرباء 
والمـــاء. مـــن جانب آخـــر، هناك أيضا 
الخليجـــي  المســـتوى  علـــى  تعـــاون 
مـــع هيئـــة التقييـــس لـــدول مجلـــس 

العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
متمثاً في بطاقتي استهاك الوقود 
على السيارات واإلطارات التي تبين 
كمية الوقـــود المســـتهلكة، والبطاقة 

تمكن المســـتخدم من اختيار اإلطار 
الـــذي  للطاقـــة،  األوفـــر  الســـيارة  أو 
 2018 بـــدأ تطبيقـــه علـــى طـــرازات 
إلـــى جانـــب مجموعـــة  ومـــا بعدهـــا 
مـــن البرامـــج الجديـــدة التي ســـيتم 

اإلعان عنها في وقت الحق.
واختتـــم الشـــيخ حمـــد بـــن ســـلمان، 
أنـــه لـــن يتـــم اإلفســـاح عن شـــحنات 
وشـــواحنها  الكهربائيـــة  الســـيارات 
توفيـــر  بعـــد  إال  التجـــاري  للغـــرض 
لـــكل  الخليجيـــة  المطابقـــة  شـــهادة 
طراز مستورد عبر المنافذ الجمركية 
للبحريـــن، مبينـــا أن هيئـــة التقييس 
باســـتقبال  فعـــاً  بـــدأت  الخليجيـــة 

طلبات مصانع الســـيارات الكهربائية 
وشواحنها لطرازات السنوات 2020 
وما بعدها، عبر البرنامج اإللكتروني 
الخليجيـــة،  المطابقـــة  لشـــهادات 
كمـــا وتـــم توجيـــه جميـــع المشـــغلين 
االقتصادييـــن )التاجر أو المســـتورد 
أو المصنعيـــن( بالبحريـــن بالتنســـيق 
والتعـــاون مع غرفة تجـــارة وصناعة 
مصانـــع  إشـــعار  بضـــرورة  البحريـــن 
الســـيارات الكهربائية بتقديم طلبات 
المطابقة والتســـجيل عبـــر البرنامج 
والحصـــول  الخليجـــي  اإللكترونـــي 
قبـــل  الخليجيـــة  الشـــهادة  علـــى 

استيرادها إلى المملكة.

الشيخ حمد بن سلمان

المنامة - الصناعة والتجارة

 علي الفردان

2.2 % الزيادة 
المتوقعة للناتج 

المحلي اإلجمالي 
محليا في 2021

42 % من 
المؤسسات 

التجارية تتوقع أداء 
مستقًرا لألعمال



وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري
CR2021-6024إعالنرقم

 تسجيل اسم تجاري

تقدمإليناالسيدالمعلنأدناهبطلباسمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتراضقانوني
التقــدمإلــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومــامنتاريخاإلعــالنبكتابمرفقابــهمايعزز

اعتراضه.
اســـــــمالتاجـــــــــــر:أحمدعبدالحسنحبيبيوسفحسين

االسمالتجاريالحالي:بيتالمحاسبةالبحريني
االســـــمالتجـــاريالجديد:إمباكتللمحاسبة

قيدرقم:1-85584

التاريخ:04/01/2021


وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

CR2020-184971إعالنرقم

 تسجيل اسم تجاري

تقــدمإلينــاالمعلــنأدنــاهبطلــبتغييــراالســمالتجــاري،فعلــىكلمــنلديــهأياعتــراضقانوني
التقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

اســـــــمالتاجـــــــــــر:نجيبعبدهللاصالحمطر
االسمالتجاريالحالي:المطرللنجارة

االســـــمالتجـــاريالمطلوب:المطرللنجارةوالديكور


رقمالسجل:7-11918

القيد:60631
التاريخ:2020/12/08

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم)171551(لسنة2020
بشأنتحويلمؤسسةفردية
إلىشركةذاتمسئوليةمحدودة

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةوالســياحةبأنــهقــدتقــدمإليهاالســيد
سلمانصالحسلمانعليالفرحانالمالكلـأسواقاوريسا)مؤسسةفردية(والمسجلة
بموجبالقيدرقم60631طالباتحويلالمؤسسةالفرديةبجميعفروعهاإلىشركةذات
مســئوليةمحــدودةبرأســمالوقــدره1,000د.ب)الــفدينــاربحريني(،لتصبحالشــركة

مملوكةمنالسيدمباركبنسعودبنعبدهللاالعتيبي.

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالسجلالتجاري

CR2021-5682إعالنرقم

 تسجيل اسم تجاري

تقــدمإلينــاالســيدالمعلــنأدناهبطلباســمتجاري،فعلىكلمنلديهأياعتــراضقانونيالتقدم
إلىاإلدارةخاللخمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

اســـــــمالتاجـــــــــــر:أحمديوسفأحمدالدمستاني
االسمالتجاريالحالي:مزرعةاألسمر

االســـــمالتجـــاريالجديد:مزرعةالدمستاني
قيدرقم:47582-8

تاريخ:11/01/2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالسجلالتجاري
)CR2021-6043(إعالنرقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمإليناالمعلنأدناهالسيد/السيدةعبدالنبيعيدجاسمالصالةبطلبتحويلالمحل
التجاريإلىالسيد/السيدةعبدالمجيدعباسنصرهللاحيدر

فعلــىكلمــنلديــهأياعتــراضقانونــيالتقــدمإلىاإلدارةخاللخمســةعشــريومامن
تاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

قيد:01-128031
االسمالتجاري:مركزشبرالخدماتالسيارات

التاريخ:11/01/2020
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل
)CR2021-2635(إعالنرقم

 تنازل – عن المحل التجاري


تقدمإليناورثةالسيدالمرحومأدناه:حميدحسنمحمدعليطرادهبطلبتحويلالمحلالتجاري

التاليإلىالسيد:عبداألميرحميدحسنطراده
فعلــىكلمــنلديــهأياعتــراضقانونــيالتقــدمإلــىاإلدارةخــاللخمســةعشــريومــامــنتاريخ

اإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

تاريخ:11/يناير/2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل

إعالن تنازل

CR2021-4651طلبرقم
تقــدمإلينــاالســادة/فاطمــهباقــرمحمــدابورويسالرقــمالشــخصي860707326طلــبتنازلعن

المحلالتجاريالواردةمعلوماتهادناهالى
الســادة/خديجهجاســمســلمانعبدالرسولالرقمالشــخصي640903762،فعلىكلمنلديهأي

اعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخالل
خمسةعشريومامنتاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

تاريخ4يناير2021
وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة

إدارةالتسجيل

إعالن تنازل

CR2021-611طلبرقم
تقدمإليناالسادة/جميلسعيدمحمداألميرالرقمالشخصي580111997طلبتنازلعنالمحل
التجــاريالــورادةمعلوماتــهادنــاهالــىالســادة/رانيــاطاهــرحميــدعبدالحميــدالرقــمالشــخصي
910509409،فعلىكلمنلديهأياعتراضقانونيالتقدمإلىاإلدارةخاللخمسةعشريوممن

تاريخاإلعالنبكتابمرفقابهمايعززاعتراضه.

القید:2-5840
التاریخ:12-01-2021

وزارةالصناعةوالتجارةوالسیاحة
إدارةالتسجیل
إعالنلسنة2021

AMRAT LAL RANJOWD بشأن تغيير االسم التجاري لشركة

تعلــنإدارةالتســجیلبــوزارةالصناعــةوالتجــارةالســیاحةبأنــھقــدتقــدمإلیھاالســادةاصحاب
شــركةAMRATLALRANJOWDالمســجلةبموجــبالقیــدرقــم2-5840،طالبیــنتغییــراالســم

AMRITLALRDHANAKالىAMRATLALRANJOWDالتجاريمن
JEWELLERSCO.BAHRAINIPARTNERSHIPCOMPANY

فعلــىكلمــنلدیــھاعتراضالتقدمباعتراضھإلىاإلدارةالمذكورةخاللمدةخمســةعشــریوم
یومًامنتاریخنشرھذااإلعالن.

القيد10-131704
التاريخ2021-01-11

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأنتغييراالسمالتجاريلشركةمطعمومقهىالروحالروسيةذ.م.م
تعلنإدارةالتسجيلبوزارةالصناعةوالتجارةالسياحةبأنهقدتقدمإليهاالسادةاصحابشركة
مطعــمومقهــىالــروحالروســيةذ.م.مالمســجلةبموجــبالقيــدرقــم131704-10طالبيــنتغييــر
االسمالتجاريمنمطعمومقهىالروحالروسيةذ.م.مالىمطعمومقهىالبيتالقديمذ.م.م
فعلىكلمنلديهاعتراضالتقدمباعتراضهإلىاإلدارةالمذكورةخاللمدةخمسةعشريوم

يومامنتاريخنشرهذااإلعالن.

القيد9826
التاريخ2021/1/11

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
إدارةالتسجيل

إعالنرقم4648لسنة2020

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى مؤسسة فردية

تعلــنإدارةالتســجيلبــوزارةالصناعــةوالتجارةوالســياحةبأنهقدتقدماليهاالشــركاء
فــيشــركةاالنتفاضــةللميــاةالعذبــةوالثلــجالمســجلةبموجبالقيــدرقــم9826فرع7،
طالبيــنتحويــلالشــركةإلــىمؤسســةفرديــةلتصبــحمملوكــةمــنالســيدمحمديوســف
عبدالرحمنالشمالنوتعيينالسيدعبدالرزاقميرزاحسنسلمانالخلفمكتبايجودة

لالستشاراتللقيامبإجراءاتالتحويل.

وزارةالصناعةوالتجارةوالسياحة
ادارةالتسجيل

شركاءالوكالءلتحصيلالديونذ.م.م

سجل تجاري رقم 74724

تعلنوزارةالصناعةوالتجارةوالســياحةبانهاتقدماليهاشــركاءالوكالءلتحصيلالديونذ.م.م
المســجلةبموجــبالقيــدرقــم74724،بتصفيــةالشــركةاختياريــاوتعييــنالســيدالمحامياحمد

عبدهللاالشمالنمصفياللشركة.
بهذايعلنالمصفيأنسلطةالمديرينقدانتهتوفقالنصالمادة325منقانونالشركات

التجاريــةالبحرينــيالصــادربالمرســومبقانــونرقــم21لعــام2001،وعمــالبنــصالمــادة335
مــنقانــونالشــركاتيدعــوالمصفــيجميــعدائنــيالشــركةإلــىتقديــممطالباتهــمإليــه،مدعومة

بالمستنداتالالزمة،خالل15يوممنتاريخنشرهذااإلعالن،وذلكعلىالعنوانالتالي:
السيدالمحامياحمدعبدهللاالشمالن

39664545
SHAMLAN45@GMAIL.COM
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 رقم القيد االسم التجاري

مؤسسةحميدطرادهللمقاوالت 3-27

وفقــاللقــرارالصــادرمــنعدالــةالمحكمــةالكبــرىالمدنيــة
رقــم الدعــوى فــي 22/2/2016 بتاريــخ ة ـ ـ س م ا خ ل ا
9/15772/2013/02القاضــيبإشــهارإفــالسمجموعــة
شــركاتســنيوروالمســجلةلدىوزارةالصناعةوالتجارة
والســياحةتحتالقيدرقم2118واعتباريوم22/2/2014
تاريخــًامؤقتــًاللتوقــفعــنالدفــعوتعييــنرئيــسالدائــرة
قاضيــاللتفليســةوتعييــنالســيد/جاســمحســنعبدالعــال

أمينًاللتفليسة.
بناءعليهيتشرفأمينالتفليسةبدعوةجميعالدائنينبأن
يتقدمــوااليــهبمســتنداتديونهمفــيالتفليســةمصحوبة
ببيانهذهالديونوتأميناتها-إنوجدت-خاللشهرواحد
منتاريخنشرهذااالعالن،ويجوزارسالالمستنداتالى
اميــنالتفليســةبكتــابمســجلبعلــمالوصــولوذلــكعلى

العنوانالتالي:
أمينالتفليسة

السيد/جاسمحسنعبدالعال
جرانتثورنتونعبدالعال

بــرجالنخيــل–الــدورالثانــيعشــر–مبنــى1074–طريــق
3622–مجمع-436ص.ب11175

هاتــف/17500188/ – البحريــن ة ـ ـ ك ل مم يف ـ سـ ل ا ة ـ ـ ضاحي
-فاكس/17500199

gta-legal@bh.gt.comاوبواسطةالبريدااللكتروني

يعلنالســيد/فكريمحمدأبوشــرخالمصفــيالقضائيفي
الدعــوىرقــم)02/2019/13963/9(عــنوضعــهللبيــعفــي
المــزادالعلنيســياراتانفيحالةمســتعملةومجموعةمن

األثاثواألجهزةتفصيلهاكتالي:
1-ســيارةفــوردفوكــس–موديل2003لــونرصاصيفي

حالةجيدة.
2-ســيارةســايكماكسسج10-موديل2017لونأبيض

فيحالةممتازة.
3-جهازكمبيوتراي3فيحالةجيدة.

4-شاشةالسيدي–ماركةديلفيحالةجيدة.
5-جهازنقطةبيع.

6-مكيفهواءمجزاء2طن.
7-ثالجةماركةالمومتوسطةالحجم.

8-طاولةمكتبية.

9-تجوري/خزنة.
10-مجموعةرفوفخشبيةومعدنية.

11-خزائنعرض.
ســتقامجلســةالمــزادالعلنــيالســاعةالعاشــرةوالنصــف
صباحــًامــنيــومالخميــسالموافــق28/01/2021م,أمــام

مجمعالحياةالكائنفيمنطقةالسقية/الزنج.
لألستفسار:أمينالتصفية/فكريمحمدأبوشرخ

هاتف:36794222
trustee.expert@qvisionst.com

إعالن بيع بالمزاد العلنيإشهـــار إفــــــالس

 رقم السجل الفرع االسم التجاري

بينكروزفالورز 2 99335

 رقم السجل الفرع االسم التجاري

مقاوالتالعالماالخضر 1 51693

بشارلتخليصالمعامال 2 51693

األربعاء 13 يناير 2021 - 29 جمادى األولى 1442 - العدد 4474 08



Vacancies Available
Seven Energy W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17615858  or  JALALEBRAHIM@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  BUSHRA  CARGO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33865060  or  abushra.cargo@hotmail.com 

Revan Rose Boutique 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39445466  or  MOHAMEDJOMA@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

WARSOO MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

METAL form CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17832832  or  EBTEHAL@MIDALCABLE.COM 

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

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact
17382228  or  MUSTAFA@ELITEFMC.COM 

Lati for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34421018  or  latiforservice@gmail.com 

ABO SADEQ  Furniture 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33218855  or  M.ZAIN.VIP@GMAIL.COM 

BURGER EXPRESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36020030  or  SAGABURGER@GMAIL.COM 

STANDARD CHARTERED BANK 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17150727  or  AMMAR.NEAMA@SC.COM

 THAI NANA OUD W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(FRONT OFFICE) 
 suitably qualified applicants can contact

36046078  or  INFO@THAIMARTBAHRAIN.COM 

ALNOOR MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17554872  or  shams@alnoormarket.com 

ABDULLA ALNAJDI GOLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39619915  or  M.ALNAJDI667@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 

FLUID TECH TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

17623583  or  FLUIDTECHBH@GMAIL.COM 

Mezbaan restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

39637271  or  ILAHORI@YAHOO.COM 

LA PASTA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

32002988  or  LAPASTA57747@OUTLOOK.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 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

ABDULAZIZ ABDULLA ALALI ALZAMIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17228808  or  ABDULLA_2015_ALZAMIL@YAHOO.COM 

Madaen - urban planning & civil engineering w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17551401  or  admin@madaendesigns.com 

UNITED INTERNATIONAL DECOR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

17296625  or  hradmin@eurogulf.org 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17541001  or  HUSSAM.AWAD@PARSONS.COM 

SwISS BELHOTEL SEEF W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
36993333  or  BOKHOWA@GMAIL.COM 

KOJO RESTAURANT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17877880  or  HR@RMKGROUP.COM 

Naseef Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
17000201  or  FALDOSERY@GMAIL.COM 

Fine City Cars Center W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33600501  or  INTEGRALBAHRAIN@GMAIL.COM 

ELIA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33150413  or  ALNAJM.BH@GMAIL.COM 

Decorating Memories CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
39443446  or  M.J.HASHIM@GMAIL.COM 

Bait Al Maraheb restaurant for mandi and madfoon w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17250392  or  SH_AMNAH@HOTMAIL.COM 

ALKOOHEJI TECHNICAL SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17786336  or  ABDULLA@KOOHEJITECHNICAL.COM 

Diamond square contracting 
has a vacancy for the occupation of

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

36990555  or  BUHIJI1024@HOTMAIL.COM 

Farooq Ahmad Aluminium Workshop Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36444784  or  FAROOQAHMEDAFRIDI@GMAIL.COM 

Al Dharwal restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

33097107  or  SANJAYBH007@GMAIL.COM 

BELLAROMA MEDICAL CENTER S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17777407  or  BELLAROMAMEDICAL@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 

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 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

Manazel teba real estate 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

17484817  or  KHALID_ENO@HOTMAIL.COM 

Last Moment Cargo handling 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33251733  or  ismaeel10@icloud.com 

SILVER BAR CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17770484  or  M.ALTAMEME@GMAIL.COM 

INTERDESIGN WOOD WORKS ACTIVITIES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

36600404  or  TMSTRADEWLL@GMAIL.COM 

Al baasit Contracting and Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33319714  or  MUHAMMADKHUN55066@GMAIL.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 

Al baasit Contracting and Cleaning Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33319714  or  MUHAMMADKHUN55066@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

World Jawhara Aluminium 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
39252634  or  DHIYA123@HOTMAIL.COM 

SMS Security Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17742962  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

WAQIF MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34156666  or  sirajpayyoli3@gmail.com 

AZLAN GULF HARBOR CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
66627665  or  ABUAZLAN@YAHOO.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

17500791  or  hr@seven-energy.com 

HOUSTON CLEAN Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17231818  or  FAWZI@AL-FAWZ.COM 

GULF GLASS TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

38314314  or  GULFGLASSTECH@HOTMAIL.COM 

Aljabriya line auto repairing 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

39459641  or  ABUALI142@HOTMAIL.COM 

AHMED  MOHAMMED  JASSIM  CONSTRUCTION CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

HIDD POWER CO. B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  POWER PLANT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17679414  or  HR@hpc.com.bh 

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

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

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  CO-ORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

36574740  or  admin@enmabh.com 

NAJWAN CAFETRIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
37772188  or  OMISA1960@GMAIL.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 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

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 

ASNAM MARBLE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39551202  or  saso.bah@gmail.com 

ALYAQADHA TRADING STORES 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17401663  or  GET@AL-ALAWI.COM 

Abu zayan aluminum workshop 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

33898119  or  MEHMOOD.ALI1@YAHOO.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17007771  or  HR@issbh.com 

NDT Global W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

33445432  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

THAT AL SALASIL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39091633  or  almohsin55@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17725075  or  yousif@aanass.net 

Juices On The Fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36774492  or  ACCOUNT@MEDIASTOREBH.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 

AL JALIP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33352576  or  junaidgulfam.gpz@gmail.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 

WA Tech Water Technology W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CHEMIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17720180  or  CONTACT@WATECHMENA.COM 

ZAWIA 3 SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

33808786  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

Bahrain Post Tension Contracting S.P.C owned by ALI AHMED ALI AHMED ALDERAZI 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

17369322  or  ALI.J@FUNDAMENTSPC.COM 

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

  SUPERVISOR 
 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 

TECON CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39474476  or  ALAMEEN.2010@HOTMAIL.COM 

BDO Specialized Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

17530077  or  jawad.habib@bdo.bh 

AL JALIP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33352576  or  junaidgulfam.gpz@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 

All stars uniform center 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

17700017  or  ALLSTARS.UC@GMAIL.COM 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF PLANNING & DESIGN 
 suitably qualified applicants can contact

17346000  or  hr@ALMEER.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 

FN BROTHERS TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

35968032  or  FNBROTHERSWLL.CO@GMAIL.COM 

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 

Premiere Hotel W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

ISA TOWERS CONTRACTING AND CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36633480  or  essatowers@gmail.com 

NAJMA ABDULREHMAN MIAN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33089058  or  NAJMAABDULLREHMAN@GMAIL.COM 

AL MALEK TRADING Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33049661  or  HASSANALMEER37@GMAIL.COM 

ALHAJJAN CONTRACTING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39479980  or  ALHAJJANCONT.EST04@HOTMAIL.COM 

QANA ELECTRCAL EQUPMENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39248396  or  HUSSAINATEEQ21@GMAiL.COM 

RADHI ALI RADHI RADHI MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

38804453  or  HOUSEOFCHICKENBH@GMAIL.COM 

Rose crystal fashion 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

MIMI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

39826818  or  HAITHAMBANDI@GMAIL.COM 

Total beauty salon 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39616164  or  ALAWAMI77@HOTMAIL.COM 

AIRPORT CORNER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17325244  or  achikkanavas@gmail.com 

Ser huwa trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33159470  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

Dar alhodaj tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

33329168  or  WADHA.M.A83@GMAIL.COM 

SO SHEEK SALOON FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
36600858  or  NAFOOLAD@GMAIL.COM 

KUWAIT PLASTIC & FIBREGLASS FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17300072  or  almaharatech@gmail.com 

AL MINAR CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36651823  or  EBRAHIMMASUD90@GMAIL.COM 

Al Hilal Multi Specialty Medical Center -Manama 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE EMPLOYEE 
 suitably qualified applicants can contact

17824444  or  HRD@ALHILALHEALTHCARE.COM 

AL JABERIYA FUTURE STVLL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39411797  or  JABERIYAFUTURE@HOTMAIL.COM 

ALMOWASH COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39414262  or  halbanna57@gmail.com 

HOMARA MOHAMMAD HAYAT USMAN MURAD MOHAMMAD (135383) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39231244  or  MOHAMMADHAYAT1964@GMAIL.COM 

FUTURE ALZZOUZ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39411797  or  JABERIYAFUTUREE@HOTMAIL.COM 

MOOZA ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT & MOBILE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33857497  or  RIGHT_EFFECT@HOTMAIL.COM 

AL MAHARA TAILORING -  Bahraini PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

RASI SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36902060  or  DPAC.RNBH@OUTLOOK.COM 

AL MAHARA TAILORING -  Bahraini PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(FASHION) 
 suitably qualified applicants can contact

17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

CENTRAL MARKET RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17262162  or  JAMALA2@SOLVERPLUS.COM 

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 

Nordic Palace & Spa S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17111101  or  govt@nordicbh.com 

Alehram Cargo handling -Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
33948733  or  HANY20744@GMAIL.COM 

DURRAT ALMAKARIM COMMERCIAL S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

34573223  or  MMOKBEL88@HOTMAIL.COM 

NEW MACHO SHOES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

ABDULRAHMAN JASSIM ATEEQ /  DARB ALZAMN 10863 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36663252  or  ABDULRAHMANATEEQ79@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 

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 

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

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

HAJWAERI RESTURENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

33317040  or  yr728@live.com 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

SINE WAVE CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17341403  or  Sinewavest@gmail.com 

Majless al karak 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39437947  or  MOHAMMED.ALKAABI86@HOTMAIL.COM 

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

BAHRAIN SERVICES & MAINTENANCE COMPANY B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

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 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

ELIAS FOR WELDING BLACKSMITH AND FABRICTION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

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

Abedah Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

17730903  or  ALFADEL20@HOTMAIL.COM 

DAHUA COMMUNICATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
38412166  or  BU3EESA90@GMAIL.COM 

AIRPORT CORNER SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17325244  or  achikkanavas@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

Al Ameen Transport 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

17722778  or  ALAMEEN1@BATELCO.COM.BH 

Crystal Printing 
has a vacancy for the occupation of

  BOOKBINDER 
 suitably qualified applicants can contact

36423336  or  MEEAD@CYTALPP.COM 

SKY HI CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
39929669  or  ALASSYELE@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17701569  or  NAWAKHDHA2058@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17250627  or  admin01@kameshki.com 

INNER CIRCLE WOODEN SOLUTIONS W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

17001646  or  CIRCLECOMPANY@GMAIL.COM 

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

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

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD BAHRAIN 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Anus contracting co.w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33311986  or  M.ANUSCONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

GULF EXHAUST SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17701112  or  CEO@FABTECHBAHRAIN.COM 

AMAZING PROPERTIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17003901  or  INFO@AMAZINGTRADING.COM 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17831000  or  AKJCONT@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 

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

  PIPEFITTER 
 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 

FAYEZ HASAN AHMED ALORAIS (YAQOOT ALORAIS/ 7192 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39979779  or  FALAREES83@GMAIL.COM 

UNIVERSAL FOOD STUFF FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17466330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

MOHAMMED IQBAL REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36975947  or  IQBALABEDIN66@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 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

FREHA COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36311338  or  JAMAL.ALSAEEDI66@GMAIL.COM 

DURAT ALKHALEJ MARIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
17674316  or  duratkhaleej@hotmail.com 

BAHJAH HASAN AHMED ALAMROOM 
has a vacancy for the occupation of

  CONCIERGE IN APPARTMENT 
 suitably qualified applicants can contact

33431000  or  malhooi@hotmail.com 

AQEEL ABDULLA KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  SITE SUPERVISING ENGINEER 
 suitably qualified applicants can contact
17877556  or  aqeelabdullaest@mail.com 

ALMSHQAB BUTCHERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17254849  or  BY.MAJEED@HOTMAIL.COM 

SILK TECHNOLOGY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

Asmak Alsaheel Alsharqee 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39606062  or  ALJUNAID.FISHING.EQ@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 

HAITHAM MAINTENANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39610010  or  FATIMAALMULLA89@GMAIL.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

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

ANENYA HOLIDAYS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

36614601  or  ANANYACLEARANCE@GMAIL.COM 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com 

ABUL HASSAN WAREHOUSING WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

39604577  or  AMINA.MEFTAH@AL-BUSTANI.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Alnosaif Contracting & Excavation Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17590078  or  HANI.ALNOSAIF@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17007771  or  HR@issbh.com 

GROPY GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

39278737  or  GROOPIGRILL@GMAIL.COM 

GHLAM GOLD SMITHS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66606040  or  BAHRAININFOSYS@GMAIL.COM 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Ser huwa trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33159470  or  ZAMAN9211@HOTMAIL.COM 

GLOBAL LOGISTICAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
17532010  or  METEE@BATELCO.COM.BH 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.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 

Artisan Carpentry 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

38384444  or  TARIQALTHAWADI@GMAIL.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39714446  or  OMER.SI.INTER@GMAIL.COM 

KASHWAR MANAGMEMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

39808365  or  MASOOMADOC2014@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

GOLDEN CROWN FOR THE SALE OF KUNAFA 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

36685503  or  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM 

ALSASAAH AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17441900  or  hussain.ali@giic.com.bh 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

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 

ABU ALI DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34642325  or  MOHSENZAMAN90@GMAIL.COM 

SANA REPAIRING AND MAINTENANCE OF SHIPS 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39262606  or  ahmed@sanarep.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contact

17729935  or  mohammed@panoramabh.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 

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 

Secure Me W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17749697  or  secure.me@live.com 

AlMarkh workshop air conditioner and other electrical devices re 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33133419  or  BASHAR849@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 

GULF REFRACTORY & INSULATION CO B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17631232  or  faisalashoor@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

32242444  or  info@jssbahrain.com 

AL - KARAMA SANDWICHES CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39929669  or  HHASSANALASSY@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33610210  or  hajen.const@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 

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 

JOINT GULF BUSINESS CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
17825929  or  H.MEARAJ@HOTMAIL.COM 

AL KARAMA GRILLS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39929669  or  ALASSY6@GMAIL.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

SHOOT SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

39636622  or  JENANTHONYPD@GMAIL.COM 

GOLDEN TRADING CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36525638  or  GOLDENTRADING@HOTMAIL.COM 

SAMI SALMAN EBRAHIM EJWAIR 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
34457323  or  SAMICAP8@GMAIL.COM 

DADABHAI TRAVEL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
17103001  or  Hameed912@hotmail.com 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

17714916  or  ACCBAHRAIN@MALABARGROUP.COM 

Mazali Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17292662  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

SKY INTERNATIONAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
36434526  or  ASHRAF@SKYINTLBH.COM 

MOHAMMED HASAN SALEH ALOMARI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
17610181  or  shgroup@batelco.com.bh 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17001640  or  info@sss.bh 

GALGACHA RC JEWELLERY DESIGN S.P.C OWNED BY KESTO GHOSH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

36812284  or  KESTOGHOSH14@GMAIL.COM 

Clariant Consulting Middle East Ltd - Branch of a forign company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17556307  or  YOUSSEF.BOUNOUHI@CLARIANT.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

Ganesh Bhavan Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

39771192  or  INTER.ISLAND.BH@GMAIL.COM 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

BEST IN TOWN ELECTRICAL WORKS BAHRAINI PARTNERSHIP Co. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33182924  or  KHURSHIDNF@ICLOUD.COM 

Asid Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

33922612  or  MIANHASHIR1374@GMAIL.COM 

Fast magic spans W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

39660404  or  MSSALMAN61@GMAIL.COM 

KISMAT SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

66708118  or  info@awtadi.com 

ALMOAYYED CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

Doma Drinking Water W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STOREKEEPER 
 suitably qualified applicants can contact
17600151  or  SADEQalaali@domadw.com 

Diamond Fish Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

CENTRE OF YEMENI HONEY 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

37396655  or  ALMSOODIHONEYCENTER@GMAIL.COM 

REAL POINT COMPUTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
37739477  or  RPCOMP19@GMAIL.COM 

Gulf Biotech B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

39933012  or  dr.waqar.mughal@gmail.com 

PARWEEZ SARWAR ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17770569  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM  
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بأدلة دامغة.. كشف تحول طهران إلى مالذ آمن للتنظيم اإلرهابي

بومبيو: إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر

عرض وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، أمس الثالثاء، جملة من األدلة بشأن عالقة وثيقة بين إيران وتنظيم القاعدة اإلرهابي 
الذي شن هجمات دموية في كثير من دول العالم.

وقـــال بــومــبــيــو، فــي مــؤتــمــر صحفي، 
من  جديدة  نسخة  أضحت  إيــران  إن 
هو  نظره،  في  الفرق  لكن  أفغانستان، 
ينشطون  كانوا  القاعدة  متشددي  أن 
بينما  الــنــائــيــة،  أفغانستان  جــبــال  فــي 
يــنــالــون رعــايــة رســمــيــة فــي طــهــران، 
تنظيم  ساعد  إيـــران  نظام  أن  مــؤكــدا 
القاعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، 
مؤكدا أن القاعدة وإيران محور الدمار 

في العالم.
ــاف وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  وأضـ
مفادها  جــديــدة،  معلومة  يعرض  أنــه 
على  عرضت  اإليــرانــيــة  السلطات  أن 
رئيسا  مقرا  يقيم  أن  القاعدة  تنظيم 
ــكــن شــريــطــة االلـــتـــزام  ــــاد، ل ــب ــ فـــي ال

بالقوانين المحلية.
وأوضح بومبيو أن إيران قدمت دعما 
الــقــاعــدة،  إلرهـــابـــي  ســخــيــا  لوجستيا 
عــلــى  يـــحـــصـــلـــوا  أن  ــهـــم  لـ فـــأتـــاحـــت 
أيضا  لهم  أتــاحــت  كما  ــوزات ســفــر،  جـ

أن يجمعوا األموال ألجل اإلنفاق على 
مخططاتهم.

يشكلُه  الــذي  الكبير  الخطر  إلــى  ونبه 
هــــذا الـــدعـــم اإليـــــرانـــــي، الســيــمــا أن 
القاعدة قد يستفيُد من شبكة  تنظيم 

االتصاالت المتاحة له في طهران.
اإليــرانــي في  الــتــورط  وأورد أن هــذا 
خطرا  يشكل  القاعدة  متشددي  دعــم 
محدقا بأغلب دول العالم، وبالتالي، ال 
محيد عن الماضي قدما في محاسبة 

إيران وخوض الحرب ضد اإلرهاب.
وذكر الوزير األميركي أن هذه العاقة 
الــمــشــبــوهــة لــيــس أمـــرا جـــديـــدا، ففي 
2011، كان قاض فيدرالي أميركي قد 
على  القاعدة  تنظيم  حصول  إلى  نبه 

دعم إيراني.
أما في العام 2013، فخصلت الحكومة 
ــن رتــبــوا  ــددا مـ ــ ــى أن عـ ــ الــكــنــديــة، إل
نيويورك  مدينة  في  إرهابيا  مخططا 
األميركية أخـــذوا أوامــرهــم مــن قــادة 

يقيمون في إيران.
إلــــى أن مــتــشــددي  بــومــبــيــو  وأشــــــار 
التنقل  يستطيعون  أصبحوا  القاعدة 
قيود،  ودون  سلس  بشكل  الباد  في 
مع  ــتــزامــن  ــال ب أي   ،2015 ســنــة  مــنــذ 
منه  انسحبت  الـــذي  ــنــووي  ال االتــفــاق 

واشنطن في 2018.
بارزة من  أسماء  بومبيو عن  وتحدث 
في  لها  قــدم  موطئ  وجــدت  القاعدة 
الــعــدل”  بـــ”ســيــف  الملقب  مــثــل  إيــــران 

وأبي محمد المصري.
ــى رصــد  وأشــــار الـــوزيـــر األمــيــركــي إلـ
الـــدوالرات  مايين  من  مالية  مكافأة 
لمن يساعد على الوصول إلى قيادات 
ــاعـــدة مثل  ــقـ ــة بــــــارزة مـــن الـ ــيـ ــابـ إرهـ
الرحمن  عبد  بأبي  المعروف  المتشدد 

المغربي.
وأثــنــى بــومــبــيــو عــلــى ســيــاســة إدارة 
دونالد ترامب تجاه إيران، وحذر مما 
إيــران،  استرضاء  بمحاوالت  وصفها 

ــرغــم مــن تــمــاديــهــا فــي سلوك  عــلــى ال
عــدائــي. وقـــال إن مــا تــقــوم بــه إيــران 
ابتزاز، واصفا إياها بأسوأ دولة راعية 

لإلرهاب في العالم.
بومبيو من  وفــي وقــت ســابــق، سخر 
مسؤولين  إليــجــاد  الــمــحــاوالت  بعض 
قائا  اإليــرانــي،  النظام  فــي  معتدلين 
إن هذه المهمة أصعب من العثور على 

وحيد القرن.

واشنطن ـ وكاالت

بومبيو: إيران هي أفغانستان الجديدة 
بالنسبة لتنظيم القاعدة

الكويت ـ وكاالت

قدموا  ــوزراء  الـ إن  الثاثاء،  أمــس  الكويتية،  الحكومة  باسم  الناطق  قــال 
استقالتهم لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها 

تحت تصرفه.
استقبل  الـــوزراء  رئيس  إن  تويتر،  على  تغريدة  الــمــزرم في  طــارق  وصــرح 
“في قصر السيف اليوم )الثاثاء( نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفع لسموه 

استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه”.
وأوردت وكالة األنباء الكويتية “كونا”، أن ذلك جاء “في ضوء ما آلت إليه 
وما  والحكومة،  األمــة  مجلس  بين  العاقة  في  الراهنة،  األوضــاع  تطورات 

تقتضيه المصلحة الوطنية”.
الجابر  األحمد  نــواف  الشيخ  الكويت  أمير  أصــدر  ديسمبر،  من  الثامن  وفي 
رئيسا  الصباح  الخالد  صباح  الشيخ  تعيين  بــإعــادة  أميريا  قــرارا  الصباح، 

لمجلس الوزراء.
ذلك  قبل  الحكومة  باستقالة  تقدم  قد  الصباح  الخالد  صباح  الشيخ  وكــان 

يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.

رسميا.. وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالتهم

بيروت ـ وكاالت

دبي- العربية.نتالقاهرة ـ وكاالت

في تطورات ملف تفجير مرفأ بيروت، 
الرابع  في  اللبناني  العاصمة  هز  الــذي 
من أغسطس الماضي، أصدر اإلنتربول 
أمـــس الــثــاثــاء “نــشــرة حــمــراء” بحق 
لهم  أن  تبين  اثنين وبرتغالي  روسيين 
وسفينة  األمـــونـــيـــوم  بــشــحــنــة  ــات  صـ
الموت التي أدت إلى المأساة اللبنانية 

هذه.
فقد أفادت الوكالة الوطنية لإلعام أن 
النشرة الحمراء الصادرة عن اإلنتربول 
السفينة  وقبطان  مالك  اســم  تضمنت 
“روسوس”، وهي السفينة التي حملت 
إلى  األمونيوم  نترات  من  طًنا   2750
لبنان العام 2013، وكذلك تاجر نترات 
برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت 

تخزين  تــم  حــيــث   2014 ــعــام  ال
المواد.

ــيـــمـــا  يــــــأتــــــي هــــــــــذا فـ
التحقيقات  تتواصل 

محكمة  رّدت  بــعــدمــا  االنـــفـــجـــار  فـــي 
السير  وقــف  طلب  الجزائية،  التمييز 
ــمــلــف إلــى  بــالــتــحــقــيــقــات، وأعــــــادت ال
صوان  فــادي  القاضي  العدلي  المحقق 
مــن دون الــبــّت بــطــلــب نــقــل الــدعــوى 
علي  السابقين  الوزيرين  من  المقّدمة 
لارتياب  زعيتر،  وغــازي  خليل  حسن 
ــروع، إلــــــى حـــيـــن اســـتـــكـــمـــال  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
القاضي  أن  يعني  ما  وهــو  التبليغات، 
ــاودة جــلــســات  ــعــ صـــــوان يــســتــطــيــع مــ
التحقيق. تعليقا على نشرة اإلنتربول، 
في  السابق  التمييز  عام  مّدعي  اعتبر 
لبنان القاضي حاتم ماضي “أن خطوة 
متأّخرة،  لكنها  جّيدة،  هــذه  اإلنتربول 
ــطــان  ــيــم صـــاحـــب وقــب وعـــلـــيـــه تــســل
سفينة الموت وتاجر النيترات إلى 
أجــل  مــن  اللبنانية؛  الــســلــطــات 
استكمال التحقيقات معهما”.

الــجــوي عن  الحظر  رفــع  الــثــاثــاء،  أمــس  أعلنت مصر، 
الرحات القطرية والسماح بعبورها األجواء المصرية.

وقالت سلطة الطيران المصرية في بيان: “قررت مصر 
على  فرضته  ــذي  ال الــجــوي  الحظر  رفــع  الثاثاء  أمــس 
ــى مــصــر، وفتح  إل القطرية  الــطــيــران  رحـــات شــركــات 
 3 بعد توقفها  الــرحــات  الــجــوي، واســتــئــنــاف  الــمــجــال 

سنوات”.
أشرف  المصري  المدني  الطيران  سلطة  رئيس  وأفــاد 
مصر  لشركتي  يحق  الحظر  رفــع  قــرار  بعد  بأنه  نــويــر، 
للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة 
اســتــئــنــاف الــحــركــة الــجــويــة فــي مـــطـــارات الــدولــتــيــن، 
الطيران  لسلطتي  الــرحــات  تشغيل  جـــداول  ــال  وإرسـ

المدني المصري والقطرية للموافقة عليها.
وذكرت مصادر ماحية أنه مع ساعات الصباح األولى 
تم السماح بعبور الطائرات القطرية األجواء المصرية، 
لها  وصــلــت  القطرية  الخطوط  طــائــرات  أن  وأضــافــت 
أثــنــاء  الــمــصــريــة  ــواء  ــ األجـ عــبــر  مــن  ومــنــهــا  التعليمات 
القرار يشمل هبوط  أن  إلى  المصادر  رحاته، وأشــارت 

الطائرات أيضا في حاالت الطوارئ.

مرة جديدة، تعرضت مواقع تابعة للحرس الثوري اإليراني 
الـــزور شرق  ديــر  ريــف  فــي  البوكمال  أطـــراف مدينة  عند 
أفاد  ما  غــارات جوية، بحسب  إلى  الثاثاء  أمس  سوريا، 

المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
“فاطميون”  ميليشيا  عــمــدت  أن  بعد  الــضــربــة  تلك  أتــت 
األفغانية” التي تعمل تحت امرأة الحرس، إلى نقل حمولة 
الخضار  لنقل  “مخصصة  كبيرة  شاحنات   4 عبر  أسلحة 

والفواكه”.
وبــحــســب الــمــرصــد، فــقــد كــانــت تــلــك الــشــاحــنــات محملة 
ــعــراق،  بــصــواريــخ إيــرانــيــة الــصــنــع، جـــاءت عــن طــريــق ال
وأفرغت في مستودعات تجارية استأجرتها من مدنيين 
بمنطقة كوع ابن أسود الواقع بين مدينة الميادين وبلدة 

محكان بريف دير الزور الشرقي.
النظام  قــوات  مع  تسيطر  اإليرانية  الميليشيات  أن  يذكر 

السوري على مواقع كثيرة في محافظة دير الزور.
وغالبا ما تتعرض تلك المواقع لضربات مجهولة المصدر، 
إال أن كافة الترجيحات تشي بضلوع إسرائيل، بينما تنفي 

األخيرة األمر.

بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت

مصر تعيد فتح أجوائها 
للطائرات القطرية

الحرس الثوري تحت نيران 
مجهولة في دير الزور

مسقط ـ وكاالت

أصــدرت ســلطنة عمان أمــس الثالثاء نــص “النظام األساســي للدولة” الذي 
تضمــن تعديــالت على آلية انتقــال الحكم نصت على أن والية الحكم تنتقل 
“من الســلطان إلى أكبر أبنائه ســنا”، ما يجعل أكبر أبناء الســلطان هيثم بن 

طارق، وليا للعهد.

وكان الســلطان أصــدر مرســوما اإلثنيــن قضى بوضــع آلية محــددة النتقال 
والية الحكم في السلطنة ولتعيين ولي عهد للمرة األولى في تاريخ البالد، 

وذلك بعد مرور عام على توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

وأشــــــارت الـــمـــادة الــخــامــســة من 
النظام إلى أن “والية الحكم، تنتقل 
سنا،  أبنائه  أكبر  إلى  السلطان  من 
ــن، وهكذا  ثــم أكــبــر أبــنــاء هــذا االبـ

طبقة بعد طبقة”.
وأضاف البيان أنه “إذا توفي االبن 
واليــة  إلــيــه  تنتقل  أن  قبل  األكــبــر 
الحكم، تنتقل إلى أكبر أبنائه، ولو 

كان للمتوفى إخوة”.

وبـــمـــوجـــب الـــنـــظـــام األســــاســــي، 
هو  العهد  ولــي  يكون  أن  ُيفترض 
الــســيــد ذي يـــزن بــن هــيــثــم، االبــن 
طــارق.  بــن  هيثم  للسلطان  األكــبــر 
وبــذلــك أصــبــح ذي يــزن أول ولي 
ــاريـــخ ســلــطــنــة عــمــان  ــي تـ عــهــد فـ

الحديث. 
حاليا  عاما(   31( يــزن  ذي  ويشغل 
والــريــاضــة  الثقافة  وزيـــر  منصب 

أول  فــي  تعيينه  مــنــذ  ــشــبــاب،  وال
حكومة شكلها والده لدى استامه 
ُعمان  سلطنة  فــي  الحكم  مقاليد 
السلطان  ــــدى  ول ــمــاضــي.  ال الــعــام 
ابنان هما ذي يزن وبلعرب،  هيثم 
إضافة إلى ابنتين هما ثريا وأميمة، 

من زوجته عهد بنت عبدهللا.

ذي يزن بن هيثم

للحكــم األساســي  النظــام  علــى  تعديــالت  بموجــب 
أكبر أبناء سلطان عمان وليا للعهد

تونس ـ العربية نت

ــحــزب الــدســتــوري  ــّذرت رئــيــســة ال حــ
الحر عبير موسي، أمس الثاثاء، من 
راشد  البرلمان  رئيس  تحركات  خطر 
الغنوشي، التي يهدف من ورائها إلى 
الجلسة  صاحيات  على  االستحواذ 
العامة؛ من أجل االستفراد بالقرارات، 
مرتبطة  مــشــبــوهــة  أجـــنـــدة  وتــنــفــيــذ 

بتنظيم اإلخوان.
وأوضحت في مؤتمر صحفي، أمس، 
حلفائه  مـــن  وبـــدعـــم  الــغــنــوشــي  أن 
ــاول االنــقــاب على  فــي الــبــرلــمــان حـ
وتمرير  الــعــامــة،  الجلسة  “شــرعــيــة” 
الــذي  المجلس  مكتب  عبر  ــرارات  قــ
)7 نواب  يستحوذ فيه على األغلبية 
13(، تحت غطاء اتخاذ  من مجموع 

ــيــة لــعــمــل  ــائ ــن إجـــــــــراءات اســتــث
الــبــرلــمــان فــي ظــل تفشي 

وباء كورونا.
كــمــا تــابــعــت أن “آخــر 

اهتمامات رئيس البرلمان هي صّحة 
لم يّتخذ ولم  أنــه  الــنــواب”، موضحة 
االحترازية  اإلجراءات  يحترم سابقا 
ــة فـــي الــجــلــســات  ــة الـــازمـ والــصــحــّي
المشاركين  حــيــاة  ويـــعـــّرض  الــعــامــة 
له  الموجهة  ــنــداءات  ال رغــم  للخطر، 
بضرورة احترام البروتوكول الصحي، 
إلــــى أن إقــــــرار اإلجـــــــراءات  الفـــتـــة 
منه  الــهــدف  ليس  اآلن  االستثنائية 
من  بل  الصحي  البروتوكول  تطبيق 
العامة،  الجلسة  على  االنــقــاب  أجــل 
كل  الغنوشي  تعطي  فتاوى  وتمرير 
ــتــغــّول داخــل  الــصــاحــيــات لــمــزيــد ال
قوانين  مــشــاريــع  وتــمــريــر  الــبــرلــمــان 
البرلمان تخدم  عبر مكتب  وقــرارات 
ســيــاســتــه وأجـــنـــدتـــه. وخــلــصــت 
اإلخــوان  أن خطر  إلى  موسي، 
هو أنهم ال يعترفون بالقانون 

وبمؤسسات الدولة.

موسي: الغنوشي يحاول السطو على البرلمان
واشنطن ـ وكاالت

المنتهية  األمــيــركــي  الرئيس  اعتبر 
واليته دونالد ترامب، أمس الثاثاء، 
أن التحرك في مجلس النواب لعزله 
ــك فـــي ظل  ــ ــلــغــايــة”، وذل “ســخــيــف ل
اقــتــحــام الــمــئــات مــن أنــصــاره مبنى 
“الــكــابــيــتــول” أثــنــاء انــعــقــاد جلسة 
جو  غريمه  فوز  عن  رسميا  لإلعان 
دعاهم  أن  بعد  باالنتخابات،  بايدن 

إلى التوجه إلى هناك والتظاهر.
وقال ترامب في كلمة مقتضبة أمام 
فأعتقد  للعزل،  “بالنسبة  صحفيين: 
أن هذا استمرار ألكبر عملية مطاردة 
إنها  السياسي..  بالتاريخ  ساحرات 

سخيفة جدا”.
كبيرا..  غضبا  يحدث  “العزل  وتابع: 

)رئــيــســة مجلس  ـــ  لـ وبــالــنــســبــة 
بيلوسي  نانسي  الــنــواب( 

الديمقراطيين  و)زعيم 
ــوخ(  ــيـ ــشـ بــمــجــلــس الـ

في  استمرارهم  فــإن  شــومــر،  تشاك 
هـــذا الــطــريــق يــحــدث خــطــرا كبيرا 
أريد  ال  كبيرا..  ويسبب غضبا  لبلدنا 
ــوقــت نفسه  الــعــنــف”، رافــضــا فــي ال
ــؤال عــمــا إذا كــان  ــ اإلجـــابـــة عـــن سـ

سيستقيل.
حكمه  خال  الثانية  للمرة  أنه  يذكر 
الواليات المتحدة، قد يخضع ترامب 
أول  بذلك  ليكون  العزل،  إلجــراءات 
ــعــزل  رئـــيـــس يــخــضــع إلجـــــــراءات ال

مرتين في تاريخ الباد.
في  بالتصويت  اإلقالة  عملية  وتبدأ 
ــواد الــعــزل،  ــواب عــلــى مـ ــن مجلس ال
إلــى  الــمــوجــهــة  بالتهم  قــائــمــة  وهـــي 
بأغلبية  التصويت  تم  وإذا  الرئيس، 
 1 زائـــد  الــمــئــة  فــي   50( بسيطة 
ــراءات الــعــزل،  مــثــا( تــبــدأ إجــ
ثـــم يــخــضــع لــمــحــاكــمــة في 

مجلس الشيوخ.

ترامب يصعد: التحرك لعزلي “سخيف”

األردن.. اإلعدام لمنفذ 
هجوم جرش اإلرهابي

عمان ـ وكاالت

أصــدرت محكمة أمــن الــدولــة األردنــيــة، 
شنقا  بـــاإلعـــدام  حكما  ــثــالثــاء،  ال أمـــس 
اإلرهابي  العمل  الموت بحق منفذ  حتى 

على السياح في جرش العام 2019.
باألشغال  حكما  أيضا  المحكمة  وأقــّرت 
قضية  في  الثاني  المتهم  على  المؤبدة 
الموقع،  السياح في ذات  االعتداء على 
كما حكمت باألشغال المؤقتة 7 سنوات 
القضية،  نفس  في  الثالث  المتهم  على 
ــيــة  األردن “بـــتـــرا”  ــة  ذكــــرت وكــال حسبما 

لألنباء.

دبي ـ العربية نت

في تصريح متناقض، أثار العديد من التساؤالت، أعلن علي أكبر واليتي، مستشار المرشد اإليراني علي خامنئي للشؤون 
الدولية، أنه على الرغم من أن خامنئي حّرم إنتاج سالح نووي، لكن إيران تعتبر استخدامه “مباحا” إذا كان ذلك ضروريا.

ــلــة نــشــرهــا الــمــوقــع  وقـــــال فـــي مــقــاب
نحن  الثاثاء:  أمس  للمرشد  الرسمي 
قطعه  ــي  ودول ديني  بتعهد  ملتزمون 
المرشد األعلى، هو أن الساح النووي 
إذا  لنا  يباح  استخدامه  أن  إال  محرم، 
كان ذلك ضروريا بالنسبة لنا وسنفعل 

ذلك”.
أمــــا عـــن احـــتـــمـــال عـــــودة الـــواليـــات 
فشدد  الــنــووي،  االتفاق  إلــى  المتحدة 
واليتي على أن “المهم بالنسبة لنا هو 
رفــع الــعــقــوبــات، ســـواء عـــادت أميركا 
أن عودتها ستضر  أم ال، رغم  لاتفاق 

بمصالحنا” بحسب قوله.
أن  الــمــرشــد  أكـــد مستشار  ذلـــك،  إلـــى 
ــبـــدء أيــة  شــــرط الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي لـ
ــيــة الـــزنـــاد”  ــاء آل ــغـ مــفــاوضــات هـــو “إلـ
دونالد  األميركي  الرئيس  فعلها  التي 
العقوبات  ــادت كــل  أعـ تــرامــب والــتــي 

تلقائيا، فيما يبدو أنه موقف خامنئي 
الــذي عبر عنه واليــتــي. وبــالــرغــم من 
بالملف  إيران صعدت من مواقفها  أن 
الــيــورانــيــوم  تخصيب  بــرفــع  الـــنـــووي 
بنسبة 20 ٪ وأعادت تشغيل منشآت 
خامنئي  تصريحات  أحدثت  جديدة، 
الشهر الماضي، حول إمكان التفاوض 
مــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة، جـــدال داخــل 

األوساط السياسية في إيران.

الزنــاد” “آليــة  إلغــاء  أميــركا  مــع  للتفــاوض  إيــران  شــرط  واليتــي: 

مستشار خامنئي: السالح النووي “حرام”.. لكنه مباح لنا
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تترتـــب ميزانيـــة عينتهـــا حكومة المال روحانـــي على المزيد من الديون للســـنوات 
الالحقـــة، وذلـــك رغم ديون ضخمة لحكومـــة روحاني والتي تبلـــغ آالف المليارات 
فيمـــا مضـــى، وتأتي ميزانية العام القـــادم للحكومة الحالية والالحقة باســـتقراض 
هائـــل، وفـــي حالة واحدة، ســـيصل تســـديد هـــذه الديون فـــي عـــام )2021( إلى ما 

يقارب 100 ألف مليار تومان.
ويأتي تســـديد هـــذه الكمية من الديون وألية حكومة الحقـــة على هذا النحو: بيع 
المزيد من أموال المواطنين تحت عنوان أموال الحكومة، رفع ســـعر العملة لبيعها 
في الســـوق وتســـديد قســـم مـــن الديون، بيع أســـهم الشـــركات المصابـــة باإلفالس 
للمواطنين بأسعار أكثر من السعر الحقيقي في البورصة وفي نهاية المطاف إرغام 
المواطنيـــن علـــى قبول تداعيـــات تترتب على البيـــع المبكر لمصادر المســـتقبل، ما 

يتجلى في أسعار مروعة وقاصمة للظهور للسلع والمواد الغذائية.
واآلن ننظر لنرى ماذا فعلت هذه المشـــاريع  - التي تبيع المســـتقبل بديون فلكية، 
والتي جعلت الجيل القادم يتعرض لها - بالمواطنين في الوقت الحالي ومعاشهم: 

“تشـــير اإلحصاءات الجديدة لمركز الدراســـات في مجلس شـــورى النظام إلى أنه 
وفي الســـنوات العشر الماضية انخفض معدل الدخل للمواطنين اإليرانيين بنسبة 
34 % وهذا األمر ونظًرا للنمو االقتصادي الســـالب والنمو اإليجابي للتضخم، أدى 
النخفاض السعر الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، األمر الذي جعلهم أفقر أكثر 

من أي وقت مضى”.

والموائد الفارغة للمواطنين خالل العقد المنصرم تدل على نمو التضخم المخيف  «
وحاالت مزمنة للبطالة والمزيد من الدمار للظروف االقتصادية. ورغم أن هذا 

االقتصاد وخالل السنوات الـ 40 الماضية كان يواجه هذه المشكالت ألنه لم تكن 
هناك برامج طويلة األمد لتطوير البنى التحتية وتعزيز إجمالي الناتج المحلي، 

ولكن بيع الماليين من براميل النفط كان يغطي كل هذه الحاالت من عدم 
الكفاءة والفساد والدمار، ولكن اآلن أصبحت تلك الثروات المنهوبة تفتقر إلى 
الكنوز الغالية، حيث ظهرت الجروح العفنة من جسد هذه الحكومة المتخلفة 

والنهابة لمصادر البالد.”مجاهدين”.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء... قائد التطوير
انطالقـــا مـــن حرص عاهل البالد المفدى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، وتطلعـــه إلـــى تحقيـــق حيـــاة أفضـــل للمواطنين 
والمقيمين على كامل تراب هذه األرض الطيبة، يأتي الحديث عن رؤية مملكة 
البحريـــن التي تم تدشـــينها في أكتوبر 2008، والتـــي يقودها قائد التطوير بهذا 
الوطن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، والتي تطمح إلى ترسيخ أسس مجتمع عادل 
ومزدهر ومتكاتف يتطلع إلى تحقيق طموحات أفراد هذا الوطن بحلول 2030، 
فـــإن مـــا نراه اليوم على أرض الواقع من مكتســـبات تحققـــت منذ بداية جائحة 
كورونا وامتدادا إلى توفير اللقاح وإتاحته مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين، 
يؤكد حرص الحكومة الرشـــيدة على أن مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في 

مقدمة األولويات.
ومـــا نـــراه اليـــوم من متابعة شـــخصية من لدن ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، آلخـــر تطـــورات الوضع الصحي فـــي المملكة في ظل جائحـــة كورونا، 
خير دليل على قربه من أبناء هذا الوطن وحرصه على رسم مسار واضح لبناء 
العالقة ما بين الحكومة الموقرة برئاســـته وبين أبناء شـــعبه من أجل مســـتقبل 

مشرق.
إن سموه ضرب أروع أمثال الوفاء واإلنسانية خالل متابعته الشخصية ألحوال 
المواطنيـــن والمقيميـــن ممـــن تعرضـــوا لإلصابـــة خالل فتـــرة الجائحـــة، وكذلك 
حرصـــه المطلـــق علـــى الوصـــول بالمملكة إلـــى معـــدالت متقدمة من مؤشـــرات 
األمـــان الصحـــي حتى باتـــت المملكة واحدة مـــن أوائل الدول التي اســـتطاعت 
كبـــح تداعيـــات وآثار تلـــك الجائحـــة، وكان لتواجد ســـموه في مختلـــف مواقع 
العمـــل خالل هـــذه األزمة األثـــر األكبر في نفـــوس األطباء والصفـــوف األمامية 
التي كانت تواجه مصيرا مجهوال ومســـتقبال غامضا لوباء ال يعرف دواءه غير 
هللا، مـــا جعلهم ال يخشـــون مواجهـــة هذا الوباء مســـتمدين عزمهم وقواهم من 

روح فريق البحرين.
إن الجهود التي يبذلها سموه في مختلف مجاالت التنمية، لها أبعاد  «

إيجابية على مستوى الوطن والمواطن، ما يؤكد حرصه على االرتقاء بهذا 
البلد إلى منصات عالية ومتقدمة. نفخر جميعنا بقائد التطوير ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، الذي جسد مفاهيم الشراكة المجتمعية والتنمية 
المستدامة التي كانت من أهم محاور رؤية 2030، وكلنا أمل بأن يكون عام 

2021 استمراراً للنجاحات واإلنجازات والمكتسبات الوطنية.

د. خالد زايد

عبدالرحمن مهابادي

إيران.. مستنقعات رهيبة ومخاوف تجاه حقبة “عدم االستقرار واالنتفاضة” )1(

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

للتواصل: 17111483

مجموعة الدعم الفني لحسابات البوابة التعليمية... كفاءة ومهارة
تســـعى وزارة التربيـــة والتعليـــم دائما إلى رفـــع كفاءة ومهـــارات وأداء 
الكوادر البحرينية في كل أقســـامها، والذين يتم االعتماد عليهم بشـــكل 
كبيـــر، وقـــد أثبتت مجموعـــة الدعم الفني لحســـابات البوابـــة التعليمية 
بمختلـــف أبوابهـــا أنهـــا علـــى قـــدر المســـؤولية بشـــكل دائـــم ومتواصـــل 
الســـتيعاب كل المالحظات والمشـــاكل التي تعتـــرض الطلبة في البوابة 
التعليمية، “آالف من الطلبة وليس عددا قليال”، وسرعة الرد عبر الهاتف 
علـــى أرقام التواصل، وشـــخصيا ســـمعت قصصا كثيرة عـــن تفاني هذه 
المجموعـــة فـــي عملهـــا وحرصهـــا التـــام علـــى تقديـــم صـــورة صحيحة 
ومتكاملـــة لمـــا تحققـــه وزارة التربية والتعليم مـــن نجاحات مذهلة في 

التعليم اإللكتروني وبأعلى معايير الجودة والخطط والبرامج.
الشك أن التعليم يعتبر من أهم الحقول في ظل استمرار جائحة كورونا 
فـــي مختلـــف دول العالـــم مقارنة مع غيـــره، واســـتطاعت وزارة التربية 
والتعليـــم وبفضـــل توجيهات الحكومة الموقـــرة أن تحقق قفزات رائدة 
فـــي مجـــال التعليم عن بعد وتوفير كل ما من شـــأنه أن يرتقي بالطالب 

وبنـــاء قدراته العلميـــة والعملية، ناهيك عن العنايـــة الفائقة التي توليها 
الـــوزارة للطلبـــة ذوي االحتياجـــات الخاصة وتوفير الـــدروس بالطريقة 
التي تناســـبهم، وهذا نابع من اهتمام القيـــادة بخلق المناخ المالئم الذي 
يرعـــى أفكارهـــم ويســـاعدهم فـــي التميـــز، كما أنـــه يعكس أيضـــا الدور 
الحضـــاري الضخـــم الذي تقـــوم به الحكومـــة الموقرة في حقـــل التربية 

والتعليم.
“إن تحميل الدروس والمختبرات االفتراضية للكثير من المواد والمئات  «

من المقررات الدراسية، وعشرات اآلالف من اإلثراءات التعليمية اإللكترونية، 
وأسئلة االمتحانات النهائية السابقة ونماذج اإلجابة عليها، وتشكيل العديد 

من فرق العمل إلنجاز الدروس الجديدة التي يتم تحميلها على المحتوى 
التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، وكذلك نشر عشرات اآلالف 
من حلقات النقاش واألنشطة والدروس، كما بينت وزارة التربية والتعليم 

مؤخرا”، يعد إنجازا وطنيا هائال بما يستجيب إلى التوجهات المستقبلية 
وريادة مملكة البحرين في توظيف تقنية المعلومات واالتصال في 

التعليم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تحية للنائب العام وثالث رسائل أخرى

.  نثمن التوجيه الكريم لســـعادة النائب العام علي بن فضل البوعينين بإنشـــاء 
شـــعبة متخصصـــة ضمن الهيـــكل الداخلـــي لوحـــدة التحقيق الخاصة بمســـمى 
“شـــعبة شـــؤون المجني عليهم والشـــهود” والتي تختص بالتواصل مع المجني 
عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها 
الوحـــدة. هذه الخطوة الحكيمة هي إنفاذ مســـتمر لاللتزامـــات الدولية للمملكة 
بحماية حقوق اإلنسان في منظومة العدالة الجنائية، وإحقاق للمعايير الدولية 

الضامنة لحقوق الشهود والمجني عليهم خالل مراحل الدعوة الجنائية.
.  مفردات مســـيئة: وســـم البعض للمدافعين عن البحرين والقيادة أثناء األزمة 
القطريـــة بمفـــردات دنيئة ومســـيئة، يتطلـــب المتابعة من قبـــل الجهات األمنية 
المختصـــة، ألن مـــا يحـــدث محاولـــة لتثبيـــط عزيمة رجـــاالت الوطن وتكســـير 
مجاديفهم، واإلســـاءة لسمعتهم، واألهم التشكيك بنواياهم الوطنية المخلصة، 

وحرف صورتها أمام الرأي العام... “عيب”.
.  تجاوب متأخر: أحد اإلخوة كانت لديه مصلحة في إحدى الجهات الحكومية 
الخدميـــة، وظلت معطلة ألكثر من شـــهر، وبعد أن فـــاض به الكيل، اتصل بأحد 
المســـؤولين عنها، وقال بالحـــرف: إذا لم تنجزوا موضوعي العالق، سأشـــكوكم 
في برنامج “تواصل” وفي الصحافة، بل سأنقل الموضوع للبرلمان، فأنا صاحب 
حق، وأنتم تعطلون مصلحتي ومصلحة أسرتي، بعدها مباشرة، أنجز موضوع 
هـــذا المواطـــن وبفترة قياســـية لم تتخط يوميـــن، فلماذا تدفـــع بعض الجهات 

المواطن لدخول مسار الشكوى والوعيد لكي ينال حقه المشروع؟
. عن األســـر المتعففة: تنشـــر الصحف المحلية والمنصات اإلعالمية بين الحين 
واآلخر حاالت مؤســـفة ألســـر بحرينية متعففة، تعيش بشـــقق إيجار وبأوضاع 
اقتصادية واجتماعية صعبة، نتأمل من وزارة اإلسكان ممثلة بوزيرها الفاضل 
المهندس باسم الحمر، وضع آلية مستعجلة لصرف الوحدات السكنية للحاالت 
التـــي يتـــم التأكد منهـــا بمثل هذه الظروف القاســـية، تقديرًا لألســـرة البحرينية 

وحفاظًا على استقرارها، والفال بسعادته وفريق العمل بالوزارة طيب.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

نعرف القصة التراثية العربية التي ُتحكى عن رجل جمع أوالَده حوَله ُقبيل موته، 
ثم َأعطى كالًّ منهم عوًدا، وطلب من كلِّ واحٍد أن يكســـر العود الذي معه فكســـره 
بيســـر وســـهولة، ثم أحضـــر لهم مجموعًة مـــن األعواد مربوطًة فـــي حزمٍة واحدٍة، 
وطلب من كلِّ واحٍد منهم أن يكسر هذه الحزمة فعجزوا جميًعا عن كسرها، وهنا 
ظهرت حكمة األب ألوالده، وهي أن يظلوا متحدين متجمعين يًدا واحدة حتى ال 
يقدر أعداؤهم على أن يكسروهم أو ينالوا منهم. ومن أشهر األشعار في ذلك قول 
الشاعر: كوُنوا جميَعًا يا َبِنيَّ ِإذا اعَترى.. َخْطٌب وال تتفرُقوا آحاَدا، تأَبى الِرَماُح ِإذا 

رْت أفراَدا. رًا.. وِإذا افترْقَن تكسَّ اجتمْعَن تكسُّ
د بين الشـــعوب العربية، والســـيما شعوب  وما من أحد ُينكر أهمية التعاون والتوحُّ
ق لها القوة والَمنعة،  دول مجلس التعاون الخليجي، فالتعاون بين هذه الدول يحقِّ
ويـــردع أعداءهـــا من العـــدوان عليها، ويحمي شـــعوبها من محـــاوالت النيل منهم 
والسيطرة على ثرواتهم وخيراتهم. وكما نعلم فإن دول مجلس التعاون الخليجي 
ـــل مطمًعـــا للكثير من القوى اإلقليمية والدوليـــة التي تتصارع من أجل الهيمنة  تمثِّ
ر لهـــا الحماية  علـــى الطاقـــة، وتعـــاون هذه الـــدول وتضافر الجهود فيمـــا بينها يوفِّ
واألمـــن، وعلـــى العكـــس من ذلك فإن االنقســـام فيما بينها ُيضعـــف قوتها، وُيذِهب 
رهبتهـــا مـــن نفوس أعدائها، وهذا لن يفيد أحًدا، ولن يجني من يشـــذ عن اإلجماع 
الخليجي إال الضعف والوهن. والحق أنَّ ما يجمع بين شعوب دول مجلس التعاون 
الخليجـــي من أواصـــر وروابط كثيٌر جـــًدا، فهناك عالقات المصاهـــرة والقربى بين 

القبائـــل وبعضهـــا البعض في مختلـــف بلدانه؛ ومن هنا يتأتى حـــرص الجميع على 
قوة وتماســـك وَمَنَعة هذا المجلس، وأهميـــة وضرورة جمع الكلمة وتوحيد الصف 
بين أعضائه، لما يربط بينهم من عالقات خاصة، وسمات مشتركة أساسها العقيدة 
اإلســـالمية والثقافـــة العربية، ووحدة الهدف والمصير المشـــترك الـــذي يجمع بين 

جميع أبناء الخليج العربي.
وفي الحقيقة لقد قطع مجلس التعاون الخليجي مسيرًة حافلة زاخرة بالنجاحات، 
وينبغـــي أن ُنحافـــظ على مـــا تمَّ إحرازه من إنجـــازات ونبني عليـــه، تحقيًقا آلمال 
مواطنـــي دول المجلـــس وتطلعاتهـــم نحـــو مزيٍد من التطـــور والرخـــاء واالزدهار، 
ووقوف دول المجلس صًفا واحًدا في مواجهة أي تهديد قد تتعرض له أي منها. 

لقد فرح الجميع بنجاح القمة الحادية واألربعين لدول مجلس التعاون  «
ًرا في محافظة الُعال السعودية في رأب الصدع؛  الخليجي التي ُعقدت مؤخَّ

ألن ذلك له أهمية كبيرة في حماية أمن جميع الدول األعضاء في المجلس، 
وصون استقرارها، وتأمين سالمتها، وحماية مصالح مواطنيها، كما أن 

الكثيرين يستبشرون خيًرا بأن نتائج القمة  سيكون لها أبلغ األثر في إيجاد بيئة 
اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز رفاهية جميع مواطني دول المجلس، 

وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من 
خالل تفعيل مسيرة التعاون بين ُدوله في جميع المجاالت، وخصوصا المجال 

االقتصادي.

Osailanim
@yahoo.com

د. غسان محمد عسيالن

أهمية القمة الخليجية



تنطلق األربعاء منافســـات الجولة السادســـة 
لـــدوري الدرجـــة الثانية لكرة القدم للموســـم 
بإقامـــة  وذلـــك   ،2021  -  2020 الرياضـــي 
لقاءيـــن عنـــد 6 مســـاًء. يلعـــب االتحـــاد مـــع 
الشـــباب على ملعب مدينة حمد، والخالدية 
مع مدينة عيســـى على استاد النادي األهلي. 

وتســـتكمل مباريات الجولـــة الخميس بإقامة 
3 مباريـــات: الحالـــة مـــع االتفـــاق، التضامـــن مع 

قاللي، سترة مع البحرين.
ويشـــير ترتيـــب الـــدوري حالًيا إلـــى صدارة نـــادي الحالة 

برصيـــد 12 نقطـــة، يليـــه االتفـــاق وصيًفـــا برصيـــد 11 نقطة، 
سترة والشباب بواقع 9 نقاط لكل واحد منهما، مدينة عيسى 
والخالديـــة وقاللي بواقع 7 نقاط لـــكل واحد منهم، البحرين 
5 نقـــاط، االتحـــاد 4 نقـــاط، والتضامن في المركـــز األخير بال 

نقاط.
وبالعـــودة إلـــى مباريـــات اليوم، فإن لقـــاء االتحاد والشـــباب 
يبدو متكافًئا؛ قياًسا بما قدمه الفريقان من مستوى متصاعد 

خالل منافســـات الـــدوري. وتعتبـــر المباراة 
خاصـــة لمدربـــي النادييـــن، إذ ســـبق لهما 
العمل ضمن إطار الجهاز الفني لمنتخب 
الشـــباب فـــي العـــام 2017، وكان مدرب 
نـــادي االتحاد حالًيا )محمد المقلة( مدرًبا 
نـــادي  مـــدرب  وكان  الشـــباب،  لمنتخـــب 
الشـــباب حالًيا )محمد عدنان أيوب( مساعًدا 
للمقلـــة فـــي تدريـــب منتخـــب الشـــباب، وكان 
الشـــباب فاز فـــي الجولة الماضية علـــى الخالدية، 
فيما خســـر االتحاد مـــن الحالة. وفي المبـــاراة الثانية، 
يدخل الخالدية بهدف تعويض خسارته في الجولة الماضية 
أماما الشـــباب حينما يالقي مدينة عيســـى المنتشي بفوزين 
متتالييـــن علـــى ســـترة والتضامـــن. يقـــود الخالديـــة المدرب 
الوطني راشـــد الدوســـري، فيما يشـــرف على مدينة عيســـى 
المدرب الوطني ســـيد حسن عيسى الذي تسلم المهام الفنية 
خلًفا للمدرب الوطني عيســـى الســـعدون الذي انتقل لتدريب 

نادي المحرق.

االتحــاد يالقــي الشــباب.. والخالدية أمام مدينة عيســى
الجولة 6 لدوري الدرجة الثانية

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

تـــرأس رئيـــس مجلـــس إدارة االتحـــاد البحريني 
لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الدوري 
المفتوح للهواة لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة، اجتماًعا دورًيا للجنة، والذي 

عقد عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد. 
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أعـــرب الشـــيخ علي بن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة عـــن بالـــغ الفخـــر 

واالعتـــزاز بتفعيل االتحاد لإلجـــراءات التنفيذية 
تمهيًدا لتدشـــين الدوري رسمًيا وانطالقه في الفترة 

المقبلـــة، وذلـــك تنفيـــًذا لتوجيهات النائـــب األول لرئيس 
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية 

البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في إقامة مسابقة 
دوري الهـــواة، والتي تأتي متوافقـــة مع الرؤى التطويرية لممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة ســـمو الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، لالرتقـــاء بكرة القـــدم البحرينية عبر 
تنفيذ المبادرات والمســـابقات واألنشـــطة الكفيلـــة بمنح الفرصة 
ألكبـــر عدد ممكن من الالعبين لخوض المباريات التنافســـية في 

أجواء رسمية.
واســـتعرضت اللجنـــة أثنـــاء االجتماع عـــدًدا من 
فتـــرة تســـجيل  تمديـــد  أبرزهـــا  المحـــاور جـــاء 
الفـــرق إلى 18 يناير 2021؛ لمنـــح الفرصة ألكبر 
عـــدد ممكن من الفرق للمشـــاركة في منافســـات 
الـــدوري، إذ اعتمـــدت رفع عدد الفـــرق بناًء على 
اإلقبـــال الكبير في عملية التســـجيل األولى، كما 
تـــم إقـــرار إقامـــة المســـابقة بنظـــام المجموعـــات. 
وأقـــرت اللجنـــة إصـــدار وثيقـــة ضوابط المشـــاركة، 
والتي ستلزم جميع الفرق المشاركة في الدوري باإلقرار 
عليها؛ تنظيًما للعملية اإلدارية والفنية للدوري بما يتوافق مع 

لوائح مسابقات االتحاد البحريني لكرة القدم.
 وبقرار اللجنة المنظمة للدوري المفتوح، يكون التسجيل متاًحا 
لجميع الفئات المســـموح لها بالمشاركة في الدوري، هي: األندية 
غيـــر األعضـــاء باالتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم، مراكـــز تمكين 
الشـــباب، الوزارات والهيئات الحكومية، الشركات والمؤسسات، 
األكاديميـــات، الجاليات، عـــالوة على األفراد، وذلـــك عبر الرابط 

.”https://bit.ly/2WUfUzN“ :اآلتي

تمديد فترة تســجيل الفرق.. واعتماد إقامة المسابقة بنظام المجموعات
علي بن خليفة يترأس اجتماًعا دورًيا لدوري الهواة
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يكتنـــف مصيـــر  الغمـــوض  يـــزال  ال 
إقامة بطولتي آســـيا للشباب )تحت 
19 عاًما( والناشئين )تحت 16 عاًما( 
لكـــرة القدم، واللتين أجلهما االتحاد 
العـــام  مـــن  القـــدم  لكـــرة  اآلســـيوي 
الماضـــي إلى العـــام الجاري )2021(؛ 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.
االتحاد اآلســـيوي لكـــرة القدم وبعد 
العـــام  إلـــى  البطولتيـــن  رحـــل  أن 
الجاري، وقرر أن تقام بطولة الشباب 
 3 الفتـــرة  خـــالل  أوزبكســـتان  فـــي 
وحتى 20 مارس وبطولة الناشئين 
فـــي ضيافـــة مملكـــة البحرين خالل 
الفتـــرة 31 مـــارس إلـــى 17 أبريـــل 
المقبليـــن، لم يكشـــف حتى اآلن عن 
مصيـــر البطولتيـــن، خصوًصـــا بعـــد 
قـــرار االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
بإلغـــاء كأس العالم للفئـــات العمرية 

)الناشئين والشباب(.
تشـــير  كانـــت  التوقعـــات  جميـــع 
إلـــى إلغـــاء بطولتي آســـيا للشـــباب 
والناشـــئين تلقائًيا مع إلغاء كأســـي 
العالـــم، إال أن القـــرار مـــن االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القـــدم لـــم يصـــدر 

ذهبـــت  فيمـــا  رســـمًيا،  اآلن  حتـــى 
بعـــض التوقعات إلى إمـــكان إقامة 
البطولتيـــن علـــى المســـتوى القاري 
فقـــط، خصوًصـــا وأنهمـــا لـــم تعـــدا 

مؤهلتين إلى كأس العالم.
وتنتظـــر المنتخبات المشـــاركة قرار 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لمعرفة 
مصيرها بالنســـبة لفترات التحضير 

واإلعداد خالل األيام المقبلة.
وكانت قرعة بطولة الشباب أوقعت 
ضمـــت  مجموعـــة  فـــي  منتخبنـــا 
منتخبات كوريـــا الجنوبية واليابان 
الناشـــئين  قرعـــة  فيمـــا  والعـــراق، 
مجموعـــة  فـــي  منتخبنـــا  أوقعـــت 
وقطـــر  الشـــمالية  كوريـــا  ضمـــت 
تدريـــب  علـــى  ويشـــرف  وإيـــران. 
منتخـــب الشـــباب المـــدرب الوطني 
ومنتخـــب  كرامـــي،  إســـماعيل 
الناشـــئين المـــدرب البرتغالـــي نونو 

كوستا.

غموض حول بطولتي آسيا للشباب والناشئين

الصخير- حلبة البحرين الدولية

أعلنـــت الفورموال 1 اليوم أن بطولة العالم 
ســـتفتتح   2021 لموســـم   1 للفورمـــوال 
موســـمها في مملكـــة البحريـــن، يأتي ذلك 
بعد تأجيل ســـباق جائزة أســـتراليا الكبرى 
بســـبب الوضـــع الحالي فيمـــا يتعلق بوباء 
“كوفيد 19”، حيث ســـينطلق الموســـم بعد 

أسبوع من اآلن.
ملبـــورن  ســـباق  جدولـــة  إعـــادة  وتمـــت 
 21 إلـــى   18 مـــن  الفتـــرة  فـــي  وســـيقام 
نوفمبـــر المقبـــل بعد اتفاق بيـــن الفورموال 
1 وأســـتراليا. هذه الخطـــوة هي جزء من 
سلسلة من التغييرات على تقويم الموسم 
الجديـــد للبطولة العالميـــة المكون من 23 

سباًقا والذي تم تأكيده اليوم.
وســـينطلق ســـباق جائزة البحرين الكبرى 

بنفـــس الموعد أي في نهاية مارس المقبل 
وكســـباق افتتاحـــي للبطولة حيـــث تعتبر 
المـــرة الثالثـــة التـــي تنطلـــق فيهـــا بطولـــة 
الفورمـــوال 1 في الصخيـــر “موطن رياضة 
الســـيارات فـــي الشـــرق األوســـط”، حيـــث 
انطلق السباق كجولة أولى خالل العامين 

2006 و2010.
تشـــمل التغييرات األخرى للتقويم: تغيير 
موعـــد ســـباق جائـــزة الصيـــن الكبـــرى في 
التاريـــخ المحـــدد لـــه، مـــع إمكانيـــة إعادة 
جدولة الســـباق، وعودة ســـباق إيموال في 
الســـعودية  ســـباقي  انطـــالق  أبريـــل،   18
وأبو ظبي خالل 5 ديســـمبر و12 ديســـمبر 
علـــى التوالـــي، عـــالوة علـــى ذلك، ســـيتم 
علـــى  آخـــر  ســـباق  عـــن  كذلـــك  اإلعـــالن 

التقويـــم وســـينطلق فـــي 2 مايـــو. تخضع 
هـــذه التغييرات لموافقة المجلس العالمي 
لرياضـــة الســـيارات. وســـيتم اإلعـــالن عن 
مزيـــد مـــن التفاصيـــل عـــن ســـباق جائـــزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال 

1، 2021 في الوقت المناسب.

آل  عيســـى  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفـــة الرئيس التنفيـــذي لحلبة البحرين 
الدوليـــة قائـــالً: “نشـــكر االتحـــاد الدولـــي 
للســـيارات والفورمـــوال 1 علـــى ثقتهم في 
اســـتضافتنا للجولـــة االفتتاحيـــة لموســـم 
2021 وفًقا للتقويم الجديد، وإنه لشـــرف 

كبير أن ينطلق الموســـم الجديد من حلبة 
البحريـــن الدوليـــة ونتطلع إلـــى الترحيب 
بعائلة الفورموال 1 في البحرين. “يســـعدنا 
أيًضا أن نرى انطالق ســـباق أســـتراليا في 
التقويم في وقت الحق من العام ونتمنى 
لهـــم وللجميـــع فـــي الفورمـــوال 1 األفضـــل 

بينمـــا نســـتعد للموســـم الجديـــد. وللمزيد 
من المعلومات عن ســـباق جائزة البحرين 
الكبرى لطيران الخليج على حلبة البحرين 
الدوليـــة يمكنكـــم زيـــارة الموقع الرســـمي 
www.bahraingp.com أو االتصال على 

الخط الساخن 17450000.

الموسم سيبدأ من حلبة البحرين الدولية من سباقات الفورموال 1

الكبرى لطيران الخليج البحرين  جائزة 

“الفــورموال 1” تفتتــح موســمها 2021 بحلــبة البحــريــن

أحمد مهدي

أحمد مهدي

البحرينيــةاألربعاء 13 يناير 2021 - 29 جمادى األولى 1442 - العدد 4474 األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  عــن  صــادر  قــرار 

إعادة تشكيل اتحادات الرماية والمبارزة و“الريشة”

باربار يجدد عقَدي عبدالقادر والمقابي

صــدر عن ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل خليفــة النائــب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة قــرار رقــم )5( 
لســنة 2021 بإعــادة تشــكيل مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي للرمايــة للــدورة 

االنتخابية 2021 - 2024.

وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحرينـــي للرماية في دورته الجديدة 
2021 - 2024 برئاســـة معالـــي الشـــيخ 
ســـلمان بن خالـــد آل خليفـــة وعضوية 
كال من: ســـعادة الشـــيخ حمد بن راشد 
آل خليفـــة، ســـعادة الشـــيخ خالـــد بـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، الســـيد 
داود حســـين علي محمد المانع، السيد 
عبدالرحمن راشـــد عبدالرحمن السعد،  
الســـيد ابراهيم عبدهللا محمد عبدهللا 
البنعلي،  الســـيد يوسف عيسى يوسف 

بن ناس، السيد خالد عبدالعزيز محمد 
مبـــارك  الســـيد أحمـــد محمـــد  صالـــح، 
علـــي  حســـين  علـــي  الســـيد  األحمـــد، 
صليبيـــخ، الســـيد وائـــل محمد خميس 

المعراج.
وجـــاء في المادة )2( على األمين العام 
وكافـــة المعنيين تنفيذ هذا القرار - كل 
فيمـــا يخصـــه - ويعمل به اعتبـــارا من 

تاريخ صدوره.
كما صدر عن سموه قرار رقم )6( لسنة 
2021 بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة 
للـــدورة  للمبـــارزة  البحرينـــي  اإلتحـــاد 

االنتخابية 2021 - 2024.
وجـــاء فـــي المـــادة )1( مـــن القـــرار أنه 
يعـــاد تشـــكيل مجلـــس إدارة االتحـــاد 
البحريني للمبارزة في دورته الجديدة 
2021 - 2024 برئاســـة ســـعادة الشيخ 
ابراهيم بن سلمان آل خليفة وعضوية 
كال مـــن الســـادة: راشـــد ســـعد جمعـــة 
ربيعة المضحكي، صالح فرج ســـلطان 
فرحـــان، جاســـم حمد ناصـــر الودعاني 
الدوســـري، ناهد مبارك عفنان فرحان، 
فواز يوســـف أحمـــد عبـــدهللا، ابراهيم 

محمد هويشل غنيم المسيعدين.
وجـــاء في المادة )2( على األمين العام 
وكافـــة المعنيين تنفيذ هذا القرار - كل 
فيمـــا يخصـــه - ويعمل به اعتبـــارا من 

تاريخ صدوره.
كمـــا أصدر ســـموه قـــرار رقم )7( لســـنة 
2021 بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة 

الطائـــرة  للريشـــة  البحرينـــي  االتحـــاد 
واالســـكواش للدورة االنتخابية 2021 
- 2024. وجاء في المادة )1( من القرار 
أنه يعاد تشـــكيل مجلس إدارة االتحاد 
البحريني للريشة الطائرة واالسكواش 
 2024 - 2021 فـــي دورتـــه الجديـــدة 
حاجـــي  سوســـن  د.  ســـعادة  برئاســـة 
محمد تقوي وعضوية كال من السادة: 
كمـــال،  محمـــد  عبدالرحيـــم  إبراهيـــم 
عبدهللا أحمد خميس ســـبيل البلوشي، 
هشـــام عبدالرحمـــن محمـــد العباســـي، 
جعفـــر الســـيد ابراهيـــم جعفـــر حســـن، 
خالد خليل ابراهيم علي شاهين، دانة 

علي علي عبدهللا علي.
وجـــاء في المادة )2( على األمين العام 
وكافـــة المعنيين تنفيذ هذا القرار - كل 
فيمـــا يخصـــه - ويعمل به اعتبـــارا من 

تاريخ صدوره.

جـــددت إدارة نـــادي باربـــار عقـــَدي الالعبيـــن محمـــود 
عبدالقـــادر ومحمـــد المقابـــي؛ ليمثـــال بذلـــك صفـــوف 

الفريق األول في الموسم الرياضي 2021 -  2020.
وجـــرت مراســـم توقيع العقد مســـاء الثالثـــاء في مقر 

النادي بحضور رئيس النادي علي حسن والالعبين.
ويأتـــي تجديـــد محمود عبدالقـــادر ليؤكـــد الخبر الذي 
انفرد به “البالد سبورت” منذ يوم الثالثاء الموافق 29 
ديســـمبر 2019 عبر تصريح لالعب نفســـه بأنه باٍق مع 

يد باربار.
خطـــوات  ضمـــن  البارباريـــة  اإلدارة  خطـــوة  وتأتـــي 
ســـابقة أقدمـــت عليها في تجديد عقـــود العبيها، وهم 
علـــي رجب، والحارس عيســـى خلف، وحســـن الناصر، 
وقبلهـــم القائـــد جعفـــر عبدالقـــادر، فيمـــا نجحـــت فـــي 
إعـــادة الالعـــب جعفر عبـــاس إلى صفوفهـــا. إذ تهدف 
اإلدارة نفســـها، الحفـــاظ علـــى هوية الفريـــق وتعزيزه 
بالعناصر المطلوبة؛ من أجل تحقيق المنافســـة القوية 
والصحيحـــة علـــى األلقاب المحليـــة بالموســـم المقبل 

بعدما افتقدت ذلك بالموسم المنصرم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية البحرينية

سوسن تقوي إبراهيم بن سلمان سلمان بن خالد سمو الشيخ خالد بن حمد

جانب لتوقيع العقد

علي مجيد

 محمود 
باٍق لالتحاد

تمكنت إدارة نادي االتحاد من إبقاء 
الــاعــب مــحــمــود عــلــي فــي صفوف 
بالموسم  الــيــد  لــكــرة  األول  فريقها 

الرياضي 2021 -  2020.
وجــاء ذلــك مــن خــال توقيع العقد 
ــطــرفــيــن أمــس  ــيــن ال الـــــذي جــــرى ب
ــثــاثــاء فــي مــقــر الـــنـــادي بحضور  ال
رئيس جهاز كرة اليد صاح درويش 

ومحمود علي.

سبورت



األولمبية البحرينية تطالب باتخاذ موقف داعم لإلفراج عن الحداد
الدوليــة واللجنــة  الرياضيــة  البحرينيــة، األســرة  األولمبيــة  اللجنــة  طالبــت 
األولمبيــة الدوليــة )IOC( باتخــاذ موقــف حــازم وداعــم لإلفــراج عــن البطــل 
األولمبيــة  اللجنــة  كمــال األجســام وســفير  رياضــة  فــي  البحرينــي  العالمــي 
البحرينيــة ســامي إبراهيــم الحــداد الــذي احتجزتــه الســلطات القطريــة فــي 
الثامن من يناير 2021 بغير وجه حق، وذلك خالل قيامه برحلة صيد بحرية 
مــع عــدد مــن أصدقائــه فــي الميــاه اإلقليميــة البحرينيــة فــي انتهــاك صريــح 

للمواثيق والقوانين واألعراف الدولية.

وبعثـــت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
خطابـــا رســـميا إلـــى اللجنـــة األولمبية 
الدولية وجهته إلـــى األلماني توماس 

باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية.
“انطالقـــا  الرســـالة  نـــص  فـــي  وجـــاء 
الدوليـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  مـــن دور 
فـــي حمايـــة الرياضييـــن والدفاع عن 
حقوقهم وقضاياهـــم العادلة وتطبيقا 
لفصـــل  الداعـــي  األولمبـــي  للميثـــاق 
الرياضـــة عن السياســـة، فإننـــا نطالب 
األســـرة الرياضيـــة الدوليـــة واللجنـــة 

موقـــف  باتخـــاذ  الدوليـــة  األولمبيـــة 
داعـــم لإلفـــراج عـــن الرياضي ســـامي 
إبراهيـــم الحـــداد للعودة إلى أســـرته؛ 
إيمانـــا منـــا بـــأن الرياضـــة هي رســـالة 
محبة وســـالم بين الشـــعوب لتحقيق 
القيـــم األولمبيـــة النبيلـــة المتمثلة في 
الصداقـــة واالحتـــرام والتســـامح بين 

مختلف دول العالم..”.
ودعـــت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
الســـلطات القطرية لإلفـــراج فورا عن 
الرياضـــي البحرينـــي ســـامي إبراهيم 

أحـــد  باعتبـــاره  وأصدقائـــه؛  الحـــداد 
أبـــرز الرياضييـــن الذين مثلـــوا مملكة 
المحافـــل  مختلـــف  فـــي  البحريـــن 
مـــن  العديـــد  وحقـــق  الخارجيـــة 
اإلنجـــازات والبطـــوالت فـــي رياضـــة 
كمال األجســـام، أبرزها فـــوزه بالمركز 
األول والميداليـــة الذهبية في بطولة 
 IFBB Mozolani Pro Classic
األول  بالمركـــز  وفـــوزه   2016 العـــام 
 IFBB والميداليـــة الذهبية في بطولة

Pro Spain العـــام 2018 والعديـــد من 
اإلنجازات الدولية والقارية والعربية، 
باإلضافـــة إلى كونـــه أول رياضي في 

مملكـــة البحريـــن يتســـلم مـــن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملـــك مملكة البحرين جواز 

المجـــال  فـــي  محتـــرف  بمهنـــة  ســـفر 
الرياضي.

وأكـــدت اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية 
أنـــه رغـــم الجهـــود الدبلوماســـية التي 
البحرينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  بذلتهـــا 
لتأميـــن عمليـــة اإلفراج عـــن الرياضي 
سامي إبراهيم الحداد إال أن السلطات 
القطرية مازالت تحتجز الحداد حتى 
هذه اللحظة، مطالبين بسرعة اإلفراج 

عنه ليعود إلى أسرته ووطنه.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

عمـــق األهلـــي جـــراح البســـيتين وواصـــل مطاردتـــه للمحـــرق 
متصـــدر دوري عيســـى بن راشـــد ألندية الدرجـــة األولى للكرة 
الطائـــرة عندمـــا تغلـــب على منافســـه بــــ 3 أشـــواط نظيفة في 
المواجهة التي جمعتهما مســـاء أمس الثالثاء ضمن منافسات 

الجولة الحادية عشرة.
وبذلـــك الفوز رفع األهلي رصيده إلى 31 نقطة بالمركز الثاني 
بفـــارق نقطة واحـــدة عن المحـــرق المتصدر )32 نقطـــة( بينما 
تلقى البســـيتين الخسارة الحادية عشرة ليتوقف رصيده عند 

نقطتين من دون أي فوز يذكر في المسابقة.
األهلـــي أنهى أشـــواط اللقـــاء الثالثـــة 25/ 18، 25/ 21، 29/ 28، 
فيمـــا أدار اللقاء طاقـــم الحكام الدولي المكون من األول خالد 

الشوملي والثاني سيد محمد كاظم.
وفـــي المواجهـــة الثانية فاز النجمة على عالي بثالثة أشـــواط 
ليحقـــق   21 /25  ،14 /25  ،11 /25 كالتالـــي  انتهـــت  نظيفـــة 
“الرهيب” فوزه الســـادس ويرفع رصيده إلى 18 نقطة بالمركز 

الرابع، بينما تلقى أبناء الفخار الخسارة التاسعة ليظل رصيده 
عند 5 نقاط في المركز السادس.

في إطار الرؤية المســـتقبلية واالحترافية التي رســـمها ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمد آل خليفة ممثـــل جاللة الملك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب وجهـــود وزارة شـــئون الشـــباب 
والرياضـــة فـــي حفظ حقـــوق الرياضيين، اتخذ نـــادي مدينة 
عيســـى خطـــوة غير مســـبوقة بتوقيعه الرســـمي مـــع العبات 
فريـــق الســـيدات بالنـــادي الـــذي يتعاون مـــع أكاديمية ســـوبر 

سوكر. 
ووقـــع أحمـــد العكبـــري رئيس نـــادي مدينـــة عيســـى واألمين 
المالـــي عدنـــان المالكـــي بحضـــور أحمد العامـــر المديـــر العام 
ألكاديميـــة ســـوبر ســـوكر والمديـــر الفنـــي لألكاديمية عيســـى 
العينـــاوي ومســـاعد المدرب منـــار إبراهيم، عقود رســـمية مع 
العبات فريق الســـيدات في سابقة تاريخية للمرة األولى في 

البحرين. 
وأكد أحمد العكبري أن إدارة النادي تســـعى لتنفيذ توجيهات 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووزارة شئون الشباب 
والرياضـــة في حفظ حقـــوق الجميع، مبينـــًا أن هذه الخطوة 

غير المسبوقة ستفتح آفاقا واسعة في حفظ جميع الحقوق 
لـــدى الالعبـــات ودعـــم الكـــرة النســـائية تمهيدًا للوصـــول إلى 

االحتراف الكامل مستقبالً لدى الفريق. 
وأوضـــح أحمـــد العكبـــري أن هـــذه الخطـــوة ستســـاهم برفـــع 
مســـتويات الالعبات في ظل االحتفاظ بحقوقهن الكاملة من 
خالل توقيعهن للعقود الرسمية، متمنيًا للفريق دوام التوفيق 
والنجاح ومشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها أكاديمية سوبر 

سوكر في تعاونها الدائم مع النادي.

من توقيع العقود

في خطــوة غير مســبوقة وضمــن رؤية ناصــر بن حمدالنجمــة يعبــر أجــواء عالــي بــدوري عيســى بن راشــد
“المدينة” يوقع عقود مع العبات الكرة النسائيةاألهلي يضاعف جراح البسيتين

قــررت اللجنــة التنظيميــة للكــرة الطائرة بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربي 
تأجيل بطولة األندية الخليجية الـ 38 إلى شــهر ديســمبر المقبل لتقام بضيافة مملكة 
البحريــن فــي حال عدم إقامــة دورة األلعــاب الخليجية الثالثة “األولمبيــاد الخليجي” 

والتي من المقرر لها أن تقام في ديسمبر.

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة التنظيمية 
الخليجية للكرة الطائرة الذي عقد برئاسة 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة عبر تقنية 

االتصال المرئي يوم األحد الماضي.
وقال األمين العام للجنة التنظيمية فراس 
الحلواجـــي لـ “البالد ســـبورت” بـــأن اللجنة 
قـــررت إقامـــة بطولـــة األنديـــة الخليجيـــة 
الــــ 38 بشـــهر ديســـمبر المقبـــل فـــي حـــال 
تأجيل موعـــد األولمبيـــاد الخليجي، وفي 
حال إقامته بموعده ســـيتم إلغاء نســـخة 

2021 لتحتفـــظ بالرقـــم )38( وتقـــام فـــي 
العام القادم 2022، وذلك بعد اعتذار دولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة عن اســـتضافة 
البطولة فـــي موعدها الذي كان مقررا في 

مارس 2021.
وأضـــاف الحلواجـــي أن اللجنة التنظيمية 
اعتمدت مســـابقة الشواطئ الـ 17 للرجال 
والنســـخة الثانيـــة مـــن بطولـــة الناشـــئين 
لتقام ضمن دورة األلعاب الشـــاطئية التي 
مـــن المقـــرر لهـــا أن تقـــام بدولـــة الكويـــت 

الشـــقيقة في ديســـمبر المقبـــل، وفي حال 
إلغـــاء موعـــد الـــدورة الشـــاطئية ســـتقوم 
اللجنة التنظيمية بتحديد موعد الحق لها 

في االجتماع المقبل للجنة.
البطولـــة  إقامـــة  اللجنـــة  اعتمـــدت  كمـــا   

مواليـــد  الناشـــئين  لمنتخبـــات  السادســـة 
2003 - 2004 لتقـــام فـــي النصـــف الثانـــي 
مـــن شـــهر أغســـطس بدولة قطـــر وتنظيم 
المهرجـــان الخليجـــي الثالث لألشـــبال في 
الســـعودية بصيف العام الجاري 2021 مع 

مراعاة مستجدات جائحة كورونا “كوفيد 
.”19 -

وأوضـــح الحلواجـــي أن اللجنـــة اعتمدت 
لجان االحتكام لجميـــع البطوالت القادمة 
كما تم استعراض مشروع الميزانية للعام 

2021 واعتماد الرسائل الواردة.
هـــذا وقـــد نعـــى رئيـــس وأعضـــاء اللجنـــة 
التنظيمية الخليجية للكـــرة الطائرة فقيد 
اللجنـــة وعضـــو لجنـــة الحـــكام التابعة لها 
الحكـــم الكويتـــي علـــي أبل والـــذي وافته 
المنيـــة قبـــل أيـــام عـــدة بعـــد صـــراع مـــع 
المـــرض، إذ أشـــاد الشـــيخ علي بـــن محمد 
آل خليفة بمناقب الفقيد ودوره البارز في 
دعـــم أنشـــطة وبرامـــج اللجنـــة التنظيمية 
الحـــكام  لجنـــة  فـــي  دوره  خـــالل  مـــن 
وإســـهاماته الواضحـــة فـــي تمثيـــل الكرة 
كواحـــد  والخليجيـــة  الكويتيـــة  الطائـــرة 
من أبـــرز الحكام في العديـــد من المحافل 
القاريـــة والدولية داعيـــا هللا العلي القدير 
أن يتغمده بواســـع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ــى الـــكـــويـــتـــي عـــلـــي أبـــل ــعـ ــنـ تــنــظــيــمــيــة الــــطــــائــــرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تـ

“خليجي 37  لألندية” في البحرين ديسمبـر المقبل
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المنامة - بنا

خاطبت رئيس 
اللجنة األولمبية 

الدولية بشأن 
احتجازه من قبل 

السلطات القطرية

سبورت

حسن علي

علي أبل

سامي الحداد

علي بن محمد أثناء ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية الخليجية

واصل فريق المنامة تحقيق االنتصارات المتتالية 
بـــدوري زيـــن ألنديـــة الدرجـــة األولى لكرة الســـلة، 
وهـــذه المـــرة على حســـاب نظيـــره ســـترة بنتيجة 
)63/   96( في المباراة التي جمعتهما مســـاء الثالثاء 

لحساب الجولة الثامنة.
وجاءت نتائج األشـــواط األربعـــة كاآلتي: )25/   18، 
20/   20، 28/   15، 23/   10(، وبذلك حقق المنامة فوزه 
الخامـــس ليصبح رصيده 10 نقاط، وســـترة، الذي 
نال الخسارة السادسة، صار رصيده )10 نقاط( من 

8 مباريات.
اللبنانـــي  المحتـــرف  المنامـــة  فـــي صفـــوف  وبـــرز 
كريم عز الدين بتســـجيله 19 نقطة، أحمد ســـلمان 
)15 نقطة( وحســـن نوروز )13 نقطة(، وفي ســـترة 
محترفـــه ديالو بإحرازه 19 نقطـــة، علي عبداألمير 

)15 نقطة( وعلي عيد )14 نقطة(.
وعـــودة لمجريـــات المبـــاراة، شـــهد الشـــوط األول 
تكافؤا في المستوى الفني العام مع أفضلية نسبية 
للمنامـــة علـــى صعيـــد النتيجة التي تقـــدم بها رغم 
ظهـــور العبـــي ســـترة بصـــورة جيدة فـــي النواحي 
الهجوميـــة والدفاعيـــة، فيمـــا جاء الشـــوط الثاني 
مغايـــًرا تماًما للفريقيـــن، إذ فرض المنامة أســـلوبه 
وقوته وهيمن على المجريات، فيما ارتكب ســـترة 
الكثيـــر من األخطاء وعجز عن التســـجيل؛ ليخرج 

خاسًرا بفارق كبير.

النجمة والبحرين

كســـب فريـــق النجمـــة مواجهـــة نظيـــره البحريـــن 
بنتيجة 80/   109 وبواقع األشواط )14/   23 النجمة، 
13/   33 النجمـــة، 18/   26 النجمـــة، 27/   35 البحرين(، 
ليصبـــح  الخامـــس  فـــوزه  النجمـــة  حقـــق  وبذلـــك 

رصيـــده )12 نقطـــة( مـــن 7 مباريات وعـــزز موقفه 
فـــي التأهل للرباعي، أما البحرين فتلقى الخســـارة 

السابعة وصار رصيده )9 نقاط(.
وبـــرز فـــي صفوف النجمة ســـي جيه بإحـــرازه )33 
نقطة(، علي جعفر )19 نقطة(، وفي البحرين جالل 

أكبر )28 نقطة(، باقر عيسى )23 نقطة(.
ولـــم يجـــد العبو النجمة صعوبـــة تذكر في تحقيق 
الفوز بســـبب الجهوزية واكتمال الصفوف بخالف 

البحرين الذي لعب دون محترفه لإليقاف. 
وضـــرب النجماويـــة منذ الشـــوط األول عبـــر القوة 
الدفاعية وســـرعة االرتـــداد وتحقيق النقاط داخل 
وخـــارج القوس، فيما بانت علـــى البحرين المعاناة 
دفاعًيـــا وأيًضا هجومًيا مع إصراره على التصويب 
البعيد الـــذي لم يكن فيه موفًقا؛ ليتخلف ويخســـر 

بفارق من النقاط.

لـــلـــســـلـــة زيـــــــــن  دوري  مـــــــن  ــة  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ ــة  ــ ــ ــول ــ ــ ــج ــ ــ ال خــــــتــــــام 

المنامــة يهـزم ستـرة والنجمـة يكسـب البحريـن

علي مجيد

لقاء المنامة وسترة لقاء النجمة والبحرين

مواجهة النجمة وعالي



تمر بفترة ركود طويلة في العمل وتراٍخ.

قد تتخذ قراًرا بالعمل بطريقة جديدة اليوم.

التزامات من المحتمل أن تبعدك عن الرومانسية.  

حان الوقت لبدء نظام صحي صارم.

تشارك في بعض الرياضات التنافسية المفيدة.

تتجه نحو أهدافك بخطوات ثابتة، النجاح حليفك. 

لديك شخصية واثقة من نفسها بشكل زائد.

تبدو حالتك الصحية جيدة، فقط تعاني بعض األرق.

تعاني بعض االضطرابات بالمعدة. راجع الطبيب.

عليك أن تهتم بعملك واحترم زمالءك وتعامل معهم بحب.

أصبحت قادرا على تخطي كل ما يستجد من معوقات.

سيثبت هذا اليوم أنه يوم عمل جاد وشاق بالنسبة لك.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

اقتربــت أغنيــة “باب الجمــال” التــي طرحها الفنــان محمد 
منيــر من نحو أســبوع من تحقيق 2 مليون مشــاهدة على 
اليوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر 
أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة 

الصوت والماستر أمير محروس. ويحتوى ألبوم محمد منير 
علــى أغنيات أخرى بخالف باب الجمــال، وهي: “فينك يا حبيبي” 

مــن كلمات وألحــان عبدالعزيز زيــن العابدين، وتوزيــع أمير محــروس، و”أنا رايق” 
كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي و”ذوق”.

أكد النجم هاني رمزي تأجيل فيلمه “نيزك الدكروري”، 
قائال إن “الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة، وجرافيك عاليا 
جدا، ومن الصعب تنفيذه بالفترة الحالية، مضيفا أن 
الفيلم يتحدث عن الفضاء في إطار كوميدي. وأشــار 

رمزي، في تصريح صحافي، إلى أن نجله شــادي خريج 
مسرح الجامعة األميركية، وعمل مساعد مخرج في عدد 

من األعمال، منها فيلمه األخير “قســطي بيوجعني”، كما شــارك المخرج 
عمرو عرفة في أكثر من عمل، وفي إخراج بعض اإلعالنات.

كشف الفنان سعد الفرج عن وجوده خارج البالد في رحلة إلى 
مصر تســتغرق عدة أيام. وقال الفرج، ســافرت إلى القاهرة 
قبل أيــام، ومن المقرر أن أعود األســبوع المقبــل، وأتواجد 

حاليا في مدينة اإلسكندرية.
وأضــاف الفــرج: أطمئن جمهوري على صحتــي، ورحلتي هي 

للراحــة، وإجــراء بعــض الفحوصات الدوريــة، ألعود خــالل أيام 
وانطلق في مشروعي الدرامي لرمضان المقبل، بعد أن انتهيت من مسلسل “مطر 

صيف”، وفضل الفرج عدم الكشف عن تفاصيل العمل الجديد إلى حين عودته.

فحوصات للفرجنيزك الدكروريباب الجمال
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نادي البحرين للسينما يعلن الموعد الجديد لمهرجان البحرين السينمائي
أعلن نادي البحرين للسينما عن موعد عودة مهرجان البحرين السينمائي، ليقام 
فــي الفتــرة من 1 حتى 5 أبريــل المقبل 2021، وذلك بعد الحصول على موافقة 
هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار، ومــع مراعــاة كافــة االحتياطــات االحترازيــة 
الصحية الموصى بها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.  

بســـبب  الحاليـــة  للظـــروف  واســـتجابًة 
انتشـــار جائحـــة “كوفيـــد 19”، وضعـــت 
الســـينمائي  البحريـــن  مهرجـــان  إدارة 
تصـــوًرا جديـــًدا للمهرجـــان ُتراَعـــى فيه 
كل اإلجراءات االحترازية الموصى بها 
من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا، بحيث تعقد فعاليات 
المهرجـــان المالئمة للظرف الصحي في 
مملكـــة البحرين في شـــهر أبريل 2021، 
فيمـــا تؤجـــل الفعاليـــات األخـــرى التـــي 
يتعـــذر إقامتهـــا مثـــل عـــروض األفـــالم 

والحفالت الجماهيرية حتى موعد آخر 
في هذا العام 2021 سوف يتم اإلعالن 

عنه الحقا. 
وقالت إدارة المهرجـــان إن “هناك رغبة 
كبيرة لعمـــل مهرجان يلتقي فيه صناع 
األفـــالم وجًهـــا لوجه مـــع الجمهور، لكن 
الوضـــع الحالـــي قـــد ال يســـمح بإقامـــة 
مهرجـــان متكامـــل، وفـــي الوقـــت ذاته، 
فإننـــا نحـــرص علـــى عـــدم تأجيـــل هذا 
الحدث السينمائي الذي نأمل أن يشكل 
إضافة لألحداث والفعاليات السينمائية 

التي تقام في المنطقة”. 
“هـــذا  أن  المهرجـــان  إدارة  وأضافـــت 
التغييـــر المحتمـــل في شـــكل المهرجان 
فـــي  تقـــام  التـــي  األولـــى  دورتـــه  فـــي 
العـــام 2021، ينطلـــق مـــن حرصنـــا فـــي 
الســـينمائي  البحريـــن  مهرجـــان  إدارة 
وإدارة الجهـــة المنظمـــة المتمثلـــة فـــي 
نـــادي البحرين للســـينما؛ للحفـــاظ على 
صحـــة جميع الضيـــوف ودعـــم الجهود 
السينمائية المحلية والعربية المشاركة. 
وســـوف تشـــاهد لجنـــة تحكيـــم عربية 
األفالم المشاركة في مهرجان البحرين 
األفـــالم  الختيـــار  وذلـــك  الســـينمائي 
فـــي  نتائجهـــا  عـــن  واإلعـــالن  الفائـــزة 
شـــهر أبريـــل 2021، كمـــا أشـــارت إدارة 
المهرجان إلى أن هناك فعاليات صيفية 

محتملـــة تشـــمل عروًضا ونـــدوات حية 
م الحًقـــا فـــي حـــال تعـــذر إقامة  ســـُتَنظَّ
المهرجان بشـــكل كامل في شـــهر أبريل 

2021؛ وذلـــك حرًصـــا منـــا علـــى إقامـــة 
مهرجـــان ســـينمائي متكامـــل، وتقديـــم 
حـــدث طـــال انتظـــاره مـــن قبل عشـــاق 

السينما في المنطقة”. 
وكان مقـــرًرا أن تقـــام الـــدورة األولـــى 
للمهرجـــان خـــالل الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 8 
وكافـــة  تأجيلهـــا  قبـــل   ،2020 مـــارس 
الفعاليات المتنوعة محلًيا ودولًيا بسبب 
انتشـــار جائحة كورونا )كوفيد19-( في 
العـــام الماضـــي 2020، علـــى الرغـــم من 
مشـــاركة ما يزيد عن 200 فيلم يمثلون 

مخرجين من 14 دولة عربية.
الموعـــد  عـــن  اإلعـــالن  أن  إلـــى  يشـــار 
ـــَل دفًعـــا  الجديـــد إلقامـــة المهرجـــان َمثَّ
قوًيا لنادي البحرين للســـينما الستئناف 
العمل الذي قامت به جميع اللجان قبل 
التغييـــر االضطـــراري لموعـــد إقامتـــه 

السابق.

هند البلوشي تكشف تفاصيل زواجها

13 يناير

 1785
صدور العدد األول من صحيفة 
يـــد  علـــى  اللندنيـــة  تايمـــز  ذي 
جـــون  البريطانـــي  الصحفـــي 
وولتر، وكانت تحت اسم “ديلي 
يونيفيرســـال ريجستر”، إال أنها 
بالتايمـــز  ســـمت 

بالعام 1788.

 1559
تنصيب الملكة إليزابيث األولى ملكة على بريطانيا في كنيسة ويستمنسر في لندن.

 1610
جاليليو جاليلي يكتشف القمر الرابع لكوكب المشتري باستخدام المنظار.

1830

حريق كبير في نيو أورلينز في الواليات المتحدة، ويعتقد أن العبيد الثائرين كانوا وراءه.

 1924
 اإلعالن عن فوز حزب الوفد بأول انتخابات برلمانية في مصر.

 1953
إعالن الدستور في يوغوسالفيا واختيار المارشال جوزيف بروز تيتو رئيًسا لها.

طارق البحار

قال الممثل روان 
اتكنسون، الشهير 

بشخصية مستر 
بين، إنه سئم 

من أداء 
هذا الدور، 
ولن يقدمه 

مرة أخرى، 
كاشفا أنه 

سيعرض لهذه 
الشخصية فيلم رسوم 

متحركة في الفترة 
المقبلة، سيشارك فيه 

من ناحية الصوت، 
وأضاف “أداء تلك 
الشخصية مرهق“.
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“لوبين” مضمون الفرنكفونية مع النجم عمر سي بقصة رائعة

قــدرا  تحمل  شخصية  لــوبــيــن“  ”أرســيــن 
ــاب في  ــجــ ــرام واإلعــ ــ ــت ــن االحــ ــيــرا مـ كــب
الكاتب  قدمها  والــتــي  الفرنسي،  األدب 
وفيه   ،1905 العام  في  لوبالن  موريس 
وقد رسخ  إلى مخبر،  لص  تحول  قصة 
القصص  من  العديد  الرئيسي  المباحث 

القصيرة واألفالم.
الشخصية  هـــذه  تـــاريـــخ  يــكــون  ال  قـــد   
حتى  أو  الــبــحــريــنــي  للجمهور  مــعــروفــا 
جميلة  بــصــورة  يــقــدم  لكنه  األمــيــركــي، 
من  “لوبين”  مسلسل  في  اليوم  وبنجاح 
يقوم  والذي   ،”Netflix“ انتاجات  سلسلة 
رائع  دمج  في  عمر سي  النجم  ببطولته 
بين قصتين متربطا بصورة معاصرة عن 
وتصوير  رائــعــة  أحـــداث  فــي  الشخصية 
األميركية  بلمسات  جــدا  متقن  وإخــراج 
الملز  فــي  حاليا  وهــو  طبعا  “نتفليكس” 
الــبــحــريــن  فـــي  ــمــشــاهــدات  ال مـــن  األول 
إعادة  نجح المسلسل في  والذي  رسميا 
كالسيكية  لشخصية  مــعــاصــرة  عـــرض 
الفرنسي،  البوليسي  الخيال  من روايات 
الفرنسية  الـــروايـــات  أشــهــر  مــن  وتعتبر 
والتي صدر منها أفالم سينمائية وأنمي 
ــرى،  أخــ ودول  الـــيـــابـــان  ــن  مـ مـــشـــهـــورة 

الحائز  لوتيري”  “لــوي  المبدع  وبــإخــراج 
على جائزة “إيمي” وتأليف: جورج كاي 
ومن بطولة أيضا كل من لودفين سانير، 
إيرفي  غــارســيــا،  نيكول  إيــمــا،  كلوتيلد 
بــيــيــر، ســفــيــان غـــيـــراب، أنـــطـــوان غــوي، 

لونديز  فينسون  أساندي،  فارغاس 
وشيرين بوتلة.

النجم  يــقــدم  التفاصيل  وفــي 
ديــــــوب،  آســــــــان  دور  ســــــي، 
الذي توفي  السنغالي  المهاجر 
ــــف،  ــهـــام زائ والـــــده نــتــيــجــة اتـ

والذي كان يعمل سائق 
ســــيــــارة لــعــائــلــة 

بـــــاريـــــســـــيـــــة 
اتهم  غنية، 

بسرقة قالدة في رعايتهم، وهي قالدة 
كانت تنتمي إلى ماري أنطوانيت. الولد 
الصغير آسان تلقى كتابا بعنوان “لوبين” 
الحرفة  استخدام  إلى  يبادر  والــده،  من 
والدهاء للمطالبة بحقه بعد انتحار األب 

في السجن.
ــاجــح  ــن ــمــســلــســل ال ــحــســب ال ب
ــفــســه عــلــى  ــتــــدرب آســــــان ن ــ ي
كطريقة  والــتــســتــر،  التخفي 
واضحة لضمان أن التغييرات 
في الشخصية أكثر من مجرد 
تجميل، ووسط ذلك 
أسطورة  يتخذ 
لـــــــــوبـــــــــيـــــــــن 
بــاعــتــبــارهــا 

حقيقية  أرضية  مجرد  وليس  له  ملهمة 
وراء القصة في شكل من أشكال الواقع.
من  األول  الجزء  “نتفليكس”  وعرضت 
الــعــمــل، والــمــكــون مــن 5 حــلــقــات، حيث 
متحف  بجمال  األولـــى  الحلقات  تبهرنا 
المخرج  يأخذنا  بينما  الفرنسي،  اللوفر 
مدينة  فــي  أخـــرى  سياحية  جــولــة  فــي 
etretat التي ظهرت في الحلقة األخيرة 
من الجزء األول، والتي تتميز بسفوحها 
النورماندي  على ساحل  المطلة  الجبلية 

الفرنسي.
كوميديا  وفيه  سريع  إيقاعه  المسلسل 
التشويق  عناصر  مع  فرنكفونية،  اكشن 
والحماسة اللذين يقدمان للمشاهد متعة 

بصرية يستمتع بكل لحظة منها.

أثارت هنـــد البلوشـــي الفنانـــة الكويتيـــة الجدل خـــالل األيـــام الماضية بعد 
انتشار أنباء عن زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، وتأكيدهما األمر 

من دون التعليق عليه، قبل أن تعود وتكشف تفاصيل زواجها المفاجئ.
وقالت هند البلوشـــي في تصريحات لها مع برنامج “ام بي ســـي ترينيدنغ”، 
فـــي أول تعليـــق لهـــا علـــى ضجـــة خبر زواجهـــا مـــن المطـــرب العراقي علي 
يوســـف، إنهـــا تريـــد شـــكل كل مـــن هنأهـــا علـــى هـــذه المناســـبة ســـواء من 
الجمهـــور أو زمالئهـــا الفنانين، وأضافت إنها لم تكـــن تريد اإلعالن عن خبر 
زواجهـــا باالتفـــاق مع زوجهـــا، ولكن الخبر تســـرب وهي غير مســـؤولة عنه 
وال زوجهـــا أيضـــا. وأضافت هند البلوشـــي أنها قضت شـــهر العســـل لمدة 5 
أشـــهر مـــع زوجها، ووصفتـــه بالوقت الجميل، وكشـــفت ســـبب رغبتهما في 
إخفـــاء الزواج؛ لتفضيلهما البقاء لفترة أطـــول مع بعضهم، وكذلك لرغبتهم 
فـــي التعرف على بعض أكبر قبل اإلعالن عـــن الزواج، وأضافت أن االتفاق 
بينهم كان يقضي بإعالنه هو عن الزواج في الوقت المناســـب، ولكن الخبر 

سرب، وهو ما جاء على غير رضاه.



ُوقعـــت اتفاقية بيع أجهزة حاســـب محمول بين فريق الســـويق 
الخيـــري التابـــع للجنـــة التنميـــة االجتماعيـــة في والية الســـويق 
الُعمانية، وشـــركة طالل أبوغزالة الستشـــارات تقنية المعلومات 
واالتصاالت - فرع مسقط، وذلك أثناء اجتماع ُعقد رقميا تحت 
رعاية وكيل وزارة التنمية االجتماعية في سلطنة عمان الشيخ 
راشـــد بن أحمد الشامســـي، وبمشـــاركة رئيس ومؤســـس “طالل 

أبوغزالة العالمية” طالل أبوغزالة.
ووفقـــا لالتفاقيـــة، تقـــوم شـــركة أبوغزالـــة بتوفيـــر 370 جهـــازا 
محمـــوال مـــن نـــوع TAGITOP UNI C مـــن إنتـــاج شـــركة طالل 
أبوغزالـــة للتقنيـــة؛ بهدف توزيعها ألبناء األســـر المعســـرة بوالية 

السويق.
ووجه الشـــيخ راشد بن أحمد الشامسي الشكر واالمتنان لجميع 
القائميـــن علـــى هـــذا العمـــل الخيـــري المهـــم، مبيًنا أهميـــة العمل 
الجماعـــي والتكافلـــي فـــي التخفيـــف من آثـــار التحديـــات التي 
فرضتهـــا الجائحة التي تعصف بالعالم أجمع منذ ما يزيد على 8 
أشـــهر.من جانبه، أعرب أبوغزالة عن شكره الجزيل للشيخ على 
منح “أبوغزالة للتقنية” هذه الفرصة للمشاركة في هذا المشروع 
الهـــادف إلـــى النهوض بفئـــة مهمـــة بالمجتمع المحلـــي، كما وجه 
الشـــكر لســـلطنة عمان الحتضانها مكاتب المجموعـــة منذ بداية 

إنشائها في السلطنة بالعام 1973، مشيرا إلى أن ما يتم تقديمه 
في ُعمان هو جزء بســـيط من المعروف الكبير للســـلطنة وأهلها 

على المجموعة.
كما أشـــار أبوغزالة إلى مشـــروع مصنع “طـــالل أبوغزالة للتقنية 
لتصنيـــع األجهـــزة اإللكترونيـــة” المزمـــع إنشـــاؤه فـــي المنطقـــة 
االقتصاديـــة الخاصة بالدقـــم لخدمة منطقة الخليـــج وإفريقيا، 
مبينـــا أن اختيـــار الدقم يأتي نظرا لألهمية االســـتراتيجية التي 
تتمتـــع بهـــا المنطقة الخاصة على المدى البعيد، إضافة إلى توفر 
البنية التحتية التي جعلت من المنطقة رافًدا لالقتصاد العماني، 

قد يوازي مستقبال مساهمة النفط باالقتصاد الوطني.

كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
والتطـــورات  المســـتجدات  آخـــر  عـــن 
الخاصـــة بمشـــروع تطوير ســـوق المنامة 
للجنـــة  العاشـــر  االجتمـــاع  خـــالل  وذلـــك 
تنظيـــم وتطويـــر ســـوق المنامـــة القديمة 
والـــذي ُعقد عبـــر تقنية االتصـــال المرئي. 
واســـتعرض االجتمـــاع آخـــر مســـتجدات 
تطويـــر المشـــروع الذي يهدف بـــأن يمنح 
ســـوق المنامة تصميما عصريا ُمســـتوحى 
مـــن العراقـــة البحرينيـــة؛ ليعكـــس الهوية 
البحرينيـــة والتراث األصيـــل. وانحصرت 
المواضيـــع  مـــن  عـــدد  علـــى  الُمناقشـــات 
عـــن  فضـــاًل  الســـوق،  بداخـــل  الُمرتبطـــة 
واجهـــات  لتطويـــر  الجاريـــة  األعمـــال 
والفتات المحالت التجارية، التي تشـــمل 
275 محـــاًل تجارًيـــا تقـــع علـــى 5 شـــوارع 
رئيســـة على محيط الســـوق، وهي شارع 
المتنبي، وشـــارع بـــاب البحرين، وشـــارع 
الشـــيخ عبدهللا، وشـــارع التجار، وشـــارع 

ولي العهد في سوق المنامة.
وبهذه المناســـبة، صرح الرئيس التنفيذي 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ناصر 
علـــي قائـــدي “ســـيعطي مشـــروع تطوير 
ســـوق المنامة مظهرا جديـــدا كلًيا للموقع 
الحالي، وسُيساهم في تحسين الُمرفقات 
والخدمات الحالية باعتبار السوق موقعا 
سياحيا ُمهما. وسُيساهم كذلك المشروع 
وبذلـــك  الحاليـــة،  الُمرفقـــات  بتطويـــر 
خدمـــات  مـــن  المســـتأجرون  سيســـتفيد 
أفضـــل. وهـــذا جـــزء مـــن جهودنـــا لدعـــم 

وتعزيـــز المواقـــع الســـياحية فـــي مملكـــة 
البحريـــن مـــن خـــالل العمـــل مـــع ُمختلف 

األطراف من ذوي العالقة بالمشروع”. 
وأضاف “هذه المبادرات ستســـلط الضوء 
علـــى التاريخ األصيل لهـــذا المعلم الفريد 
من نوعـــه، إذ تمثـــل التصاميـــم الجديدة 
المملكـــة  ماضـــي  مـــن  مثالًيـــا  مزيًجـــا 
وحاضرها. يعكس ســـوق المنامة هويتنا 
الحقيقيـــة وإرثنـــا، لذلـــك نحـــن نعمل عن 
كثـــب مـــع اللجنـــة فـــي األعمـــال الجارية 

للمشروع”.

لتوزيعهـــا علـــى أبنـــاء األســـر المعســـرة بالواليـــة الُعمانيـــة ــة ــة البحرينيـ ــن العراقـ ــري مســـتوحى مـ بتصميـــم عصـ
“أبوغزالة” تبيع أجهزة حاسوب لـ “السويق الخيري” “السياحة” تناقش مستجدات تطوير سوق المنامة
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الدولـــي  الخبيـــر  تكريـــم  تـــم 
الـــذكاء  فـــي  والباحـــث 
حاجـــي  جاســـم  االصطناعـــي 
مـــن قبـــل األمين العـــام لمجلس 
أســـامة  المستشـــار  الشـــورى 
العصفـــور؛ لجهـــوده فـــي وضـــع 
واســـتراتيجية  عمـــل  خطـــة 
مجـــال  فـــي  المـــدى  طويلـــة 

الـــذكاء االصطناعي وتطبيقاته 
لمجلس الشـــورى. بدوره، شـــكر 
حاجي رئيس مجلس الشـــورى 
علي الصالح على دوره المتميز 
الـــذكاء  دعـــم  فـــي  والمســـتمر 
االصطناعي في المملكة، ورفعة 
المجلس إلى مؤسســـة متقدمة 

في الحلول الرقمية المبتكرة.

األمين العام للشورى يكرم جاسم حاجي

لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كشـــف 
ألمنيـــوم البحريـــن )ألبـــا(، أكبـــر مصهر 
لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، 
علـــي البقالي عن رؤيـــة ومهمة وقيم 
الشـــركة، وذلـــك خالل أولـــى فعاليات 
المجلـــس الســـنوي لعـــام 2021 والتي 
عقدت أمس االثنين الموافق 11 يناير 

2021 في قاعة الواحة بالشركة.
فـــي  الجديـــدة  “ألبـــا”  رؤيـــة  وتبشـــر 
“أن تصبـــح المنتـــج األول لأللمنيـــوم 
“أن  ومهمتهـــا  القادمـــة”؛  لألجيـــال 
مســـؤولة  مواطنـــة  كشـــركة  تســـعى 
لجميـــع  الحقيقيـــة  القيمـــة  لخلـــق 
مـــن  والمجتمـــع  المعنيـــة  األطـــراف 
حولهـــا”؛ وقيمهـــا المتمثلـــة “فـــي بيئة 
عمل آمنـــة وخضـــراء، والعمل كفريق 
واحـــد، وااللتـــزام بأخالقيـــات العمل، 

والســـعي نحـــو التميـــز، والمرونة في 
العمليـــات”، بحقبـــة جديـــدة للشـــركة 
محورهـــا الســـالمة وتطويـــر العنصـــر 
واالســـتدامة.  والحوكمـــة  البشـــري 
وشـــهدت الجلســـة االفتتاحية إعالن 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة “ألبـــا” عن 
أهداف الشـــركة لعام 2021 والمتمثلة 
فـــي التميز فـــي الســـالمة، والحصالة 
)برنامـــج خفض التكاليف التشـــغيلية 
الجديـــد(، والنظرة المســـتقبلية فضالً 

عن العودة القوية.
وقـــال البقالي “ليـــس بمقدورنا تغيير 
يمكننـــا  ولكـــن   2020 العـــام  أحـــداث 
أقـــوى  بشـــكل  للعـــودة  منهـــا  التعلـــم 
والتحســـن كشـــركة وأفـــراد علـــى حد 
سواء. ومع بداية العام الجديد، نأمل 
مـــن خالل طـــرح أهدافنا لعـــام 2021 
أن نجعـــل العـــام 2021 مميـــًزا لجميع 
األطـــراف المعنيـــة والمجتمع المحلي 

من حولنا”.
وُعقدت الجلسة االفتتاحية للمجلس 
هـــذا العـــام بحضـــور أعضـــاء اإلدارة 
اإلدارييـــن  والمديريـــن  التنفيذيـــة 
ومديـــري الدوائـــر فـــي قاعـــة الواحة، 
فيما ســـتعقد الجلســـات المتبقية عبر 
المنصـــة االفتراضيـــة يومـــي 13 و14 

يناير الجاري. 

الرئيـــس التنفيـــذي يكشـــف عـــن رؤيـــة الشـــركة الجديـــدة
“ألبا”... المنتج األول لأللمنيوم لألجيال القادمة

    وقعـــت شـــركة “صلة الخليـــج” مذكرة تفاهم، هـــي الثانية من 
 ”BIBF“ نوعها مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية
لتعزيـــز فـــرص التدريـــب فـــي مجـــاالت التعليـــم اإللكترونـــي 
ـــع المذكـــرة كل مـــن  وتجربـــة العمـــالء لموظفـــي الشـــركة. وقَّ
المديـــر العام للمعهد، أحمد الشـــيخ، والرئيس التنفيذي لصلة، 
 ”BIBF“ فـــراس أحمد. وبموجـــب هذه المذكرة، ســـيّقدم معهد
برامـــج تدريبيـــة ترّكز علـــى محتوى التعليم وحلـــول التطوير 
فـــي مجـــاالت تجربة العمـــالء، وتزويد موظفي صلـــة الخليج 
بمهارات وتقنيات التحول الرقمي، التقييم والقياس النفســـي 
والتســـوق المقّنـــع؛ وإدارة المشـــروعات؛ وحلـــول تكنولوجيـــا 

المعلومات، إضافة إلى المحاسبة والتمويل.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشـــركة صلـــة الخليج، فراس أحمد، 
عـــن ســـعادته البالغة بالشـــراكة مع معهـــد البحرين للدراســـات 
المصرفيـــة والماليـــة فـــي دعـــم برامـــج التدريـــب والتطويـــر 
المقدمة لموظفي الشركة، قائالً “نحن على ثقة تامة بأن معهد 
)BIBF( يقـــوم بـــدوٍر حيوٍي فـــي توفير تدريب عالـــي الجودة 
من خـــالل برامجه التدريبية المتخصصـــة، ولدينا إيمان كبير 

بتدريـــب وتطويـــر القـــوى العاملـــة البحرينية، باعتبـــاره جزًءا 
أساســـًيا مـــن إطار عملنا، بما يتماشـــى مع الرؤيـــة االقتصادية 
 ،”BIBF“ للمملكـــة 2030”. من جانبه، أعرب المدير العام لمعهد
أحمـــد الشـــيخ، عن ســـعادته بالتعـــاون مع “صلـــة الخليج” في 
تحســـين الكفاءات الرقميـــة لموظفيها وتصميم أفضل تجربة 
للعمـــالء لتحقيق ميزة تنافســـية، في إطـــار اهتمامات المعهد 
بتطويـــر وتعزيز مهارات الثروة البشـــرية في مملكة البحرين، 

وبناء القدرات الفردية والمؤسسية.

ــة الــعــمــاء ــرب ــج فـــي الــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي وت
“صلة الخليج” و“BIBF” يعززان فرص التدريب

لتطويــر مشــروع ســكني فــي باربــار بـــ 40 مليــون دينــار

“نسيج” تبرم اتفاقية شراكة مع “اإلثمار القابضة”

أعلنــت شــركة نســيج، إحــدى شــركات التطوير العقــاري الرائدة في مملكــة البحرين، عن توقيعها اتفاقية شــراكة مع شــركة اإلثمار 
القابضــة يتــم بموجبهــا تطويــر مشــروع ســكني بقيمــة 40 مليون دينــار في منطقة باربــار بالمحافظة الشــمالية، على مســاحة تقدر 

بحوالي 150 ألف متر مربع.

ووقع اتفاقية الشراكة في مقر 
شركة اإلثمار القابضة بضاحية 
الرئيـــس  مـــن  كل  الســـيف 
اإلثمـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
عبدالرحيـــم  أحمـــد  القابضـــة 
والمديـــر العـــام لشـــركة نســـيج 
أحمد الحمادي، بحضور ممثلين 
عن كال الطرفين من الشركتين 
وأفـــراد اإلدارة التنفيذيـــة، هم: 
العضو المنتدب لشـــركة نســـيج 
محمـــد خليـــل الســـيد، ونائـــب 
الرئيس التنفيـــذي لبنك اإلثمار 

عبدالحكيم الُمطوع.
الشـــراكة  اتفاقيـــة  وتشـــتمل   
قســـيمة   100 توفيـــر  علـــى 
ســـكنية، إضافة إلـــى 300 فيال 
ضاحيـــة  وتطويـــر  ســـكنية، 
ويســـتهدف  ككل،  المشـــروع 
المشروع البحرينيين خصوصا 
برنامـــج  مـــن  المســـتفيدين 
المشـــروع  ويمتـــاز  “مزايـــا”. 
منطقـــة  فـــي  المميـــز  بموقعـــه 
فـــي  هادئـــة  زراعيـــة  ريفيـــة/  
 400 حوالـــي  ويبعـــد  البديـــع، 
الشـــمالي  الســـاحل  مـــن  متـــر 
للمحافظـــة الشـــمالية، ويتميـــز 
للمشـــروع  الوصـــول  بســـهولة 
عبـــر الطـــرق الرئيســـة وشـــارع 
النخيـــل. وســـيتم اإلعـــالن عن 
تفاصيل المشـــروع مع الكشـــف 
عن هويته واســـمه فـــي الفترة 

المقبلة. 
وبهذه المناســـبة، صـــّرح العضو 
المنتدب لشـــركة نسيج، محمد 

خليـــل الســـيد “يعتبـــر مشـــروع 
تطوير باربار الســـادس لشـــركة 
نسيج في البحرين والثاني في 
المحافظـــة الشـــمالية، ويشـــكل 
إضافة جديدة لمحفظة نســـيج 
والتطويريـــة.  االســـتثمارية 
إدراًكا  المشـــروع  هـــذا  ويأتـــي 
مّنـــا للطلب المتزايـــد على هذه 
الفئـــة مـــن الوحـــدات الســـكنية 
الشـــمالية،  المحافظـــة  فـــي 
معـــدالت  تلبيـــة  فـــي  ونأمـــل 
الطلب بمزايـــا عالية من ناحية 
والتصاميم  والتشـــطيب  البناء 

والديكورات”.

وأضاف محمد خليل “ينســـجم 
الجهـــود  مـــع  باربـــار  مشـــروع 
المتواصلـــة لشـــركة نســـيج في 
تطويـــر المزيـــد مـــن الوحـــدات 
مســـتوى  علـــى  الســـكنية 
لشـــريحة  وتوفيرهـــا  المملكـــة 
والتـــي  المواطنيـــن،  مـــن  أكبـــر 
تأتي اســـتكمااًل لقصـــة نجاحها 
 2600 مـــن  أكثـــر  تطويـــر  فـــي 
مشـــروع  فـــي  ســـكنية  وحـــدة 
مدينة ســـلمان ومنطقة اللوزي 
اإلســـكان  مـــع وزارة  بالتعـــاون 
دينـــار.  مليـــون   170 بكلفـــة 
ويندرج مشـــروع باربـــار ضمن 

خطـــط نســـيج المدروســـة في 
اختيـــار المشـــاريع ذات الطلب 
وذات  الســـوق  فـــي  المتزايـــد 
جـــدوى اقتصادية. واكتســـبت 
فـــي  واســـعة  خبـــرة  الشـــركة 
تطويـــر وحـــدات ســـكنية فـــي 
المملكـــة عـــن طريق المشـــاريع 
القائمة والتي انتهينا منها مثل 
ياسمينة سار ومشروع بساتين 
ومشـــروع الشـــراكة مـــع وزارة 
اإلســـكان ومشـــروع كنـــال فيو 
فـــي جزيـــرة دلمونيا ومشـــاريع 
أخـــرى تغطـــي جميـــع  ســـكنية 

الفئات”.

أثناء توقيع االتفاقية
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زفاف غير عادي.. توأمان تتزوجان من رجل واحد
نشــر المســتخدم النيجيري نيلســون 
أوبيــدون، مقاطع فيديو وصورا من 
حفــل زفــاف غيــر عــادي لرجــل مــن 

نيجيريا، على حسابه عبر “تويتر”.
المتابعيــن  مــن  أوبيــدون،  وطلــب 
الموافقــة  بشــأن  آرائهــم  مشــاركته 
علــى الــزواج مــن توأميــن؛ ألنهمــا ال 

تستطيعان العيش دون بعضهما.
وحصــد مقطــع فيديــو لحفــل زفاف 
واحــد  رجــل  مــن  تزوجتــا  توأميــن 
أقيــم فــي نيجيريا، عشــرات اآلالف 
من المشاهدات، تم نشره عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، فــي 10 يناير 
الجــاري، واعتبــره المتابعــون زفافــا 
غير عادي، وفقا لما نشره موقع “مير 

24” الروسي.
قرمــزي،  زي  فــي  العريــس  وظهــر 
يتوســط عروســين توأمين ترتديان 
فســاتين متشــابهة مــن نفــس اللون. 
الفيديــو  وأظهــر  حامــل.  إحداهمــا 

الضيــوف  أمــام  التوأميــن  رقــص 
والمدعوين.

أن  فــي  شــككوا  المتابعيــن  بعــض 
الفيديو مجرد مزحة أو دعابة، فيما 

العريــس  ســلوك  أن  آخــرون  اعتبــر 
هذا غير مقبول في العالم الحديث. 
وعلــق آخــرون “لقــد انتصــر النظــام 

األبوي”.

الجريمــة  لتثبيــط  حملتهــا  إطــار  فــي 
المنظمة وتقليص ســياحة المخدرات، 
التــي أثــارت ردود فعــل متباينــة مــن 
يواجــه  األعمــال،  وأصحــاب  الســكان 
األجانــب حظــرا من مقاهي الحشــيش 
فــي أمســتردام. فبدعــم مــن الشــرطة 
عمــدة  قدمــت  العاميــن،  والمدعيــن 
أمســتردام، فيمكــي هالســيما،  مدينــة 
للمقيميــن  فقــط  تســمح  مقترحــات 
التــي  المقاهــي  بدخــول  الهولندييــن 
دراســة  وكانــت  الماريغوانــا.  تبيــع 
حكوميــة هولنديــة أظهــرت أن 58 % 
مــن الســياح األجانــب الذيــن يــزورون 
أســاس  بشــكل  يأتــون  أمســتردام 
الستهالك الحشيش، بحسب هالسيما، 
فــي حيــن أظهــرت دراســة أخــرى أن 
المدينة ســتدعم أقل من 70 مقهى إذا 
تــم تقديم الخدمــة للســكان المحليين 
فقط. وقالت رئيســة البلدية: إن سوق 
روابــط  ولــه  جــدا  كبيــرا  كان  القنــب 

كثيرة جدا بالجريمة المنظمة.

هولندا.. ال حشيش 
للزوار “بعد اآلن”

رصد المســبار “جونو” الذي يدور حول كوكب المشــتري، إشــارة راديو “إف إم”، مصدرها 
القمــر التابــع للكوكــب “غانيميــد”. وكان “جونــو” يــدور حــول المنطقــة القطبية للمشــتري، 
حيــث تتصــل خطــوط المجال المغناطيســي بـــ ”غانيميــد”، عندما رصدت اإلشــارة. ونفى 
خبراء في علم الفلك أن يكون مصدر هذه اإلشارة كائنات فضائية، وأرجعوا الظاهرة إلى 
أن اإللكترونات هي من تّولد اإلشارات، وتصدر اإلشارة عندما تتذبذب تلك اإللكترونات 
بمعــدل أقــل مــن معــدل دورانها. ويؤدي هــذا إلى تضخيــم اإللكترونات لموجــات الراديو 
بســرعة كبيــرة، حســبما ذكــر موقع “ســي بي إس 4”. كذلــك يمكن لإللكترونــات التي تّولد 
إشــارة الراديو أن تحدث ظاهرة “الشــفق القطبي”، التي رصدت من جانب “جونو” أيضا. 
واســتغرقت إشــارة الراديو التي رصدت 5 ثوان فقط، علما أن “جونو” كان يتحرك وقتها 

بسرعة 50 كيلومترا في الثانية.

يخشــى العاملــون فــي حديثــة حيــوان ســان دييغو من إصابــة 8 من الغوريــال على األقل 
بفيــروس كورونــا، الــذي انتشــر فــي الســابق بيــن حيوانــات المنــك والنمــور. وُيعتقــد أن 
العديــد مــن حيوانــات الغوريــال في حديقة حيوان ســان دييغو أصيب بفيــروس كورونا، 
فيما يعتقد أنه الحاالت األولى بين الرئيســيات في األســر. وقال حاكم والية كاليفورنيا، 
جافين نيوسوم، إن اثنتين من الغوريال ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، المسبب لوباء 
“كوفيــد 19”، ويبــدو أن الغوريــال الثالثــة ظهــرت عليها أعــراض. وُيعتقد المســؤولون في 
حديقة حيوان ســان دييغو أن العدوى انتقلت إلى الغوريال من أحد الموظفين الذين لم 
تظهــر عليهــم أعراض المــرض، الذين ثبتت إصابتهم الحقا، علــى الرغم من وجود تدابير 

واسعة النطاق لفيروس كورونا لحماية القردة، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.

من بعيد جدا.. مسبار يرصد إشارة “غامضة”

أول إصابة بكورونا بين غوريالت.. على شفا االنقراض

امرأة تبيع الزهور االصطناعية 
تركب دراجتها على طول 

جسر لونغ بيان في العاصمة 
الفيتنامية، هانوي )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

مــن  فريــق  أجراهــا  دراســة  أظهــرت 
العلمــاء الصينييــن أن شــرب أكــواب 
عــدة من القهوة يوميا يقلل من خطر 

اإلصابة بسرطان البروستاتا.
وبحســب الدراســة التــي نشــرت فــي 
مجلــة “بــي إم جي أوبــن” العلمية، إن 
اإلكثــار مــن شــرب القهــوة يقلــل مــن 
خطــر اإلصابــة بســرطان البروســتاتا 
فــرص  مــن  ويزيــد   %  10 بنســبة 

التعافي بنسبة 16 %.
وأوضــح الباحــث كيفينــغ وانــغ، مــن 
جامعــة الصين الطبية، أن الخصائص 
ومضــادات  لاللتهابــات  المضــادة 
تركيبــة  فــي  تدخــل  التــي  األكســدة 
القهــوة تســاهم فــي تحســين التمثيل 
الغذائــي للجلوكــوز وضبــط مســتوى 
الهرمونــات الجنســية التي تحمي من 
الســرطان. وشــجع الباحــث الصينــي 
القهــوة  تنــاول  زيــادة  علــى  الرجــال 
يوميا لتقليل خطر اإلصابة بســرطان 

البروستاتا.

قضت محكمة إســرائيلية بمنع عرض 
فيلم لمخرج فلســطيني يروي أحداًثا 
اإلســرائيلي  الجيــش  اقتحــام  عــن 
مخّيــم جنيــن لالجئين الفلســطينيين 
فــي الضفة الغربيــة العام 2002، وفق 
ما ذكر مصدر قضائي أمس الثالثاء.

للمخــرج  “جنيــن جنيــن”  فيلــم  وكان 
داخــل  يعيــش  الــذي  بكــري  محمــد 
إســرائيل، أثار جدال واسع النطاق في 
إســرائيل منــذ تقديمــه ضمــن عروض 
محدودة في العام نفسه. ولم يحصل 
علــى رخصة للعرض التجاري؛ بســبب 
“التشــهير بالجيش اإلســرائيلي”، قبل 
أن تعيد المحكمة العليا السماح بذلك. 
وقضت المحكمة المركزية في مدينة 
اللــد فــي وقــت متأخــر االثنيــن بمنــع 
عــرض الفيلم في إســرائيل ومصادرة 
نســخه ودفع مبلغ 175 ألف شاقل )ما 
يوازي 43 ألف يورو( للضابط نيســيم 
مغناغي، الذي كان قد تقّدم بالشكوى 

بحق بكري في 2016.

القهوة عالج جيد 
لسرطان البروستاتا

إسرائيل تمنع عرض 
فيلم “جنين جنين”

منح طفل إماراتي، األمل لشقيقه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ويعاني من مرض “بيتا 
ثاالســيميا ميجــور”، وهــو واحــد من أخطر أمراض الــدم، بعدما نقلت إليــه خاليا جذعية 
ســليمة. وكان الطفــل زايــد يعانــي منذ والدته من مرض “بيتا ثاالســيميا ميجور”، وكانت 
حالتــه تتفاقــم ســريعا، إال أن عائلتــه وجــدت أمــال بفضل خاليــا الدم المجمــدة المأخوذة 
مــن الحبــل الســري لمحمــد. وكان والــدا الطفليــن قــد اتخذا قــرارا بتخزين الحبل الســري 
المتبقــي بعــد والدة ابنهمــا محمد لدى البنك المتخصص بذلك، وهو “ســيل ســيف أرابيا”، 
فــي المدينــة الطبيــة بدبــي. وأجريت عمليــة النقل فــي الواليات المتحدة في مستشــفى 

كلية الطب بجامعة جون هوبكنز، في بالتيمور بوالية ماريالند.
وخضــع زايــد لعمليــة زرع مركبــة باســتخدام مزيــج مــن خاليا الــدم الجذعية مــن الحبل 

السري ألخيه، وكذلك نخاع العظم لزيادة فرص النجاح.

طفل إماراتي ينقذ حياة أخيه بـ ”الخاليا الجذعية”

امرأة تسير وسط عاصفة ثلجية في العاصمة هلسنكي، فنلندا )أ ف ب( ومنذ إجراء عملية النقل، عادت األسرة إلى أبوظبي بدولة اإلمارات، بعد أن تعافى زايد بصورة كاملة، 
ولم يعد يعاني من أعراض المرض.

قالت شــركة تويتر “إنها أوقفت أكثر من 70 ألف حســاب منذ الجمعة 
الماضيــة، فــي أعقــاب أعمــال الشــغب الداميــة التــي قــام بهــا حشــد 
مؤيــد للرئيــس األميركــي المنتهيــة واليتــه دونالد لترامــب في مبنى 

الكابيتول”.
وأضــاف موقــع التواصل االجتماعي أن العديد من األشــخاص الذين 
تم تعليق حساباتهم لديهم حسابات متعددة، ما أدى إلى زيادة أعداد 

الحسابات التي تم إغالقها، وفقا لشبكة إن بي سي نيوز.
وقــال موقــع تويتــر فــي بيــان يــوم االثنيــن “هــذه الحســابات قامــت 
بالمشــاركة بمحتــوى ضــار مرتبط بجماعة “كيو أنــونـ  QAnon” على 
نطاق واسع وكانت مخصصة في المقام األول لنشر نظرية المؤامرة 

عبر منشوراتها”.
وعلــق “تويتر” األســبوع الماضي بشــكل دائم حســاب الرئيس دونالد 
ترامب على تويتر بعد أن قال: إنه استخدم لغة “ُتفسر على أنها دعم 
لمــن يرتكبــون أعمــال عنف فــي مبنى الكابيتــول األميركــي” وقضايا 

أخرى.

“تويتر” يغلق 70 ألف حساب منذ اقتحام الكونغرس

أعلن مسؤولون حكوميون في 
األميركيــة،  كاليفورنيــا  واليــة 
الــذي  النــد،  ديزنــي  متنــزه  أن 
ديزنــي  والــت  شــركة  تملكــه 
والمغلــق منذ مارس، ســيصبح 
للتطعيــم  كبيــر  موقــع  أول 
فــي   ”19 مــرض “كوفيــد  ضــد 

مقاطعــة أورانــج فــي الواليــة. وقــال مســؤولو المقاطعــة فــي بيــان إن ديزنــي النــد 
سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، مشيرين إلى أنه سيبدأ تشغيله 
فــي وقــت الحق من األســبوع الجاري. يذكر أن المقاطعة ســتعلن عن مواقع تطعيم 
كبــرى أخــرى بعــد االنتهاء مــن الترتيبات المطلوبة لذلك، بحســب مــا ذكرت رويترز. 
وقالــت مســؤولة الصحــة في متنزهات ديزنــي، باميال هيميل “يفخــر منتجع ديزني 
النــد بالمســاهمة فــي دعــم مقاطعة أورانــج ومدينة أناهيم عبر اســتخدام منشــآتنا، 

ونحن ممتنون للمقاطعة والمدينة على كل جهودهما لمكافحة كوفيد 19”.

حقن تطعيم كورونا في “ديزني الند” الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:
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5:06
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