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“السلمانية”: استشارات مواعيد 
المتابعة “عن بعد”

المنامة - وزارة الصحة

أعلن مجمع السلمانية الطبي أن االستشارات الطبية لمواعيد المتابعة في عدد 
مـــن العيـــادات الخارجيـــة متمثلة فـــي كل من عيـــادة الجهاز الهضمـــي، وعيادة 
الجلدية، وعيادة الغدد الصماء والسكري، وعيادة الروماتيزم، وعيادة المسالك 
البوليـــة، وعيـــادة األنـــف واألذن والحنجـــرة، وعيـــادة أمـــراض النســـاء، وعيادة 
العيـــون، ســـتكون عبر الهاتف أو االستشـــارة عـــن ُبعد بدًءا مـــن تاريخ 10 يناير 
2021، وذلـــك وتماشـــًيا مع اإلجراءات االحترازيـــة والوقائية للتصدي لفيروس 
كورونا “كوفيد 19”. بينما لن يشمل ذلك المواعيد للحاالت الجديدة المحولة من 

المراكز الصحية التي ينبغي فحصها بشكل مباشر من ِقبل الطبيب المختص.

خدمـــات  بعـــض  لخصخصـــة  توجـــه 
المشـــتركين بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
عـــاوة  صـــرف  واســـتمرار   ..)EWA(
تمديد الزمن المدرســـي.. هـــو أبرز ما 
أســـفر عنه االجتماع المشـــترك للجنة 

الماليـــة بمجلســـي الشـــورى والنـــواب 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة 

شؤون الكهرباء والماء نهار أمس.
وفـــي التفاصيـــل، قدم رئيـــس اللجنة 
البحرانـــي  النيابيـــة محمـــود  الماليـــة 

ايجازا لصحيفة الباد بشأن مجريات 
االجتماع المشترك مع الوزارتين.

 9:45 الســـاعة  االجتمـــاع  وعقـــد 
 5 عـــن  ممثليـــن  بمشـــاركة  صباحـــا، 
جهـــات حكوميـــة هـــي: وزارة المالية  

واالقتصـــاد الوطنـــي، ووزارة شـــؤون 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب، ووزارة 
وديـــوان  والمـــاء،  الكهربـــاء  شـــؤون 
التربيـــة  ووزارة  المدنيـــة،  الخدمـــة 

والتعليم.

خصخصة خدمات بـ “الكهرباء”.. واستمرار عالوة “التمديد”
”EWA“ البحراني يكشف لـ “^” تفاصيل االجتماع المشترك عن موازنة “التربية” و

فعاليات وطنية لـ “^”: نســتنكر استمرار االســتفزازات تجاه الصيادين البحرينيين

الخروقات القطرية انتهاك صريح للمواثيق الدولية

دعت فعاليات وطنية حقوقية وبلدية، 
السلطات القطرية إلى ضرورة اإلفراج 
الفـــوري عـــن البطل العالمـــي البحريني 
فـــي رياضـــة كمـــال األجســـام وســـفير 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، البطـــل 
سامي الحداد، الموقوف في قطر منذ 
فترة، معبرين في تصريحات لـ “الباد” 
عن دهشتهم البالغة الستمرار مسلسل 
االســـتفزازات القطرية تجاه الصيادين 

والبحارة البحرينيين.

وأكـــدوا أن إصـــرار الســـلطات القطرية 
مـــن  الرغـــم  علـــى  موقفهـــا،  علـــى 
الحكيمـــة،  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
يـــؤدي إلى تأزم الموقف وال يصب في 
مصلحـــة البلديـــن، مشـــيدين بالموقف 
وزارة  بدعـــوة  البحرينـــي  الرســـمي 
الخارجيـــة البحرينيـــة لبـــدء مباحثات 
ثنائية بيـــن البلدين تفعيـــا لما جاءت 
بـــه قـــرارات قمـــة العـــا، ولمـــا يصـــب 
فـــي مصلحـــة البلديـــن ويعـــزز العمـــل 

الخليجي المشترك. وأجمعت تغطيات 
الصحـــف البحرينيـــة الصـــادرة خـــال 
األيـــام القليلة الماضية، على أن مملكة 
البحريـــن لـــم تدخـــر جهدا فـــي ضمان 
تنفيذ ما خلصت إليه قمة دول مجلس 
التعـــاون األخيرة في العـــا، الفتة إلى 
إيمـــان المملكة الثابـــت بضرورة وحدة 
الصف الخليجي ومعالجة المشـــكات 
التـــي قد تعـــوق تكامل دول وشـــعوب 

المنطقة ككل.

حققت منطقة الحد بمملكة البحرين المرتبة األولى عالميا في فئة فعالية تكاليف 
النقل والتخزين، بحسب التصنيف الدولي “مدن المستقبل للنقل والتخزين” الصادر 

.”Financial Times“ التابع للمؤسسة اإلعالمية ”fDi Intelligence“ عن

ا بـ “تكلفة النقل والتخزين” البحرين األولى عالميًّ

الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
لجنـــة  تقريـــر  علـــى  باإلجمـــاع 
الخدمات والمرافق العامة بشـــأن 
التطوير الطرق المؤدية إلى دوار 

الساعة بالرفاع.
نقاشـــهم  فـــي  األعضـــاء  وأشـــار   
إلـــى أهميـــة المشـــروع لتخفيـــف 
وطـــأة االزدحامـــات واالختناقات 
المروريـــة فـــي المناطـــق القريبـــة 
مـــن دوار الســـاعة والتـــي تخطت 
أوقات الـــذروة مؤخًرا، لتصل إلى 

أغلب األوقات قبل وبعد.
بلـــدي  مجلـــس  وافـــق  باألثنـــاء،   
لجنـــة  تقريـــر  علـــى  الجنوبيـــة 
العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 
الخاص بشـــأن عدد من الشـــوارع 
والمناطـــق التي تحتـــاج لعمليات 

تطوير شاملة.

تطوير الطرق 
المؤدية لدوار 

الساعة
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محمد الدرازي يعتزل رسمًياالمسرح... صمود بوجه الوباء57 قتيال في غارات بسوريا“زين” تتوسع عالميا بنسبة 75 %“بي نت” تفتتح مركز إدارة الخدمات
أعلنت شركة “بي نت”، الشركة  «

الوطنية المسؤولة عن تزويد 
خدمات شبكة النطاق العريض 
في البحرين، وهي الشركة التي 

تم إطالقها في أكتوبر 2019، عن 
افتتاحها مركز إدارة الخدمات 

الجديد.

عّجلت زين البحرين، من خططها  «
التوسعية في 2020 بنسبة 75 %؛ 

الستيعاب النمو الكبير في الطلب 
على البيانات عبر شبكتها المتنقلة 
والثابتة التي كانت مدفوعة بالعمل 

عن ُبعد والتعليم االفتراضي والزيادة 
في استخدام الحلول الرقمية.

أوقعت غارات إسرائيلية على  «
مخازن أسلحة ومواقع عسكرية 

في شرق سوريا أمس 57 قتيال 
على األقل من قوات النظام 

ومجموعات موالية إليران، في 
حصيلة ُتعّد األعلى منذ بدء 

الضربات اإلسرائيلية في سوريا.

احتفل العالم العربي بتاريخ 10  «
يناير باليوم العربي للمسرح 
في ظروف استثنائية قاهرة 

فرضتها جائحة كورونا، فتعطلت 
جميع المسارح من المحيط إلى 

الخليج، واختلطت األلوان على 
المسرحيين.

أعلن نجم منتخبنا سابًقا ونادي  «
المحرق لكرة السلة محمد الدرازي 

عن اعتزاله كرة السلة نهائيا.
وجاء ذلك في كلمات سطرها في 

حسابه الخاص بموقع التواصل 
االجتماعي )االنستغرام(.

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية
ابراهيم النهام

أطلقت جمعية البحرين لمراقبة  «
حقوق اإلنسان عريضة إلكترونية 

على منصة “افاز” الدولية والمعنية 
بإطالق العرائض في العالم، تطالب 

فيها السلطات القطرية بإطالق 
سراح بطل كمال األجسام وسفير 

اللجنة األولمبية سامي الحداد. 
وحثت الجمعية االتحاد الدولي 

لكمال األجسام بالتدخل، وإطالق 
سراح البطل سامي الحداد.

عريضة دولية لإلفراج عن سامي حداد

إبراهيم النهام
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عمليات قتال متطورة 
في “القبضة النارية”

أعرب عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، عن بالـــغ تقدير جالته 
واعتزازه  بما حققته الدبلوماســـية البحرينية 
من نجاحات مشـــهودة في مســـيرتها المباركة 
علـــى مدى الخمســـين عامـــًا الماضية، مشـــيدًا 
جالتـــه أيده هللا بمـــا تبذله من جهود مخلصة 
لتعزيـــز عاقات الصداقة والتعاون بين مملكة 
البحريـــن والـــدول الشـــقيقة والصديقـــة فـــي 
مختلـــف أرجـــاء العالـــم، انطاقـــًا مـــن المبادئ 
والقيم اإلنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة 
والتعايـــش  التســـامح  فـــي  ممثلـــة  وتتبناهـــا، 
والتزامـــًا  المتبـــادل،  واالحتـــرام  والتآخـــي 
بالمواثيـــق والقوانيـــن الدولية، وإســـهامًا منها 
فـــي تعزيز األمن والســـلم واالســـتقرار العالمي 

لخير وصالح شعوب العالم أجمع.

جـــاء ذلك في تصريح لجالة الملك، بمناســـبة 
اليـــوم الدبلوماســـي لمملكـــة البحريـــن، والذي 
يصادف للرابع عشر من يناير، فيما يلي نصه:

يطيب لنا بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي لمملكة 
البحريـــن أن نعرب عن بالـــغ التقدير واالعتزاز 
مـــن  البحرينيـــة  الدبلوماســـية  حققتـــه  بمـــا 
نجاحـــات مشـــهودة خـــال مســـيرتها المباركة 
على مدى الخمســـين عامًا الماضية، وما تبذله 
مـــن جهود مخلصـــة لتعزيز عاقـــات الصداقة 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والتعـــاون 
الشقيقة والصديقة في مختلف أرجاء العالم، 
انطاقًا مـــن المبادئ والقيم اإلنســـانية النبيلة 
التـــي تؤمـــن بها المملكـــة وتتبناهـــا، ممثلة في 
واالحتـــرام  والتآخـــي  والتعايـــش  التســـامح 
والقوانيـــن  بالمواثيـــق  والتزامـــا  المتبـــادل، 

الدولية، وإسهامًا منها في تعزيز األمن والسلم 
واالســـتقرار العالمـــي لخيـــر وصالـــح شـــعوب 

العالم أجمع.
بسياســـتها  البحريـــن،  مملكـــة  تمكنـــت  لقـــد 
ودبلوماســـيتها  والمرنـــة،  المتزنـــة  الخارجيـــة 
النشـــطة والفاعلـــة، وحضورهـــا الدولي المؤثر 
مـــن تبـــوء مكانـــة دوليـــة رفيعة فـــي المجتمع 
الحضـــاري  تاريخهـــا  مـــن  منطلقـــة  الدولـــي، 
العريـــق، ونهجهـــا العصـــري المواكـــب للحداثة 
والتطور، وفكـــر أبنائها وعطائهـــم المتميز في 
مختلـــف مجاالت اإلبـــداع واالبتكار، وحرصها 
علـــى أن تكـــون مســـيرتها التنمويـــة الشـــاملة 
نموذجًا متقدمًا فـــي التطور الحضاري، والذي 
يولي عناية بالغة باإلنســـان وتلبية احتياجاته 
وتحقيـــق تطلعاته وآماله للمســـتقبل المشـــرق 

المنشود.
البحرينيـــة طـــوال  الدبلوماســـية  أكـــدت  لقـــد 
تاريخهـــا الحافـــل بالتفـــوق والنجـــاح، على أن 
هـــذا الوطن العريق بتاريخه وحضارته وقيمه 
األصيلـــة وعطـــاء أبنائه األوفياء، قـــادر وبكل 
ثقة أن يحجز لنفســـه موقعًا متميزًا بين األمم 
المتحضـــرة، وأن يعـــزز صداقاتـــه وشـــراكاته 
مـــع مختلـــف دول العالم، وأن يســـهم بجهوده 
المخلصـــة وسياســـاته الواعيـــة فـــي مواكبـــة 
التحديـــات  ومواجهـــة  الدوليـــة  المتغيـــرات 
العالميـــة، فهنيئـــا للدبلوماســـيين فـــي وطننـــا 
الغالي بيومهم الدبلوماسي، شاكرين ومقدرين 
تفانيهـــم وإخاصهـــم في العطـــاء والتميز في 
األداء لكل ما من شـــأنه رفعـــة الوطن وتقدمه 

وازدهاره وعلو شأنه بين األمم.

نجاحــات مشـهــودة للدبلوماسـيــة البحرينـيــة
جـاللـــة المـلـــك: مـبـــادئ وقـيـــم إنسانـيـــة نبيـلـــة تـؤمـــن بـهــــا المملـكــــة وتتبنـاهــــا

المنامة - بنا

جاللة الملك
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البحرين تحتل المرتبة األولى عالميا بـ “تكلفة النقل والتخزين”
حققـــت منطقة الحد بمملكة البحرين 
المرتبـــة األولى عالميا في فئة فعالية 
تكاليـــف النقـــل والتخزيـــن، بحســـب 
التصنيـــف الدولـــي “مـــدن المســـتقبل 
 fDi“ للنقـــل والتخزيـــن” الصـــادر عـــن
للمؤسســـة  التابـــع   ”Intelligence

.”Financial Times“ اإلعالمية
وبـــرز األداء المميـــز في هـــذا القطاع 
علـــى  البحريـــن  مكانـــة  تعزيـــز  فـــي 
مســـتوى منطقة الشرق األوسط على 
الرغـــم من تأثير جائحـــة “كوفيد 19” 

على سلسلة التوريد العالمية.
وتـــم تصنيـــف المدن في فئـــة فعالية 
بحســـب  والتخزيـــن  النقـــل  تكاليـــف 
تـــم  التـــي  البيانـــات  مـــن  مجموعـــة 
فحصهـــا مثل كلفـــة تصاريـــح البناء، 
وأســـعار الوقـــود، وأســـعار الكهربـــاء، 

كمـــا  وغيرهـــا.  الضرائـــب  ومعـــدالت 
المراتـــب  ضمـــن  البحريـــن  جـــاءت 
العشـــر األولـــى فـــي فئـــة اإلمكانـــات 

االقتصادية.
وتعد البحرين واحدة من أكثر مراكز 
التوزيـــع فعاليـــة مـــن حيـــث الكلفـــة 
 KPMG فـــي المنطقـــة وفقـــا لتقريـــر
لكلفـــة إنجـــاز األعمـــال للعـــام 2019، 
إذ تقـــل الكلفـــة التشـــغيلية فيهـــا عن 
جاراتها بنســـبة تصل إلى 43 %، كما 
أن تكاليـــف المعيشـــة فيهـــا أقل كلفة 
بنســـبة 33 % مقارنة بوجهات أخرى 
فـــي المنطقة، عالوة على عدم وجود 
وضرائـــب  الشـــركات  علـــى  ضرائـــب 
علـــى  قيـــود  وجـــود  وعـــدم  الدخـــل 

التشغيل في المناطق الحرة.
وقـــال وزير المواصـــالت واالتصاالت 

كمـــال أحمد “لطالما اعتـــزت البحرين 
شـــركات  مـــن  العديـــد  باحتضـــان 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الصناعـــة 
العالميـــة وإتاحـــة البيئـــة المالئمة لها 
بمـــا تتميز به مـــن تكاليف التأســـيس 
والتشـــغيل األكثر تنافســـية في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وألجل 
ذلـــك فإنـــه يســـعدنا أن يتـــم تصنيف 
منطقـــة الحـــد بدرجة عاليـــة من قبل 
fDi Intelligence مـــن حيث الفعالية 

فـــي مـــا يتعلـــق بالكلفة فـــي قطاعي 
النقـــل والتخزيـــن، وهـــو مـــا يشـــكل 
شـــهادة على سمعة المملكة باعتبارها 
والخدمـــات  للنقـــل  إقليميـــا  مركـــزا 

اللوجستية”.
مليئـــا   2020 العـــام  “كان  وأضـــاف 

بالتحديات لقطاعي النقل والخدمات 
اللوجستية على مستوى العالم، ولكن 
بفضل موقع البحرين االســـتراتيجي 
في منطقة الشرق األوسط وعملياتنا 
تمكنـــا  تقنيـــا،  المبســـطة  الجمركيـــة 
ليـــس فقط من الحفـــاظ على الحركة 
التجاريـــة عبـــر الحـــدود ولكـــن قمنـــا 
أيضـــا بتعزيزهـــا، حيث شـــهدنا زيادة 
بنســـبة 13.5 % على أســـاس ســـنوي 
فـــي الشـــحنات إلى مينـــاء خليفة بن 
سلمان في األشهر التسعة األولى من 
العـــام 2020. وبتنـــا في العـــام 2021 
نتطلـــع إلـــى البنـــاء علـــى النجاحـــات 
 ،2020 العـــام  فـــي  تحققـــت  التـــي 
والترحيب بالعديد من شركات النقل 
والخدمات اللوجستية العالمية، التي 
تســـعى إلى الوصـــول إلى مقـــر فعال 

وبأسعار تنافسية يربطها بأكبر سوق 
في المنطقة وخارجها”.

بموقعهـــا  البحريـــن  وتتميـــز 
االســـتراتيجي فـــي منتصـــف منطقة 
الشـــرق األوســـط، إذ اكتســـبت سمعة 
للنقـــل  الفعلـــي  المركـــز  باعتبارهـــا 
والخدمات اللوجســـتية في المنطقة، 
كمـــا أن لهـــا مكانـــة متزايـــدة لتصبح 
وتخليـــص  لتوزيـــع  رئيســـا  مركـــزا 
البضائـــع، وســـاهمت جائحـــة “كوفيد 
اســـتيعاب  نحـــو  بالتحفيـــز   ”19
إذ  القطـــاع،  هـــذا  فـــي  التكنولوجيـــا 
تـــم إطالق أول مســـتودع لوجســـتي 
مـــن نوعـــه “ســـمارت هـــب” لألدويـــة 
واألغذيـــة ليكـــون مقـــره الرئيس في 
البحريـــن لخدمة ســـوق دول مجلس 

التعاون الخليجي.

المنامة - بنا

وزير المواصالت واالتصاالت 

المملكة ضمن 
المراتب العشر  

في فئة اإلمكانات 
االقتصادية
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المنامة - بنا

اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة في 
القيادة العامة أمس، العقيد “كيم 
وهـــو   Kim Taekyun تايكيـــان” 
لجمهوريـــة  العســـكري  الملحـــق 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  كوريـــا 
الريـــاض والوفـــد  فـــي  والمقيـــم 
المرافق له، بحضور وزير شؤون 
الدفـــاع الفريق الركن عبدهللا بن 

حسن النعيمي.
 وأشـــاد القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحرين، بعمق العالقات القائمة 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن والتي 

تشهد على الدوام تطوًرا وتقدًما 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، خاصة 
فـــي مجـــال التعـــاون العســـكري 

المشترك.
 وتـــم خـــالل اللقـــاء بحـــث عـــدد 
مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام 

المشترك.
 حضر اللقاء اللواء الركن حســـن 
محمد ســـعد مدير ديوان القيادة 
بحـــري  الركـــن  واللـــواء  العامـــة، 
يوســـف أحمـــد مال هللا مســـاعد 
لإلمـــداد  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
والتموين، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

تطور التعاون العسكري بين البحرين وكوريا

المنامة - بنا

فعاليـــات  أمـــس،  اختتمـــت 
)القبضـــة  المشـــترك  التمريـــن 
الناريـــة -Fire Fist( الـــذي جرى 
مـــن  عـــدد  قبـــل  مـــن  تنفيـــذه 
وحـــدات قـــوة دفـــاع البحريـــن 
مع القـــوات األميركية الصديقة 
خالل الفتـــرة من 10 ولغاية 13 

يناير 2021.
ويأتـــي تمريـــن القبضـــة النارية 
ضمـــن إطـــار البرامـــج والخطط 

إلـــى  تهـــدف  التـــي  المرســـومة 
تطوير سبل التدريب والتأهيل 
المشترك وتبادل الخبرات ورفع 
كفاءة المشـــاركين في التمرين. 
التمريـــن  مراحـــل  خـــالل  وتـــم 
مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  المختلفـــة، 
التطبيقات الميدانية العسكرية 
والمناورات التكتيكية المختلفة 
القتاليـــة  التقنيـــات  بأحـــدث 

المتطورة.

عمليات قتال متطورة في “القبضة النارية”

محمد بن مبارك يستعرض مسار العالقات مع الهند
اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبـــارك ال خليفـــة بمكتبه بقصر القضيبية ســـعادة ســـفير 

جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.
وخـــالل اللقـــاء جـــرى اســـتعراض لمســـار العالقـــات الوديـــة 
ومجـــاالت التعـــاون القائمة بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
الهنـــد، وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتنميتها في 
مجاالتها المختلفة، حيث أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك 
ال خليفـــة عن تقديره لما يقوم به الســـفير من جهود، لما فيه 

خير وصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

المنامة - بنا

... وسموه يناقش القضايا مع زينب عبداألمير
اســـتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة بمكتبه بقصر القضيبية، 
عضـــو مجلس النـــواب زينب عبداالميـــر، إذ جرى 
اســـتعراض عـــدد مـــن القضايـــا فـــي ظـــل التعاون 
القائـــم بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية لما 
فيـــه خير وصالح الوطن والمواطن في المجاالت 

المختلفة.

المنامة - بنا

تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الجودة
ــى ــة عيسـ ــي مدينـ ــات أهالـ ــد احتياجـ ــة يتفقـ ــظ الجنوبيـ ــمو محافـ سـ

زار محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة مدينة عيســـى ضمن سلســـلة من 
الزيـــارات الميدانيـــة لمختلف مناطـــق المحافظة، وذلك 
لمتابعـــة احتياجـــات األهالـــي، بحضـــور عضـــو المجلس 
البلـــدي مـــال هللا شـــاهين ورئيـــس مركز شـــرطة مدينة 
عيســـى الرائد جاسم حســـن وعدنان المالكي كممثل عن 

األهالي وعدد من المسؤولين.
المحافظـــة  أن  المحافـــظ  ســـمو  أكـــد  الزيـــارة  وخـــالل 
تشـــهد العديد من المكتســـبات الحضارية والتنموية في 
المجاالت األمنية والخدمية واالجتماعية، وذلك تنفيذا 
للتوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وبدعم من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، مؤكدا ســـموه أهميـــة تحقيق أعلى 
مســـتويات الجودة والكفـــاءة في المشـــاريع التي تكفل 

تطلعات المواطنين.
وأشـــار ســـموه إلى أن المحافظـــة حريصة علـــى متابعة 

احتياجـــات المواطنين وتوفير الخدمـــات لهم بالتعاون 
والتنســـيق مع مختلف الجهـــات الحكومية؛ تعزيزا لدور 
الشـــراكة المجتمعيـــة والتواصـــل الميدانـــي الـــذي يعتبر 

نهجا راسخا لالطالع عن قرب على متطلباتهم.
كما استمع سمو المحافظ إلى آراء واحتياجات األهالي 
األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعيـــة، مؤكدا ســـموه العمل 
علـــى إنجازهـــا وفقا لما تقتضيـــه المصلحـــة العامة وبما 

يضمن تطبيقها على أرض الواقع.
من جهتهم، أعرب ممثلو أهالي مدينة عيسى عن خالص 
شـــكرهم وتقديرهـــم لمحافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة على مواصلة النهج 
الحميـــد المتمثل فـــي اللقاءات المباشـــرة والتي تترجم 
اهتمام ســـموه بمتابعة احتياجاتهـــم وتلبيتها بما يحقق 

الصورة الحضارية للمنطقة.

المنامة - وزارة الداخلية

تطوير األداء األمني وإيفاء األمانة بإخالص
ــة ــي ــل ــداخ الـــضـــبـــاط الـــجـــدد يــــــؤدون الــقــســم أمـــــام وزيـــــر ال

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة، صباح أمـــس، عددا مـــن الضباط الجـــدد، الذين 
تلقـــوا تعليمهم بجامعات وأكاديميات خارجية، أعقبوها 
بـــدورات تدريبيـــة مكثفة باألكاديمية الملكية للشـــرطة، 
حيث أدى الضباط، القســـم أمـــام الوزير، بحضور رئيس 

األمن العام، ووكيل وزارة الداخلية.
وقـــد هنأ الوزير، الضبـــاط بالتحاقهم بالخدمة في وزارة 
الداخليـــة، ووجههم إلى ضرورة العمل بكفاءة وإخالص 
مـــن أجـــل خدمـــة الوطن، منوهـــا إلـــى أهميـــة أن تكون 
البدايـــة من العمل الميداني والوعـــي بأهمية الوقت في 
التعامل مع التحديات، سواء خالل العمليات األمنية أو 

تلك المساندة لها.
وأكـــد الوزير أهمية مشـــاركة الضبـــاط الجدد في تطوير 
األداء األمنـــي، حتـــى تتوفـــر لديهـــم الخبـــرة الكافيـــة، 

بمـــا يخـــدم المجـــال األمني ويســـهم فـــي تحفيـــز األداء 
الحكومي، األمر الذي ينعكس بدوره على أمن واستقرار 
المجتمـــع، مضيفا أن األمن، عملية مســـتمرة وهذا موقع 

الرجال المخلصين.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة، حريصـــة علـــى نقـــل التجـــارب 

واالستفادة من األفكار القابلة للتنفيذ، مشيرا في الوقت 
ذاتـــه إلى ضرورة مواصلة االطـــالع والقراءة، باعتبارها 
الســـبيل نحو توســـيع مدارك الفرد وزيـــادة قدراته على 
إدارة األمـــور، معربا معاليه عـــن خالص تمنياته للضباط 

الجدد بالتوفيق والنجاح في خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية



local@albiladpress.com

الخميس 14 يناير 2021 - غرة جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4475
03

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أمـــس، في الديوان العام للوزارة، مع القائم بأعمال ســـفير دولة 

إسرائيل لدى مملكة البحرين إيتاي تاغنر.
وأكـــد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية أن مملكـــة البحرين بقيادة 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤمن بأهمية 
االســـتثمار في ثقافة الســـالم والحوار، وترســـيخ التعايش من أجل سيادة 
األمن والتنمية واالزدهار لكافة شعوب المنطقة، مستعرًضا مسار العالقات 
الثنائية بين البلدين وســـبل تطويرها بما يلبي التطلعات المشتركة، مشيًدا 
بالجهـــود الطيبـــة التي يبذلها الســـيد إيتـــاي تاغنر في تعزيـــز العالقات بين 
البلديـــن الصديقيـــن، متمنًيـــا لـــه كل التوفيـــق. ومـــن جانبـــه، أعـــرب القائم 
بأعمال سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين، عن تقدير بالده للسياسة 
الحكيمـــة والرائـــدة لمملكة البحرين، والتي تســـهم في تعزيـــز أمن وازدهار 

المنطقة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي.

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، مـــع ســـفير 
لـــدى  المعيـــن  ســـنغافورة  جمهوريـــة 
مملكة البحريـــن والمقيم في الرياض 

وونغ جاو مينغ.
وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
التـــي  الوثيقـــة  بالعالقـــات  الدوليـــة 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
ســـنغافورة، ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور 
وتقـــدم علـــى كافـــة المســـتويات، بما 
منوًهـــا  المشـــتركة،  التطلعـــات  يلبـــي 

بالتطورات االقتصادية واالستثمارية 
الحيوية اإلســـتراتيجية،  والمشـــاريع 
التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن في 
الرائـــدة  الحكوميـــة  البرامـــج  إطـــار 
المملكـــة  مكانـــة  لتعزيـــز  والنوعيـــة؛ 

كمركـــز إقليمـــي لالبتـــكار واالقتصـــاد 
الرقمـــي. كمـــا جـــرى تبـــادل وجهـــات 
النظـــر بشـــأن األوضـــاع والتطـــورات 
الجاريـــة علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

استعراض مسار العالقات مع إسرائيل

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت وكيـــل وزارة الخارجيـــة الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفة، أمس، بالديوان العام للوزارة، سفير جمهورية سنغافورة المعين لدى 
مملكـــة البحريـــن والمقيم في الريـــاض وونغ جاو مينغ.وأشـــادت وكيل وزارة 
الخارجية بالمسار المتقدم للعالقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية 
ســـنغافورة الصديقة وما تمتاز به من شمول وتطور على مختلف المجاالت، مؤكدة 
حـــرص مملكة البحريـــن على تعزيز وتوطيد عالقاتها مع جمهورية ســـنغافورة على 
المســـتويات كافـــة بمـــا يلبـــي رغباتهمـــا وتطلعاتهما المشـــتركة، ودفع أطر التنســـيق 
والتشـــاور بيـــن البلديـــن إزاء مختلـــف القضايـــا اإلقليميـــة والدولية محـــل االهتمام 

المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

زيادة التنسيق والتشاور مع سنغافورة

الزياني: نستند في سياساتنا على رؤى جاللة الملك 
نقـــدر ونعتـــز بمـــا حققتـــه الدبلوماســـية البحرينيـــة مـــن نجاحـــات

عبداللطيـــف  الخارجيـــة،  وزيـــر  أعـــرب 
الزياني، عن بالغ االعتزاز والعرفان للمقام 
الســـامي عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، لمـــا 
يوليـــه جاللته مـــن رعاية واهتمـــام ودعم 
مســـتمر لوزارة الخارجية ومنســـوبيها من 
دبلوماســـيين وإداريين، تقديًرا لجهودهم 
المهـــام  أداء  فـــي  المخلصـــة  الوطنيـــة 
وزارة  بهـــا  تنهـــض  التـــي  والمســـؤوليات 
الخارجية في تحقيق السياسة الخارجية 

لمملكة البحرين.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بالدعـــم والعناية 
البالغـــة التـــي تحظى بها الـــوزارة من ولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وما يبديه ســـموه مـــن اهتمام كبير بتعزيز 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن مملكة 
تحقيًقـــا  العالـــم  دول  وكافـــة  البحريـــن 
للمصالح العليا للمملكة ومواطنيها الكرام.

وقـــال الزيانـــي إن وزارة الخارجيـــة تعتـــز 
الدبلوماســـي  باليـــوم  باالحتفـــال  كثيـــًرا 
فـــي الرابع عشـــر مـــن ينايـــر مـــن كل عام، 
وهـــو اليـــوم الذي أعلـــن جاللـــة الملك عن 
تخصيصـــه ليكـــون يوًمـــا خاًصـــا للســـلك 
الدبلوماســـي، تأكيـــًدا من جاللتـــه على ما 
يوليه من اهتمام كبير بالعمل الدبلوماسي 
والقائمين عليه، وهو مناسبة طيبة للتعبير 
واالمتنـــان  والوفـــاء  الـــوالء  عظيـــم  عـــن 
لقيـــادة جاللـــة ملـــك البـــالد التـــي حـــددت 

مبـــادئ ومرتكـــزات السياســـة الخارجيـــة 
ودبلوماســـيتها وأهدافهـــا لتحقيـــق رفعـــة 
أمـــم  بيـــن  شـــأنه  وعلـــو  وعزتـــه  الوطـــن 
العالـــم، والدفـــاع عن ســـيادته واســـتقالله 
ومصالحه، ومد جســـور التعـــاون مع كافة 

دول العالم.
مـــن  الخارجيـــة تســـتمد  وقـــال إن وزارة 
حكمة صاحب الجاللة الملك ورؤاه النيرة 
وفكـــره الثاقب ما يعينها على أداء مهامها 
ومســـؤولياتها علـــى أكمـــل وجـــه وأرقـــى 
مســـتوى، وتســـتند في عملها الدبلوماسي 
علـــى رؤى جاللـــة الملك الراســـخة لتعزيز 
التســـامح والتعايـــش والتبـــادل الحضاري 
بيـــن كافـــة الشـــعوب واألديـــان وأصحاب 
المعتقـــدات، مـــن أجـــل نشـــر قيم الســـالم 

واإلخاء والتقارب بين الجميع.
تقديـــره  عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعـــرب 
الدبلوماســـية  حققتـــه  بمـــا  واعتـــزازه 
فـــي  متميـــزة،  نجاحـــات  مـــن  البحرينيـــة 
مختلـــف المجـــاالت والمياديـــن، تنســـجم 
مـــع التوجيهـــات الســـديدة لجاللـــة الملك، 
وحرص الحكومة برئاســـة صاحب السمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، على 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حضـــور  تعزيـــز 
المستوى الدولي، وإبراز إنجازات مسيرتها 
التنموية الشـــاملة، وترسيخ دورها الفاعل 
في المجتمع الدولي التزاًما منها بالمواثيق 
واالتفاقيـــات والقوانيـــن الدولية، مشـــيًدا 
بالجهـــود المخلصـــة التي بذلها بـــكل تفان 

وإخالص مؤسس الدبلوماسية البحرينية 
نائب رئيس الوزراء  ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن مبارك آل خليفة طوال ســـنوات توليه 
مهـــام وزارة الخارجيـــة، معرًبا عن الشـــكر 
والتقدير لمستشـــار جاللة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية،  الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، علـــى جهـــوده البـــارزة 
وعطائه المتميز خالل توليه منصب وزير 

الخارجية.
التهانـــي  خالـــص  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
وزارة  منســـوبي  لكافـــة  والتبريـــكات 
الخارجيـــة فـــي هذا اليـــوم المبـــارك، مثنًيا 
علـــى الجهود المخلصة التـــي يقومون بها 
لتنفيـــذ المهـــام والواجبـــات المناطـــة بهـــم 
لحمايـــة مصالـــح الوطـــن والمواطنين في 
والرعايـــة  الخدمـــات  وتقديـــم  الخـــارج، 
التامـــة لهـــم، وتعزيـــز عالقـــات الصداقـــة 
والتعـــاون مع الدول الشـــقيقة والصديقة، 

مشـــيًدا بالجهود المتفانية التي قامت بها 
البعثات الدبلوماسية في الخارج للتعامل 
مع تداعيات جائحة كوفيد 19، وإسهامها 
البـــارز في تأميـــن عـــودة آالف المواطنين 
البحرينييـــن المتواجديـــن في الخارج الى 
أرض الوطـــن، وكانـــت بحق عند مســـتوى 

المسؤولية الوطنية المناطة بها.
وأكد وزير الخارجية أن الوزارة ستواصل 
الخارجيـــة  السياســـة  نهـــج  علـــى  الســـير 
المتســـمة باالعتـــدال واالتـــزان والمرونـــة 
واالنســـجام والتعـــاون البناء مـــع مختلف 
األمم والشعوب، التزاًما منها بالتوجيهات 
الســـامية من لدن جاللـــة الملك والحكومة 
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  برئاســـة 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، وفي إطار 

المواثيق والقوانين الدولية.
وأوضـــح أن الوزارة ستســـتمر في متابعة 
وتحســـين  األداء  لتطويـــر  جهودهـــا 
االنتاجيـــة واالرتقـــاء بالخدمـــات المكلفة 
مـــن  منســـوبيها  قـــدرات  وتطويـــر  بهـــا، 
الدبلوماســـيين واإلدارييـــن، فـــي إطـــار ما 
اعتمدتـــه مـــن خطـــط طموحـــة فـــي هـــذا 
المجـــال، وهـــي تعـــول كثيـــًرا علـــى عطاء 
وإخـــالص منســـوبيها وتفانيهـــم الملموس 
ألداء المهام الموكلة إليهم لتنفيذ السياسة 
الخارجية لمملكـــة البحرين في هذا العهد 
الزاهـــر لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وســـدد على 

طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

تلقـــى وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس، اتصـــاالً هاتفًيا 
من وزير الدولة لشـــؤون الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا بوزارة 
الخارجيـــة والتنمية بالمملكة المتحدة جيمـــس كليفرلي. وتم أثناء 
االتصـــال، اســـتعراض مســـار العالقـــات التاريخيـــة الوثيقـــة القائمة 
بيـــن مملكـــة البحريـــن والمملكة المتحـــدة الصديقـــة، والتأكيد على 
حرص البلدين الصديقين على االرتقاء بمســـتويات التعاون الثنائي 
والتنســـيق المشـــترك إزاء مختلـــف القضايـــا بمـــا يلبـــي التطلعـــات 
المشـــتركة وبمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلدين والشـــعبين 
الصديقيـــن. كمـــا جـــرى بحث عدد مـــن القضايـــا والموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

اجتمـــع وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزياني عبـــر االتصال اإللكتروني المرئـــي، مع رئيس مجلس 
األمناء للمعهد الدولي للسالم كيفن رود.

وخـــالل االجتماع، أشـــاد وزير الخارجيـــة بالدور البارز الذي يضطلع به المعهد الدولي للســـالم في 
تعزيز األمن والسلم من خالل تنظيم المنتديات وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في ظل 
التحديـــات التـــي يواجهها العالـــم، مؤكًدا حـــرص وزارة الخارجية على اســـتمرارية تعزيز التعاون 
الثنائي والتنسيق المشترك مع المعهد بما يحقق األهداف المنشودة، متمنًيا للمعهد دوام التوفيق 

والنجاح.
مـــن جانبـــه، أعـــرب رئيس مجلـــس األمناء للمعهد الدولي للســـالم عـــن اعتزازه وتقديـــره لما يلقاه 
المعهـــد مـــن دعم وتقدير ومســـاندة من وزيـــر الخارجية، مثمًنـــا جهود مملكة البحريـــن في تعزيز 

األمن واالستقرار والسالم في المنطقة، متمنًيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

الزياني: تنسيق مشترك مع المعهد الدولي للسالماالرتقاء بالتعاون الثنائي مع بريطانيا

المنامة - شركة بي نت

أعلنت شـــركة “بي نت”، الشـــركة الوطنية 
المســـؤولة عـــن تزويـــد خدمـــات شـــبكة 
البحريـــن، وهـــي  فـــي  العريـــض  النطـــاق 
الشـــركة التـــي تـــم إطالقهـــا فـــي أكتوبـــر 
إدارة  مركـــز  افتتاحهـــا  عـــن   ،2019
الخدمـــات الجديـــد بهـــدف دعـــم جميـــع 
مـــزودي خدمـــات االتصـــاالت المرخـــص 
لهـــم فـــي البحريـــن. وتـــم إنشـــاء المركـــز 
لضمـــان توفيـــر الدعم على مدار الســـاعة 
طوال أيام األســـبوع )24 ســـاعة/   7 أيام(؛ 
لضمـــان تقديم أفضـــل الخدمـــات وتلبية 
كل الطلبـــات المتعلقـــة بجميـــع منتجـــات 
وخدمات “بي نت”، وبهدف تعزيز تجربة 

العمالء وتقديم أفضل الخدمات.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة “بي نت”، 
محمـــد بوبشـــيت “يســـر شـــركة البحريـــن 
الوطنيـــة للنطـــاق العريـــض “بي نـــت” أن 
تطلـــق مركـــز إدارة الخدمـــات والـــذي تم 
إنشـــاؤه بمـــا يتناســـب مـــع رؤية الشـــركة 
لتقديم أفضل وأحسن الخدمات ولتعزيز 
الخدمـــة  مـــزودي  مـــن  العمـــالء  تجربـــة 
المرخـــص لهـــم فـــي البحريـــن”. وأضـــاف 
“أن تجربـــة العمالء هي أحـــد أهم الركائز 
االستراتيجية الرئيسة لدينا. ولذلك فإننا 
نســـعى في “بي نت” إلـــى تقديم خدمات 
عالية الجـــودة لمزودي الخدمة، كما وأننا 

نســـعى إلقامة عالقات هادفٍة وبناءٍة مع 
كل مشـــغٍل مـــن المشـــغلين المرخص لهم 

بهدف نيل رضا عمالئنا”.
وأعرب بوبشيت عن بالغ شكره وتقديره 
لرئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة “بـــي نـــت” 
الشـــيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع 
أعضـــاء مجلـــس إدارة “بـــي نـــت” الكـــرام 

على دعمهم المستمر.
مـــن جانبه، قـــال رئيس القطـــاع التجاري 
لدى شـــركة “بي نت”، أحمد الشـــرفاء “أن 
تقديـــم الدعم لمـــزودي الخدمة المرخص 
لهـــم مـــن قبـــل بي نـــت، سيســـهم بشـــكل 
مباشـــر فـــي تعزيـــز تجربـــة الزبائـــن عنـــد 
تقديـــم طلـــب الحصـــول علـــى خدمـــات 
النطـــاق العريـــض، إذ سيســـتفيد العمالء 

جميـــع  فـــي  النهائييـــن  والمســـتخدمين 
أنحاء مملكة البحرين من تجربة جديدة 
وُمحســـنة عنـــد التقـــدم للحصـــول علـــى 
خدمـــات إنترنت، مما يجعل العملية أكثر 

سالسة وسرعة، وأكثر كفاءة”.
وتابع “يتماشى تطوير خدماتنا مع رؤيتنا 
لتمكين مزودي الخدمة المرخص لهم في 
المملكة من تقديم أحدث “خدمات شبكة 
األلياف البصرية “الفايبر” عالية الســـرعة. 
ونهـــدف في “بـــي نت” إلـــى تغطية جميع 
أنحـــاء المملكـــة تقريبـــًا بخدمـــة األليـــاف 
البصرية وذلك بنسبة 95 % من المساكن 
و100 % مـــن الشـــركات، ضمن مســـاعي 
قويـــة  تحتيـــة  بنيـــة  لتوفيـــر  المملكـــة 

لالتصاالت ودعم النمو االقتصادي”.

البحرين ــي  ف ــاالت”  ــصـ االتـ ــزودي  ــ “مـ جميع  ــم  ــدع ل
“بي نت” تفتتح مركز إدارة الخدمات الجديد

تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لالبتكار

عبداللطيف الزياني
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البحريـــن  جمعيـــة  أطلقـــت 
اإلنســـان  حقـــوق  لمراقبـــة 
علـــى  إلكترونيـــة  عريضـــة 
منصة “افاز” الدولية والمعنية 
بإطالق العرائض فـــي العالم، 
الســـلطات  فيهـــا  تطالـــب 
القطرية بإطالق ســـراح بطل 
كمال األجسام وسفير اللجنة 

األولمبية سامي الحداد.
االتحـــاد  الجمعيـــة  وحثـــت 
األجســـام  لكمـــال  الدولـــي 
ســـراح  وإطـــالق  بالتدخـــل، 

البطل سامي الحداد.
وقـــال األمين العـــام للجمعية 
إنـــه  لـ”البـــالد”  فيصـــل فـــوالذ 
حادثـــة  علـــى  أيـــام  “مـــرت 
اعتقـــال الحـــداد، ومـــن قبلها 
علـــى  بكثيـــر  أطـــول  فتـــرة 
حبيـــب  البحـــار  اعتقـــال 
عبـــاس، باإلضافة إلى صديق 
ثالثـــة  بمجمـــوع  ســـامي، 
ولقـــد  مواطنيـــن بحرينييـــن، 
باســـتفاضة  أثيـــر موضوعهم 
ميديـــا(،  )السوشـــيال  فـــي 
وبادرت الحكومة بذلك أيًضا، 
ومجلـــس الـــوزراء، ولكننا لم 
نـــر -في المقابـــل- من قطر إال 

عرض تقرير سيئ وكاذب من 
قناة الجزيرة”.

وأضـــاف فـــوالذ “هنالـــك عدم 
مـــن  واســـتخفاف  مبـــاالة 
السلطات القطرية لما يحدث، 
هـــؤالء  أرواح  مـــن  بالرغـــم 
الثالثـــة معرضـــة للخطـــر بأي 
لحظـــة، ســـواء مـــن فيـــروس 
كورونا، أو غيره من الظروف 
القاهـــرة، ناهيـــك بـــأن النظام 
الغذائـــي لحـــداد مختلف كليا 

عن االنسان العادي”.
وأوضح أن “افاز” تعد من أهم 
للعرائض  العالميـــة  المنصـــات 
يتعلـــق  فيمـــا  اإللكترونيـــة، 
والشـــئون  الشـــعوب  بقضايـــا 
واإلنســـانية،  الحقوقيـــة 
ومتابعوها بالماليين، وهنالك 
محلـــي  وتجـــاوب  تفاعـــل 
وإقليمي ودولي لما طرح من 
الجمعيـــة عن البطـــل العالمي 

سامي حداد”.
وختم “ســـنهتم فـــي المرحلة 
فـــي  تحركاتنـــا  مـــن  الثانيـــة 
األمميـــة  الجهـــات  مخاطبـــة 
كافة، ومع األخذ في االعتبار 

ا”. أن عامل الوقت مهم جدًّ

عريضة دولية لإلفراج عن سامي حداد

ندعم قرار مجلس الوزراء ونثمن بالعرفان مواقف القيادة
اســـتحوذت مستجدات الوضع الميداني 
للصيادين على متابعة رســـمية وشـــعبية 
خصوًصـــا مع االهتمام البالـــغ الذي أولته 
القيادة الرشيدة متمثلة في عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
وقـــد تلقـــى الصيـــادون دفعـــة كبيرة من 
الدعـــم بعـــد أن وجـــه مجلـــس الـــوزراء 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  الداخليـــة  وزارة 
لإلفـــراج عن الموقوفين فـــي دولة قطر، 
مؤكـــًدا أن أمـــن المواطنيـــن وســـالمتهم 
أولوية وأي تجاوزات بحقهم مرفوضة.

وتابع المجلس اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارة الداخليـــة لحصـــر األضـــرار التـــي 
البحرينييـــن  البحـــارة  علـــى  وقعـــت 
التـــي  اإلجـــراءات  جـــراء  وتعويضهـــم 

اتخذتها السلطات القطرية.
الصيادون تلقفـــوا هذه التطورات بصدر 
رحـــب، حيث عبـــرت جمعيـــة الصيادين 
المحترفيـــن لــــ “البـــالد” عن بالغ شـــكرها 
الملـــك  لجاللـــة  وتثمينهـــا  وتقديرهـــا 
وســـمو ولي العهد رئيـــس الوزراء ووزير 
الداخليـــة علـــى متابعتهـــم الدائمـــة لهم، 
مشـــيرين إلـــى أن هذا ليـــس بغريب وأن 
القيـــادة تقـــف مـــع المواطنيـــن جميعهم، 
مؤكديـــن أنهـــم خلـــف القيـــادة فـــي كل 

القرارات.
ووجهـــت الجمعية شـــكرها إلـــى القيادة 
الحكيمـــة والحكومـــة، موضحيـــن بأنهم 
يعتـــزون بموقـــف الحكومـــة التـــي كانت 
المواطنيـــن  خلـــف  وســـتظل  ومازالـــت 
تدافع عنهم وتذوذ عنهم في كل شـــاردة 

وواردة.

وعلـــى هـــذا المشـــرب، قـــال أميـــن عـــام 
جمعية الصيادين المحترفين عبداألمير 
ســـبحانه  هللا  نشـــكر  لـ”البـــالد”  المغنـــي 
وتعالـــى وندعـــوه بـــأن يحفـــظ قيادتنـــا 
متمثلـــة بجاللة الملك وســـمو ولي العهد 
رئيس الوزراء. وقال: “نحن نعتز بالقيادة 
السياســـية والحكومة التي طالما تدافع 
عنا وتســـأل عنا وعن ظروفنا ويطمئنون 
علـــى أحوالنا ويرفعـــون عنا أي أمر يعكر 
صفونـــا”، مؤكـــًدا أن الصياديـــن جميعهم 
يقفـــون مـــع القيـــادة يـــدا بيد مـــع جاللة 
الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء”.

رئيـــس جمعيـــة قاللـــي للصيادين محمد 
الدخيل أشاد بما بدر من مجلس الوزراء 

بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
بالـــغ  علـــى  القيـــادة  “نشـــكر  وقـــال: 
الصياديـــن  أمـــور  ومتابعتهـــا  اهتمامهـــا 
ومتابعـــة الجهـــات المعنية في اإلســـراع 
للوصـــول  اإلجـــراءات  اســـتكمال  فـــي 
لحقـــوق الصيادين ومتابعـــة الموقوفين 
فـــي الفتـــرة األخيـــرة خصوًصـــا البطـــل 
ســـامي الحـــداد والجماعـــة الذيـــن معـــه 

والموقوفين السابقين من البحارة”.
وتابع: “نشيد بالخطوة غير الغريبة على 
ســـموه فـــي دعـــم الصيادين”، مؤكـــًدا أن 
الصياديـــن ســـيحصلون علـــى حقوقهـــم 
وســـيكون هنالك تعويض للصيادين في 
األمـــور التـــي فقدوهـــا أثنـــاء الصيـــد أو 

أثناء التكســـب مـــن البحر، ونحن نشـــيد 
بالقيـــادة”. وتابـــع: “يجب وقـــف األعمال 
العدوانيـــة مـــن قبـــل الســـلطات القطرية 
ونتمنـــى أن هـــذه الهيـــرات تـــرد لســـابق 
ونحـــن  للبحرينييـــن،  بالنســـبة  عهدهـــا 
مـــا كانـــت وأن  نتمنـــى أن ترجـــع مثـــل 

الصياد البحريني يروح وهو مطمئن”.
وذكـــر أن وقفـــة القيـــادة مـــع المواطـــن 
البحريني شـــيء ليس مســـتغربا، ونحن 
نقف مع القيادة التي عودتنا أن المواطن 
هو الرقم واحد فـــي البحرين، داعًيا هللا 
بـــأن يحفـــظ جاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس الـــوزراء والعائلـــة المالكة 

وأن يجزيها كل الخير.

صيادون لـ “^”: 
لوقف تصرفات 

السلطات القطرية 
مع البحارة

صحف وفعاليات بحرينية: على الدوحة أن تظهر نواياها اإليجابية وتفرج عن الموقوفين
ــن بــالــمــنــطــقــة ــي ــص ــرب ــت ــم ــب بــمــصــلــحــة ال ــص ــر األجـــــــواء ي ــي ــوت ت

أجمعت تغطيات الصحف البحرينية الصادرة خالل األيام القليلة الماضية، على أن مملكة البحرين لم تدخر جهدا في ضمان تنفيذ ما خلصت إليه قمة دول 
مجلس التعاون األخيرة في العال، الفتة إلى إيمان المملكة الثابت بضرورة وحدة الصف الخليجي ومعالجة المشــكالت التي قد تعوق تكامل دول وشــعوب 
المنطقــة ككل. ونقلــت الصحــف، تأكيــدات فعاليــات وطنية وحقوقية وكتاب رأي وصيادين متضررين، على إيجابيــة التحرك البحريني تجاه حقوق صياديها 

المحتجزين من جانب السلطات القطرية، الذين ما زالوا يتعرضون للمضايقات والتضييق على أرزاقهم.

سالمة الصيادين أولوية

المحميـــد  محميـــد  الكاتـــب  واعتبـــر 
بصحيفـــة “أخبـــار الخليـــج”، بـــأن حيـــاة 
وأمـــن وســـالمة الصياديـــن البحرينيين 
القطريـــة  الســـلطات  لـــدى  الموقوفيـــن 
مســـألة ذات أولوية قصـــوى وكبرى لدى 
البحريـــن، مشـــددا علـــى أن الممارســـات 
وقلـــق  تهديـــد  عنصـــر  باتـــت  القطريـــة 
وخوف لدى الصيادين البحرينيين، على 
الرغم من السياســـة الحكيمة والرصينة 
التي التزمت بها المملكة طوال السنوات 

الماضية.
 وأضـــاف أنـــه مـــن الضـــروري أن تظهـــر 
قطـــر حســـن نواياهـــا تجـــاه إجـــراءات 
المصالحة األخيرة، ومنها فتح األجواء، 
وأن تعمل على إطالق ســـراح الصيادين 
البحرينييـــن الموقوفيـــن، داعيـــا األمانة 
العامـــة لمجلـــس التعـــاون الخليجي إلى 

أن تقوم بدورها تجاه هذه القضية.

استهداف متعمد للمملكة

 وربطـــت الكاتبة منى المطوع بصحيفة 
القطريـــة  بيـــن االســـتفزازات  “الوطـــن”، 
بحـــق البحريـــن التي ســـبقت قمـــة العال 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، 
وموقـــف  الجزيـــرة،  قنـــاة  وقادتهـــا 
الدوحـــة األخير مـــن توقيـــف الصيادين 
البحرينييـــن، مؤكـــدة أن ذلـــك ال يعنـــي 
ومتواصـــل  متعمـــد  اســـتهداف  ســـوى 
للبحرين وحقـــوق أبنائها في الصيد في 

مياه بالدهم اإلقليمية.
منهجيـــة  اتبعـــت  البحريـــن  أن  ورأت   
تحقيـــق  فـــي  الجـــادة  والرغبـــة  الحلـــم 
الســـالم ولـــم الشـــمل، وبالرغم مـــن ذلك 
تواصـــل قطر اعتداءاتهـــا، وتوقف بطل 
كمال األجســـام البحرينـــي، األمر الذي ال 
يعنـــي ســـوى أن النظام في قطـــر يعاود 
سياســـاته الداخليـــة والخارجية وكذلك 
منهجيتـــه اإلعالمية العدائيـــة وتحديدا 
تجـــاه المملكـــة التـــي تؤكـــد دائمـــا وأبدا 

رغبتها فـــي الوصول إلى حل يصب في 
مصلحة استقرار المنطقة ككل.

سياسة النفس الطويل

 وكتـــب جميـــل بـــن محمـــد وهـــو عضـــو 
اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس 
بصحيفـــة “األيـــام”، أن البحرين اختطت 
قطـــر،  مـــع  الطويـــل  النفـــس  سياســـة 
بخاصة تجـــاه أرزاق وحقوق الصيادين 
البحرينييـــن، مؤكـــدا أن هـــذا “ال يعنـــي 
نقطـــة ضعف مـــن جانب المملكـــة، وإنما 
السياســـة  ونســـج  انتهـــاج  فـــي  حكمـــة 

الخارجية المتزنة”.
 وذكـــر أن مـــا حصـــل مؤخرا مـــن “توتير 
األجـــواء مـــن خـــالل ارتهـــان مواطنـــي 
علـــى  الســـيادة  ذات  البحريـــن  مملكـــة 
مياههـــا اإلقليمية ال يصـــب في مصلحة 
أحد سوى المتربصين بالمنطقة”، مشددا 
على أنه من األفضل للنظام في الدوحة 

“مراجعة الحسابات وتقويم الخلل”.

إنهاء المسائل العالقة

طفلـــة  الكاتبـــة  أشـــادت  جانبهـــا،  مـــن   
الخليـــج”،  “أخبـــار  بصحيفـــة  الخليفـــة 
المملكـــة  اتخذتهـــا  التـــي  باإلجـــراءات 
للحفاظ على حقوق البحارة البحرينيين 
التـــي  اإلجـــراءات  جـــراء  وتعويضهـــم 
بحقهـــم،  القطريـــة  الســـلطات  اتخذتهـــا 
الفتة إلى أنـــه من المهم بمكان التباحث 
مع قطر في كيفية إنهاء المسائل العالقة 
بيـــن الدولتين ومـــن أول هذه المســـائل 
وأهمهـــا اإلفراج عن البحارة البحرينيين 
والبحـــث عـــن الســـبل التي تضمـــن عدم 

تكرار هذه المشكلة.
موقف البحرين ثابت

 واتفقـــت معهـــا الكاتبـــة هيفـــاء عدوان 
بصحيفة “الوطن”، التي أكدت أن موقف 
البحرين منـــذ بداية األزمة القطرية كان 
ثابتـــًا وواضحًا وال تشـــوبه شـــائبة، وهو 
الحـــرص علـــى إنهـــاء هـــذه األزمـــة فـــي 
أســـرع وقـــت ممكـــن ضمـــن حـــوار جاد، 

بحيث يضمن لم الشـــمل وتوحيد الكلمة 
وتعزيز التضامن والتكاتف.

اهتمام رسمي بالصيادين

 وقـــال الكاتب إبراهيـــم النهام بصحيفة 
البحرينـــي  الوطنـــي  اإلرث  إن  “البـــالد”، 
منذ بدايات تأســـيس الدولـــة يؤكد عدم 
تخليهـــا أبـــدا عـــن أبنائها، مهما اشـــتدت 
االهتمـــام  ويأتـــي  وتأزمـــت،  الظـــروف 
الرســـمي الكبير لملف الصيادين كمؤشر 
بـــأن مســـاس مواطن واحد هو مســـاس 
توصلـــت  مـــا  أن  آمـــال  برمتـــه،  للوطـــن 
إليـــه قمة العال يســـهم في عـــودة األمور 
لمســـارها الصحيـــح وبإشـــراف خليجي 

جماعي.
ونقلـــت الصحـــف فـــي تغطياتهـــا البيان 
المشـــترك الصادر عن جمعية الصيادين 
المحترفيـــن وجمعية البحريـــن لمراقبة 
حقـــوق اإلنســـان وجمعيـــة الصحفييـــن 
حقوقيـــون  ومجموعـــة  البحرينيـــة 
مســـتقلون، وعبـــروا فيـــه عـــن ضـــرورة 
أن تنعكـــس األجـــواء اإليجابيـــة التـــي 
ســـادت قمـــة مجلـــس التعـــاون األخيرة 
على أوضاعهم بما يســـمح لهم بممارسة 
لإلجـــراءات  التعـــرض  دون  مهنتهـــم 
الســـلطات  قبـــل  مـــن  االســـتفزازية 
القطريـــة، وهـــو مـــا أكـــدت عليـــه أيضـــا 
اللجنة األولمبية البحرينية التي طالبت 
واللجنـــة  الدوليـــة  الرياضيـــة  األســـرة 
األولمبيـــة الدولية باتخـــاذ موقف حازم 
العالمـــي  البطـــل  عـــن  لإلفـــراج  وداعـــم 
البحرينـــي فـــي رياضة كمال األجســـام، 
البحرينيـــة  األولمبيـــة  اللجنـــة  وســـفير 
سامي الحداد الذي احتجزته السلطات 

القطرية.
تظهـــر  أن  ضـــرورة  الصحـــف  وأكـــدت   
ناحيـــة  اإليجابيـــة  نواياهـــا  الدوحـــة 
مـــع  يتفـــق  المصالحـــة وبمـــا  إجـــراءات 
مقـــررات قمـــة العال وروح األخـــوة التي 
تجمع الشـــعبين البحريني والقطري، كما 
نقلـــت عن عـــدد من النواب والشـــوريين 

الخليجيـــة  المصالحـــة  إن  قولهـــم 
تعنـــي  ال  األجـــواء  فتـــح  وإجـــراءات 
التهاون والتخلي عن حقوق المواطنين 
والبحـــارة، متمنيـــن العمل على تســـوية 
قضيـــة الصياديـــن الموقوفيـــن مـــن قبل 

السلطات القطرية.
 كمـــا نقلت الصحف عن فعاليات وطنية 
فـــي  لنهجهـــا  إن مواصلـــة قطـــر  قولهـــا 
مالحقـــة الصّياديـــن والبحـــارة والهـــواة 
فـــي الميـــاه اإلقليمية البحرينيـــة والذي 
كان آخرهـــم البطـــل البحرينـــي ســـامي 
الحـــّداد، يعني أن الدوحة ليســـت جادة 
في تحقيق ما دعت إليه قمة المصالحة 
الخليجيـــة بالعال، آمليـــن أن تراجع قطر 
بحـــق  انتهاكاتهـــا  وتوقـــف  سياســـاتها 
الصيادين، الســـيما اولئك الذين ما زالوا 

موقوفين داخل السجون القطرية.
فعاليـــات  ترحيـــب  الصحـــف  وأبـــرزت   
وطنية وحقوقية وكتاب وباحثين دعوة 
المملكة للتباحث مع قطر حول المسائل 
العالقة، ومنها أزمة الصيادين، التي هي 
أزمة إنســـانية باألســـاس، مشيرة إلى أن 
التعّنت وتعّمد االستفزاز أمٌر مؤسف وال 
يســـاعد في بنـــاء الثقة الالزمـــة لتجاوز 
وطـــي صفحة الماضي الذي تســـبب في 
وعوائلهـــم  للصّياديـــن  فادحـــة  خســـائر 

طوال األعوام الماضية.
 واعتبـــر الصيـــادون في مداخـــالت لهم 
مـــع عدد مـــن الصحـــف بأن اســـتهدافهم 
بمسلســـل  اشـــبه  هـــو  رزقهـــم  ومصـــدر 
متواصـــل، وذكروا أنهـــم تعرضوا للعديد 
الســـلطات  قبـــل  مـــن  المضايقـــات  مـــن 
القطريـــة تســـببت فـــي توقـــف أرزاقهـــم 
وتراكم الديون عليهم لســـنوات عديدة، 
ولفتـــوا إلـــى أنهـــم أوقفـــوا فـــي الميـــاه 
البحرينيـــة وأجبـــروا على دخـــول المياه 
القطرية بقوة الســـالح وتعرضوا للسجن 
والمعاملـــة الســـيئة ومصـــادرة قواربهـــم 
وحصيلة صيدهم ودفع غرامات باهظة 
بدعـــوى المخالفـــة وانتهاك ميـــاه الصيد 

القطرية

المنامة - بنا

قــال النائــب عيســى القاضــي إن ملــف الصياديــن مــن الملفــات 
الرئيسية والعالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر، ومن الواجب 
مناقشــتها والخروج بحلول تحفــظ حقوق الصيادين البحرينيين 
والقطريين في آن واحد، ووقف الممارسات الحالية تجاه الصياد 

البحريني الذي يتم توقيفه داخل المياه اإلقليمية البحرينية.

واشـــار إلـــى أن هـــذه المهنـــة ال 
يمكـــن في أي حال من األحوال 
أن تشـــكل أي تهديـــد أو خطـــر 
على قطر كي يتم القبض عليهم 
وتحويلهـــم للقضاء القطري مما 
يتســـبب فـــي تعطـــل المواطـــن 
ووقفه عن العمل لفترة طويلة، 
يتضـــرر  كثيـــرة  أحيـــان  وفـــي 
وهـــذه  القـــارب،  أو  البانـــوش 
علـــى  تضـــاف  ماديـــة  تكلفـــة 
الحكـــم القضائـــي مـــن غرامات 

وإجراءات قانونية مختلفة.
األفعـــال  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
تتســـبب في تدمير مصدر رزق 
وحاجتـــه  البحرينـــي  الصيـــاد 
لســـنوات قادمـــة فـــي تعويـــض 
الخسائر في حين بإمكان األمن 
الســـواحل  خفـــر  فـــي  القطـــري 
الطلب من الصيـــاد االبتعاد عن 
أن  الطبيعـــي  ومـــن  المنطقـــة، 
تكـــون هناك اســـتجابة إيجابية 
فالمواطـــن البحريني شـــخصية 
والقوانيـــن  باألنظمـــة  ملتزمـــة 
ولـــم ُيعـــرف عنـــه فـــي الماضي 
وال فـــي الحاضـــر ســـوى الطيبة 
وحبه للســـالم، ومـــا يحدث في 
البحـــر مـــن مخاطـــر للصياديـــن 
البحرينييـــن لـــم يعهـــدوه أثناء 

ممارسهم أعمالهم.
علـــى  القاضـــي  النائـــب  وشـــدد 
بعثهـــا  التـــي  الرســـالة  أهميـــة 
البحرينـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 

عبداللطيـــف الزيانـــي إلى دولة 
قطـــر وتتضمن الدعوة إلرســـال 
النقـــاط  فـــي  والتباحـــث  وفـــد 
اســـتقرار  تهـــم  والتـــي  العالقـــة 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين 
تـــم  العـــال والـــذي  لبيـــان  وفقـــًا 
دول  جميـــع  مـــن  توقيعـــه 
مجلـــس التعـــاون فـــي القمـــة الـ 
41 بالمملكة العربية الســـعودية 
والتي تعـــد بداية خير وتجديد 
للعالقـــات وإزالة الشـــوائب بين 
الدول والمصالحة نحو تحقيق 
الخليجيـــة  الشـــعوب  طمـــوح 
بعيـــدًا عـــن أي خـــالف، وال بـــد 
مـــن دولة قطـــر أن تتجاوب مع 
هـــذه الرســـالة البحرينيـــة التي 
تعبـــر عن حـــرص المملكـــة على 
العالقات اإليجابية والسالم مع 

العالم أجمع.

مهنة الصيد ال ترقى لحدود التوقيف والمحاكمة
المنامة - مكتب النائب عيسى القاضي

عيسى القاضي

فعاليات وطنية لـ “^”: الخروقات القطرية انتهاك صريح للمواثيق الدولية
ــداد ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــط ــ ــب ــ ــن ال ــ ــ دعـــــــــوا لــــــإفــــــراج الــــــفــــــوري ع

حقوقيـــة  وطنيـــة  فعاليـــات  دعـــت 
إلـــى  القطريـــة  الســـلطات  وبلديـــة، 
ضـــرورة اإلفـــراج الفـــوري عـــن البطل 
العالمـــي البحرينـــي فـــي رياضة كمال 
األولمبيـــة  اللجنـــة  األجســـام وســـفير 
الحـــداد،  ســـامي  البطـــل  البحرينيـــة، 
الموقوف في قطر منذ فترة، معبرين 
في تصريحات لـ “البالد” عن دهشتهم 
البالغة الستمرار مسلسل االستفزازات 
القطريـــة تجـــاه الصياديـــن والبحـــارة 
إصـــرار  أن  مؤكديـــن  البحرينييـــن، 
موقفهـــا،  علـــى  القطريـــة  الســـلطات 
بالرغـــم مـــن الدبلوماســـية البحرينية 
الحكيمـــة، يؤدي إلى تأزم الموقف وال 
يصب في مصلحة البلدين، مشـــيدين 
بالموقـــف الرســـمي البحرينـــي بدعوة 
لبـــدء  البحرينيـــة  الخارجيـــة  وزارة 

مباحثـــات ثنائية بيـــن البلدين تفعيال 
لمـــا جاءت به قـــرارات قمة العال، ولما 
يصـــب فـــي مصلحـــة البلديـــن ويعـــزز 

العمل الخليجي المشترك.

االستفزازات ليست               

وليدة البارحة

دعا المحامي المجاز بندر بن راشد بن 
شمال الدوســـري، الســـلطات القطرية 
لســـرعة اإلفراج عن البطـــل البحريني 
ســـامي الحـــداد، مؤكـــدا أن اســـتمرار 
ســـجن البطـــل الحـــداد يعتبـــر خرقـــا 

لمواثيق حقوق االنسان.
وأشـــار الدوســـري إلـــى أن الخروقات 
القطريـــة، التـــي تعـــد مـــن الخروقـــات 
وطننـــا  تجـــاه  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
البحريـــن ومواطنينا من البحارة وهم 

يسعون لكســـب قوتهم، هي خروقات 
ليست وليدة البارحة، ولم يعد الوضع 
تجـــاه هـــذه الممارســـات التـــي يقـــوم 
بهـــا النظـــام القطري مقبـــوال، أو يمكن 
السكوت عنه، إذ إنه ليس بجديد على 
النظـــام القطـــري واإلدارات التابعة له، 
التعدي على مكتسبات األرض والبحر 

لـــدول الجـــوار، والتاريخ يشـــهد على 
ذلـــك، عندمـــا قام هـــذا الكيان بســـلب 
حقـــوق ومكتســـبات الميـــاة اإلقليمية 
منهـــا  نـــال  وقـــد  البحريـــن،  لمملكـــة 
جـــزءا مـــن غير وجـــه حـــق، واحتراًما 
من مملكـــة البحرين للقضـــاء الدولي، 

نفذت األحكام الدولية.
وأوضح الدوســـري “أن محاربة قطاع 
عريـــض مـــن المواطنيـــن البحرينيين 
فـــي  الصيـــد  مجـــال  فـــي  العامليـــن 
أرزاقهم والتجرؤ على هذا النحو على 
الحدود البحرية البحرينية بال ضابط 
أو رابـــط، يعـــد خرًقـــا جديـــًدا للميـــاة 
اإلقليمية البحرينيـــة، وتعدًيا بحقوق 
مواطنيها فيمـــا يقومون به من حرية 
اإلبحار والمالحة، وأن السلوك الصادر 
مـــن الهيئات القطرية، إنما يمثل خرًقا 

لكافة المعاهدات واألحكام الدولية”.

المحامي بندر الدوسري

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام



local@albiladpress.com

الخميس 14 يناير 2021 - غرة جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4475

05

توسعة شــوارع الحنينية.. وتحرك لحل تجمعات األمطار بالرفاع الغربي

تطوير الطرق المؤدية لدوار الساعة

وافق مجلس بلدي الجنوبية باإلجماع 
على تقريـــر لجنة الخدمـــات والمرافق 
العامة بشـــأن التطويـــر الطرق المؤدية 

إلى دوار الساعة بالرفاع.
إلـــى   وأشـــار األعضـــاء فـــي نقاشـــهم 
وطـــأة  لتخفيـــف  المشـــروع  أهميـــة 
المروريـــة  االزدحامـــات واالختناقـــات 
فـــي المناطق القريبة من دوار الســـاعة 
والتـــي تخطت أوقات الـــذروة مؤخًرا، 

لتصل إلى أغلب األوقات قبل وبعد.
 باألثناء، وافق مجلس بلدي الجنوبية 
على تقريـــر لجنة الخدمـــات والمرافق 
العامة الخاص بشأن عدد من الشوارع 

والمناطق التي تحتاج لعمليات تطوير 
شاملة.

وقـــال عضـــو بلـــدي الجنوبيـــة عبدهللا 
بوبشيت إن بعض المناطق في الرفاع 
الغربـــي تعاني مـــن إشـــكالية تجمعات 
مياه األمطار، مسبًبا ضرًرا على األهالي 

والمقيمين، وتعطيل مصالحهم.
وفـــي الســـياق، وافـــق مجلـــس بلـــدي 
الجنوبيـــة على تقرير لجنـــة الخدمات 
بخطـــاب  الخـــاص  العامـــة  والمرافـــق 
وارد من وزير األشـــغال بشـــأن إنشـــاء 
وتطوير الطرق وتوســـعتها في منطقة 

وادي الحنينية .

وأكـــد نائـــب رئيـــس المجلـــس البلـــدي 
عبداللطيـــف ســـليمان أهميـــة المقترح 
والســـكاني  العمرانـــي  للتوســـع  نظـــًرا 

والخدمي فـــي منطقة وادي الحنينية، 
مع محدودية المنافذ وضيق الشوارع 

هنالك.

شروط تعديل 
البيوت

                  وافق مجلس بلدي الجنوبية 
وزارة  مــن  المقترحة  الــتــعــديــات  على 
والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال 
التنظيمية  العمراني بشأن االشتراطات 
تم  والتي  اإلسكان  مناطق  في  للتعمير 

التوافق بشأنها مع وزارة اإلسكان. 
تلبية  الــمــقــتــرحــة  الــتــعــديــات  ومـــــّررت 
وزارة  مشاريع  مــن  المنتفعين  لطلبات 
ــكــــان كــحــاجــة ُتــســعــفــهــم لــلــتــوســع  اإلســ
على  القضاء  فــي  وُتسهم  منازلهم  فــي 
لدى  وتقليصها  الــمــرصــودة  المخالفات 

مختلف البلديات في مناطق البحرين.

حزام الدوسري

“البلديات” ترفض تضليل عربات عمال النظافة
البشـــير ينتقـــد تأخـــر ممشـــى الـــزالق.. وعاصـــم: يخضـــع للدراســـة

               رفضت وزارة األشغال وشئون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني توصية 
مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة بشـــأن تضليل 
العربـــات المتنقلـــة لعمـــال النظافـــة مـــن 

أشعة الشمس.
 وتعـــّذرت الـــوزارة بالوقـــت المســـتغرق 
للكنس اليدوي للشـــوارع والطرقات بأن 
العامـــل يكـــون خاللـــه بعيـــًدا عـــن عربة 
جمـــع القمامـــة بنســـبة تزيـــد عـــن 60 % 
مـــن وقـــت الكنـــس األصلـــي، وأن تعامد 
الشـــمس مـــع المظلـــة يكون من الســـاعة 
العاشـــرة صباًحـــا إلـــى الواحـــدة ظهـــًرا، 
وفي هذه الفترة تكون خدمات النظافة 

قد انتهت.
 وأشـــارت الـــوزارة أيًضـــا إلـــى أن وزن 
ا لدفعها ثمان  العربة ســـيكون ثقيالً جـــدًّ

ا. ساعات يوميًّ

إلـــى ذلـــك، انتقـــد عضـــو مجلـــس بلـــدي 
الجنوبيـــة طالل البشـــير تأخر النظر في 
مرئيات إنشاء ممشى الزالق، والمقترح 
مـــن المجلس البلـــدي، حيـــث أوضح أن 

إجـــراءات وزارة األشـــغال تأخـــذ وقًتـــا 
طويـــالً لذلك، وهو المقترح الذي أوصى 
به المجلس البلدي في سبتمبر الماضي.

من جهته، قال مدير عام بلدية الجنوبية 

عاصـــم عبداللطيـــف إن تحويل األوراق 
إلـــى الجهـــات المختصـــة أمـــر ضـــروري 
وروتيني، مؤكًدا أن مثل هذه المشاريع 

تخضع للدراسة والنظر.
وفـــي موضوع آخـــر، قال عضـــو البلدي 
إبراهيـــم  عبـــدهللا  الجنوبيـــة  للمنطقـــة 
عبداللطيـــف لــــ “البالد” مســـتدركا خالل 
مداخلتـــه النارية في اجتمـــاع المجلس 
البلدي أمس بشـــأن تدخالت النواب في 
الشـــأن البلـــدي والخدمي بـــأن “ليس كل 

النواب كذلك”. 
وقـــال عبداللطيف “بدائرتـــي الثالثة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة هنـــاك توافق عام 
بينـــي وبين النائب أحمـــد األنصاري في 
جميع األمور الخدمية وفي االستشـــارة 
تذكـــر،  خالفـــات  أي  دون  والمســـاندة، 

إنفاذا منا للمصلحة العامة”.

ايمان القالف

عاصم 
في اجتماعين

 قــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لــبــلــديــة 
عبداللطيف  عاصم  الجنوبية  المنطقة 
)بــالــنــيــابــة عـــن الـــمـــديـــر الـــعـــام ألمــانــة 
العاصمة محمد السهلي( إن عملية زراعة 
صياناتها،  مــن  بكثير  أســهــل  األشـــجـــار 
والمحافظة على األشجار عملية صعبة، 
تكون  البلديات  ميزانية  معظم  أن  كما 
أن  أهمية  مــؤكــًدا  الصيانة،  نصيب  من 

تكون العاصمة خضراء ومميزة.
ــارك عــاصــم فــي اجــتــمــاعــيــن أمــس،  وشــ
األول حضوري لمجلس بلدي الجنوبية، 

واآلخر عن بعد لمجلس أمانة العاصمة.

رفض اقتراح النائب سوســن كمال.. “البلديات والكهرباء” تتقاسمان اإليرادات

آل شهاب:  ال دراسة بشأن التأثير السلبي إلعالنات أعمدة الكهرباء

الماليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
أمانـــة  بمجلـــس  والقانونيـــة 
أن  توفيـــق  محمـــد  العاصمـــة 
اللجنـــة ارتأت رفـــض االقتراح 
النائـــب  مـــن  )المقـــدم  النيابـــي 
سوســـن كمال( المتعلق بإضافة 
بنـــد يحظـــر بموجبـــه مباشـــرة 
اإلعـــالن علـــى أعمـــدة اإلنـــارة، 
الفًتـــا إلى أن هنـــاك اتفاقا على 
تقاســـم اإليـــرادات بين وزارتي 
البلديـــات والكهربـــاء فـــي حال 
وضـــع اإلعالنـــات علـــى أعمـــدة 

اإلنارة.
وأشـــار إلـــى أن نشـــر اإلعالنات 
لـــه  اإلنـــارة  أعمـــدة  علـــى 
والســـالمة  لألمـــن  اشـــتراطات 

منهـــا عـــدم وضع الســـاللم على 
واســـتخدام  اإلنـــارة  أعمـــدة 
تركيـــب  يتـــم  وأال  الروافـــع، 
أكثـــر مـــن إعـــالن علـــى العمود 

وزنـــه  يتجـــاوز  وأال  الواحـــد، 
وعـــدم  كيلوجرامـــات،   10
عمـــل ثقـــوب بأعمـــدة اإلنـــارة، 
المعلنـــة  الجهـــة  تتحمـــل  كمـــا 

أي  عـــن  التعويـــض  مســـؤولية 
أضـــرار نتيجة ســـقوط اإلعالن 
ألي ســـبب مـــن األســـباب. جاء 
ذلـــك خـــالل مناقشـــة األعضاء 
بخصـــوص  المجلـــس  مرئيـــات 
تعديـــل أحـــكام قانـــون تنظيـــم 
اإلعالنات.وعلـــى ذات الصعيد، 
أكدت العضو مها آل شهاب “أن 
ليس هنالك دراسة علمية بشأن 
التأثير السلبي لوضع اإلعالنات 
علـــى أعمـــدة الكهربـــاء، ويمكن 
وضـــع اشـــتراطات ومواصفات 
تحفظ سالمة العاملين، ويجب 
أال يحظـــر وضع اإلعالنات على 
أعمـــدة اإلنـــارة بشـــكل مطلـــق، 
الجوانـــب  بيـــن  والمقارنـــة 

السلبية واإليجابية”.

مناقشة االقتراح

ل التقاطعات والمتنزهات 10427 شجرة ونخلة تجمِّ
اختيـــار أشـــجار ال تتطلـــب كثيـــر مـــن الصيانـــة وال تحتـــاج كميـــة مـــن الميـــاه

 كشـــف رئيـــس قســـم الحدائـــق 
أحمـــد  العاصمـــة  بأمانـــة  والمتنزهـــات 
شـــويطر عـــن أن إجمالـــي عـــدد األشـــجار 
الواقعـــة  والمتنزهـــات  التقاطعـــات  فـــي 
بمحافظـــة العاصمـــة يبلـــغ 4657 شـــجرة، 
فيمـــا يبلـــغ عـــدد النخيـــل 5 آالف و770 
نخلـــة، علـــى مســـاحة إجمالية تبلـــغ 319 
ألـــف متـــر مربـــع، وهـــي موزعة علـــى 64 

شارعا وتقاطعا، و46 حديقة ومتنزًها.
وقـــال شـــويطر: إن أمانـــة العاصمة تولي 
والمســـطحات  بالمزروعـــات  اهتماًمـــا 
مـــن  مجموعـــة  هنـــاك  وإن  الخضـــراء، 
بالفحوصـــات  يقومـــون  المختصيـــن 
المرزوعـــات  ري  مـــن  للتأكـــد  اليوميـــة 

وسالمتها، والكشف الظاهري للبحث عن 
دالئـــل أو أعـــراض إلصابتها بأمراض مثل 
تغيـــر لونهـــا أو ذبولهـــا، ووجـــود أغصـــان 
مـــن  ســـوائل  وخـــروج  ميتـــة،  أوراق  أو 

اللحاء، وظهـــور الفطريات أو الحشـــرات 
أو فـــي حالـــة ميـــالن النخلـــة وغيرها من 
المؤشـــرات. وأشـــار إلـــى أنـــه يتـــم اتخاذ 
اإلجـــراءات الالزمة فور اكتشـــاف أي من 

تلك األعـــراض، ومعالجة المرض والتأكد 
األشـــجار  تضـــرر  أو  انتشـــاره  عـــدم  مـــن 
المحيطة، أما في حال عدم التعرف على 
المرض يتم التنسيق مع الشؤون الزراعة، 
إذ يتـــم أخـــذ عينـــة مـــن التربـــة أو إجراء 

الفحص الظاهري وتوفير العالج الالزم.
وفـــي رٍد لـــه علـــى مقتـــرح العضـــو محمد 
توفيـــق بضـــرورة األخـــذ باالعتبـــار اآلثار 
أي  زراعـــة  قبـــل  واالقتصاديـــة  البيئيـــة 
شـــجرة، قـــال إن األمانـــة تأخـــذ كل تلـــك 
التفاصيـــل بعيـــن االعتبـــار، ويتـــم اختيار 
مـــن  الكثيـــر  تتطلـــب  ال  التـــي  األشـــجار 
الصيانـــة وال تحتـــاج لكميـــة كبيـــرة مـــن 

المياه.

صالح طرادة

ابراهيم النهام، تصوير: خليل ابراهيم

علوي الموسوي

محمد توفيق



 ..)EWA( توجه لخصخصة بعض خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء
واســتمرار صــرف عــاوة تمديــد الزمــن المدرســي.. هــو أبــرز مــا أســفر عنــه 
االجتمــاع المشــترك للجنــة الماليــة بمجلســي الشــورى والنــواب مــع وزارة 

التربية والتعليم ووزارة شؤون الكهرباء والماء نهار أمس.

وفــي التفاصيل، قدم رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني ايجازا 
لصحيفة الباد بشأن مجريات االجتماع المشترك مع الوزارتين.

وعقد االجتماع الساعة 9:45 صباحا، بمشاركة ممثلين عن 5 جهات حكومية 
هــي: وزارة الماليــة  واالقتصــاد الوطني، ووزارة شــؤون مجلســي الشــورى 
والنواب، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة 

المشاركون باالجتماع المشترك بين السلطتين لمناقشة الموازنة العامة للدولةالتربية والتعليم.

خصخصة بعض خدمات المشتركين بـ “الكهرباء”.. واستمرار عالوة “التمديد”
”EWA”البحرانـــي يكشـــف لــــ “^” تفاصيـــل االجتمـــاع المشـــترك عـــن موازنـــة “التربيـــة” و
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علوي الموسوي

راشد الغائب

ال توجه لرفع تعرفة استهالك الكهرباء.. واالستقطاع المباشر لتقليل المتأخرات
ــة ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــل الـــــفـــــواتـــــيـــــر مـــــــع مــــــــراعــــــــاة الـ ــ ــي ــ ــص ــ ــح ــ زيـــــــــــــادة ت

 ناقشت اللجنة موازنة وزارة الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وفيما يأتي أبرز االستفسارات النيابية وردود الوزير وائل المبارك والمعنيين 
التي نقلها النائب البحراني لصحيفة الباد:

ما سبب خفض تقديرات الدعم  «
الحكومي لهيئة الكهرباء والماء من 

141 مليون دينار بسنة 2020 إلى 48 
مليون دينار بسنة 2021 ثم صفر دينارا 

بميزانية 2022؟ 

برنامـــج  ضمـــن  االنخفـــاض 
التـــوازن المالـــي، الـــذي يعتمد 
عـــن  االيـــرادات  زيـــادة  علـــى 
طريق تحصيل رسوم البنية 
التحتيـــة وتقليـــص تكاليف 

االنتاج.
الكهربـــاء  وزارة  لـــدى 
الـــدور  محطـــة  مشـــروع 
الثانية إلنتـــاج الكهرباء 
تـــم  والتـــي  والمـــاء، 
تنفيذهـــا بالتعاقـــد مع 
الخـــاص،  القطـــاع 
انتاجيـــة  بقـــدرة 
ميجـــاوات   1500
مـــن الكهربـــاء و50 
جالـــون  مليـــون 

يوميـــا مـــن مياه الشـــرب. وســـتعمل هذه المحطـــة بمنظومة 
ذات كفـــاءة عاليـــة، ومـــا يقـــارب %54 كفاءة انتـــاج الطاقة 

وستكون موفرة للوقود.
ســـيتم توليد الكهرباء بأقل تكلفة باستخدام األنظمة الذكية 
الموفـــرة للطاقـــة. ولدى الوزارة مشـــروع للخصخصة ببعض 

المهام باإلدارة والعمليات.
كما ســـتعمل الوزارة على زيادة تحصيل الفواتير مع مراعاة 
المرونـــة. ولدى الوزارة برنامج لتقليل المتأخرات عن طريق 

االستقطاع المباشر، والذي ساهم في زيادة السيولة.
للمواطـــن  الحكومـــي  الدعـــم  باســـتمرار  ملتزمـــة  والـــوزارة 

البحريني في مسكنه األول.

هل يوجد توجه لرفع مبلغ تعرفة استهالك الكهرباء  «
أو الماء؟

ال يوجـــد توجه بذلك. األســـاس خفـــض المصروفات وزيادة 
االيرادات عن طريق رفع الكفاءة.

ما القطاعات التي تعتزم الوزارة خصخصتها واسناد  «
ادارتها للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا ومحركا 

أساسيا لالقتصاد الوطني؟

توجـــد شـــراكات ناجحـــة مع القطـــاع الخاص فـــي عديد من 

المشـــروعات، مـــن بينهـــا فـــي أقســـام الصيانـــة 
والطوارئ، وسيجري خصخصة بعض خدمات 

المشتركين والخدمات االنشائية.
بعـــد  فـــي الخصخصـــة جـــاء  التوســـع  قـــرار  ان 
مالحظـــة ارتفاع معدل االســـتجابة لـــدى المواقع 

التي جرى خصخصتها، وزيادة نســـبة 
رضـــا المســـتهلك عـــن الخدمات 

المقدمة من هذه المواقع.

ما خطة الوزارة  «
والهيئة لزيادة نسبة 

البحرنة؟

 األولويـــة إلحـــالل الكـــوادر 
وتوطيـــن  الوطنيـــة 

الوظائف.

ما خطة الوزارة  «
لسداد القروض 
وتصفير العجز؟

لتنفيـــذ  موجـــه  االقتـــراض 
مشروعات لها ايرادات، واالقتراض 

جاء لزيادة االيراد ورفع الكفاءة. محمود البحراني

لجنـــة  رئيـــس  أكـــد   
الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
خالـــد  الشـــورى  بمجلـــس 
المســـقطي في تصريح رسمي 
أن االجتمـــاع المشـــترك الثاني 
الميزانيـــة  مشـــروع  لمناقشـــة 
العامـــة للدولـــة للعامين -2021

2022م كان إيجابيًا.
وحـــول البيانات التـــي قدمتها 
ردودهـــا  ضمـــن  الحكومـــة 
تـــم  التـــي  التســـاؤالت  علـــى 
طرحهـــا خـــالل االجتمـــاع، بّين 
المســـقطي أن الحكومـــة أكدت 
توجههـــا لخفـــض تكلفـــة إنتاج 
التيـــار الكهربـــاء والمصروفات 
مبـــادرات  وزيـــادة  التشـــغيلية 
مثـــل  وغيرهـــا  التحصيـــل 
اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة، 
ضمـــن  الحكومـــة  التـــزام  مـــع 
الميزانيـــة بدعـــم المواطـــن في 
اســـتمرار  مـــع  األول  مســـكنه 
للتـــوازن  للوصـــول  جهودهـــا 
بيـــن المصروفـــات واإليرادات، 
بيـــان  وجـــود  عـــدم  أن  حيـــث 
لدعم الـــوزارة ضمـــن الميزانية 
2022م ال يعنـــي توقـــف الدعم 
للمواطنين، وإنما يشـــير لنجاح 
الـــوزارة فـــي تحقيـــق التـــوازن 
بيـــن المصروفـــات واإليـــرادات 

حسب المبادرات المشار إليها.
التربيـــة  وزارة  أن  وأشـــار 
مرئياتهـــا  قدمـــت  والتعليـــم 
بشـــأن الميزانيـــة العامة للدولة 
تســـاؤالت  علـــى  وردودهـــا 
الشـــورى  مجلســـي  أعضـــاء 
النـــواب، وأفادت ضمن بياناتها 
أن المنظومـــة التقنية ســـتبقى 
حتى بعد زوال جائحة كورونا، 
خاصـــة وأنهـــا أثبتـــت نجاحهـــا 
خفـــض  فـــي  ســـاهمت  كمـــا 
التكاليف، فيما سيســـتمر أيضًا 
التوجه نحو اســـتخدام الكتاب 
اإللكتروني، والعمل على رقمنة 
وتطويـــر  التعليمـــي  القطـــاع 
المعلميـــن،  كليـــة  مخرجـــات 
التدريـــب  برامـــج  واســـتمرار 

للهيئات التعليمية.

توجه نحو 
استخدام الكتاب 

اإللكتروني

منال عبدالعزيز: ابنتي “أمل” تنجو على يد كوادر السلمانية
عبدالعزيـــز  منـــال  المواطنـــة  ثمنـــت 
الجهـــود التـــي بذلهـــا الطاقـــم الطبـــي 
التابـــع   307 بجنـــاح  والتمريضـــي 
لمجمع الســـلمانية الطبـــي وقالت: إنها 
تنظر بعين التقديـــر واالمتنان لوزيرة 
الصحة فائقة الصالح والطاقم الطبي 
الخـــاص بالـــوالدة والمواليـــد الخـــدج 
نظـــًرا لما بذلوه من جهد أثناء والدتها 
البنتهـــا وهـــي فـــي األســـبوع 23 مـــن 

الوالدة.
وتابعـــت: “وضعـــت ابنتـــي بتاريخ 30 
أغســـطس من العام 2020 بعد معاناة 
فـــي الحمل، اضطررت علـــى إثرها أن 

أرقـــد فـــي المستشـــفى لمـــدة أســـبوع 
وحاولـــت األطقـــم الطبيـــة خصوًصـــا 
الدكتورة منى الجفيـــري إنقاذ الحمل 
علـــى  يحافظـــوا  أن  واســـتطاعوا 
الحمل لمدة أســـبوع وبعدها اضطروا 

لتوليدي”.
الخطـــورة  مســـتوى  “كان  وأضافـــت: 
مرتفعـــا جًدا ويشـــير الطب بـــأن حال 
ابنتي )أمل( سيكون خطيرا، خصوًصا 
وإني وضعتها وهي في األســـبوع 23 
وبـــوزن 575 غراما فقط، وعلى الرغم 
مـــن كون نســـبة نجاتها ضئيلـــة إال أن 
الكـــوادر الطبيـــة بذلـــوا مـــا بوســـعهم 

لينقذوها”.
ونوهـــت: “بتوفيـــق مـــن هللا ســـبحانه 
وتعالـــى اســـتطاع الطاقـــم الطبي من 
المحافظة على حياة ابنتي وقد ظلت 
فتـــرة طويلة تحت العناية الفائقة وال 
تســـتطيع التنفس بشـــكل طبيعي ألن 

األجهـــزة الحيويـــة داخـــل الجســـم لم 
تكتمل بصورة سليمة”.

الطبـــي  الطاقـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
واالستشـــاري تابـــع عـــن كثـــب حالـــة 
ابنتي واستطاعوا بتوفيق من هللا أن 
ينجحـــوا في إبقائها علـــى قيد الحياة 
وأن تنمو كافة األجهزة الحيوية التي 
تحتاجها للتمكن مـــن العيش لوحدها 
إلـــى  وزنهـــا  وصـــل  حتـــى  والتنفـــس 
1,800 كيلو غرام وتم ترخيصها وهي 
اليـــوم تتمتع بصحة جيـــدة لله الحمد 

والشكر.
فـــي  رقـــدت  الطفلـــة  بـــأن  وأفـــادت 

المستشـــفى نحو ثالثة أشـــهر ونصف 
الشهر تلقت خالل هذه الفترة العناية 
التامة في جناح 307 إذ بذل جميعهم 
مـــا بوســـعهم على إنجاح هـــذه القصة 
تبقـــى  أن  أيديهـــم  علـــى  وكتـــب هللا 

ابنتي على قيد الحياة.
وتقدمـــت المواطنـــة منـــال عبدالعزيز 
منـــى  االستشـــارية  إلـــى  بالشـــكر 
الجفيري والدكتـــور رؤوف المدحوب 
األطبـــاء  وجميـــع  إيمـــان  والدكتـــورة 
المناوبين خصوًصـــا الدكتورة طاهرة 
وآالء والطاقـــم التمريضـــي في قســـم 

307 وقسم التوليد.

ولدتها بوزن 
575 غراما فقط 

وأعضاؤها الحيوية 
غير مكتملة

وائل المبارك

التعليم الفني.. أكثر موقع يعمل به أجانب في “التربية”
ــم ــ ــص ــ ــدارس لـــلـــتـــوحـــديـــيـــن وال ــ ــ ــم ــ ــ ــال ــ ــ ــدة ب ــ ــ ــدي ــ ــ ــول ج ــ ــصـ ــ ــح فـ ــ ــت ــ ف

 ناقشــت اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم، وفيما يأتي أبرز االستفســارات النيابية 
وردود الوزير ماجد النعيمي والمعنيين التي نقلها النائب البحراني لصحيفة الباد:

في العام 2015 شكلت ميزانية  «
مشروعات الوزارة ما نسبته 8.8 % من 

اجمالي المصروفات، ولكن هبطت الى 
5 %، فما نتائج ذلك على أداء الوزارة 

والطلبة؟

 العمل مستمر بكفاءة وبنفس الوتيرة، وجائحة 
كورونا أعطتنا دفعة للعمل بشكل أكثر وفتحت 

األبواب لتسريع عمل منظومة التعليم.

ما تأثير الترشيد بالمصروفات على جودة  «
التعليم؟ 

درســـت الوزارة الموازنة وكل هواجس مجلس 
النـــواب، وجـــرى األخذ بعيـــن االعتبار اســـتمرار 

بعض النفقات الضرورية والخدمات المهمة. 
وقد تـــم تغطيـــة مصروفات خدمـــات التنظيف 
واالنترنت والحراســـات واالشتراكات ومكافآت 

الطلبة والقوى العاملة والمواصالت.
الـــوزارة مســـؤولة عـــن 37 ألف طـــالب، و تؤمن 

660 حافلة تشمل ذوي االحتياجات الخاصة.
اضافييـــن  فصليـــن  لفتـــح  توجـــه  ويوجـــد   
بمرضـــى  معنـــي  األول  الفصـــل  بالمـــدارس، 
التوحـــد، والفصـــل اآلخـــر للطلبـــة الصـــم، وذلك 
بنـــاء على رغبة مجلس النواب وامتثال لحاجة 

المواطنين.
االلكترونـــي  العمـــل  منظومـــة  تطويـــر  ســـيتم 
بالوزارة، وتطوير مواد مســـاعدة أخرى، وتوجد 

مبـــادرات للتعلـــم الجديـــدة، مـــن بينهـــا هيـــاكل 
تنظيمية جديدة وسياسات للتعلم عن بعد.

ما سبب وجود أجانب ببعض القطاعات  «
وما خطة الوزارة 

للبحرنة؟

 اعادة هيكلة الوزارة 
اطـــارا  وضعـــت 

للـــوزارة  أفضـــل 
ء  تقـــا ر لال

البحرنـــة،  برامـــج  ذلـــك  فـــي  وبمـــا  بالتعليـــم، 
والميزانية صممت بهذا الخصوص. 

إن أكثر موقع يعمل فيه غير البحرينيين بقطاع 
التعليم الفني، والوزارة بصدد زيادة عدد الكادر 
الوطنـــي بهـــذا الموقـــع لتغذية هـــذا الموقع، 
ورفـــع نســـبة البحرنـــة فـــي قطـــاع التعليـــم 

الفني.

هل ستتأثر عالوة تمديد الزمن  «
المدرسي أو تقلص عدد الحراسات 

أو بعض األقسام في ضوء 
تقديرات موازنة الوزارة؟

ولكـــن  بذلـــك،  تغييـــر  ال 
تقديـــم هـــذه الخدمات 
بشـــكل  ســـتقدم 

أفضل وأسرع.
وزير التربية



تحــدث مديــر عاقــات العمــاء فــي مصــرف الســام عبدالرحمــن بوعلي، عن 
اآلليــة المتبعــة بخصــوص تأجيل األقســاط للتمويات العقارية والشــخصية 
ومزايا خال بث مباشر على حساب المصرف على االنستغرام أمس. وأشار 
إلــى أن فتــرة تقديــم الطلبــات إلــى 15 يناير الجاري، وســيتم اســتام رســالة 
نصيــة بعــد تاريــخ 15 ينايــر فيهــا تفاصيــل تأجيــل التمويل واألربــاح والمدة 
اإلضافيــة خــال نحو 7 إلى 10 أيام عمل باســتطاعة العميــل الموافقة عليها 

أو رفضها.

وأكـــد أن احتســـاب األرباح علـــى الفترة 
المؤجلـــة فقـــط، وبعـــد نهايـــة التمويـــل 
ســـيتم دفع األرباح على شـــكل أقســـاط 

بنفس قيمة قسط العميل دون زيادة.
وأفـــاد بوعلـــي بأنـــه لتأجيـــل األقســـاط 
يتـــم الدخول علـــى رابط طلـــب تأجيل 
األقســـاط الـــذي تم إرســـاله عبر رســـالة 
نصية قصيرة أو من خالل الضغط على 
الرابـــط الموجود في البايو أو من خالل 
alsalam� (زيـــارة موقعنـــا االلكترونـــي 

bahrain.com(، ثـــم القيام بإدخال رقم 
بطاقـــة الهويـــة الخاصـــة بـــه، وإدخـــال 

واحـــدة  لمـــرة  الصالـــح  الســـري  الرقـــم 
“OTP” الذي تم إرســـاله على رقم هاتف 
العميـــل النقال المســـجل للبنك مســـبقا؛ 

وذلك للتحقق من هويته.
ســـيتم  الطلبـــات  قبـــول  أن  وأضـــاف 
حتى تاريـــخ 15 يناير الجاري، وســـيتم 
استالم رسالة نصية بعد قيام المصرف 
باالطـــالع على طلب العميـــل وتحديث 
الرابـــط بتواريخ االســـتحقاق الجديدة، 
األرباح واألقســـاط اإلضافيـــة المطلوبة 
وســـتصله رســـالة نصية قصيرة تدعوه 
لدخـــول رابط تقديم الطلب مرة أخرى، 

وبعد إدخال رقم بطاقة الهوية الخاصة 
بـــه والقيـــام باالطـــالع والموافقـــة على 
والشـــروط  التمويـــل  تأجيـــل  تفاصيـــل 
سيســـتلم  الموافقـــة،  بعـــد  واألحـــكام. 
رسالة نصية قصيرة؛ لتأكيد إتمام طلب 

تأجيل التمويل بنجاح.
جميـــع  باســـتطاعة  أنـــه  بوعلـــي  وأكـــد 
عمالء المصرف األفراد من البحرينيين 
تمويـــالت  لديهـــم  الذيـــن  والمقيميـــن 
مـــع المصـــرف ســـواء كانـــت عقاريـــة أو 
شخصية تقديم طلب لتأجيل األقساط.
وأشار إلى أن باستطاعة العميل تأجيل 
األقساط لفترة تصل إلى 6 أشهر، وتبدأ 

فتـــرة التأجيـــل مـــن ينايـــر إلـــى يونيـــو 
اســـتقطاع  معـــاودة  وســـتتم  المقبـــل، 

األقساط في شهر يوليو المقبل.
وأجاب بوعلي عن االستفسار عن موعد 
إيداع القسم المســـتقطع في شهر يناير 
بالقول إن إعادة القســـط مرة أخرى في 
حســـاب العميل ســـوف تتم بعد استالم 
الموافقة على تفاصيل تأجيل التمويل، 

وسيتم خالل هذا الشهر أو نهايته.
عـــن  استفســـار  علـــى  بوعلـــي  ورد 
شـــمول تمويـــل برنامـــج “مزايا” للســـكن 
االجتماعـــي فـــي تقديـــم طلـــب تأجيـــل 
األقســـاط، بقوله إن باســـتطاعة العميل 

تقديم طلب لتأجيل األقســـاط، موضًحا 
أن هنالك نقطة مهمة بأن بنك اإلســـكان 
ســـيقوم بدعـــم المبالغ المســـتحقة فقط 
للســـتة أشـــهر التي ســـيتم فيها توقيف 
األقســـاط، وأيـــة مبالـــغ ســـوف تترتـــب 
على العميل بعد الستة أشهر سيتحملها 

العميل.
ســـيتكفل  اإلســـكان  بنـــك  أن  وأضـــاف 
بمبالغ دعم قســـط مزايا لمدة 6 شـــهور، 

وفـــي نهايـــة مـــدة التمويل فـــإن العميل 
ســـوف يدفع القسط بالكامل، إذ إن بنك 
اإلسكان ســـوف يتحمل فقط فترة الـ 6 

شهور التي تم تأجيلها.
فتـــرة  خـــالل  العميـــل  أن  إلـــى  وأشـــار 
تأجيـــل األقســـاط لـــن يســـتطيع صـــرف 
دعـــم اإلســـكان ولكـــن ســـيكون موجود 
في الحســـاب. وأجاب على استفسارات 
بخصوص تقديم طلب تأجيل األقساط 
فـــي الفـــرع أو عبر الرابط دون اســـتالم 
رســـالة نصية مـــن المصـــرف، أوضح أن 
العميـــل سيســـتلم رســـالة نصيـــة فيهـــا 
تفاصيل تأجيل القســـط واألرباح وذلك 

بعد تاريخ 15 يناير.
كما رد على استفســـار بخصوص توقيع 
إنـــه  بالقـــول  أو عقـــود إضافيـــة  أوراق 
ســـيتم توقيع عقـــود إضافية فـــي حالة 
التمويـــل  فـــي  أمـــا  العقـــاري،  التمويـــل 
الشـــخصي فلن يتم توقيع أية عقود أو 

أوراق إضافية.
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بوعلي: فترة 
تقديم طلبات 

تأجيل األقساط 
إلى 15 يناير

التمويالت 
الجديدة بعد 1 

يناير ال يشملها 
تأجيل األقساط

أمل الحامد

علي الفردان

قـــال رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
الغرفـــة  إن  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن 
بصـــدد إطـــالق منصتيـــن إلكترونيتن 
األولـــى ســـتخصص لجميـــع أصحـــاب 
األعمال في البحرين والثانية ستكون 
خاصة بســـيدات األعمال بالتعاون مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تحت اســـم 

“رائدات”.
عقـــدت  نـــدوة  فـــي  نـــاس،  وتحـــدث 
بالفيديـــو تناولـــت األســـواق المحلية، 
أمـــس، عن “منافســـة غيـــر عادلة” من 
التجـــارة اإللكترونية من الخارج، وأن 
علـــى التجـــار البـــدء فـــي التفكير في 

التصدير الخارجي.
ودعـــا إلـــى تطويـــر قوانيـــن التجـــارة 
اإللكترونيـــة فـــي الوقـــت الـــذي باتت 

فيـــه هـــذه التجـــارة تكتســـب أهميـــة 
كبيرة بعد جائحة “كورونا” مؤكًدا أنه 
مـــا يزال هناك الكثير ممـــا يمكن عمله 

في هذا السياق.
الجرائـــم  أن  إلـــى  نـــاس  وتطـــرق 
فـــي   %  77 ارتفعـــت  اإللكترونيـــة 
النصـــف األول من العـــام الماضي، بعد 

ارتفاع حجم المعامالت اإللكترونية.
مـــن جانبـــه، قال رجـــل اإلعمـــال نبيل 
أجـــور إن هنـــاك شـــكاوى مـــن التجـــار 
بأن المبيعات فـــي المحالت التجارية 
أصبحـــت  وغيرهـــا  بالمجمعـــات 
تراجـــع جـــراء منافســـة مواقـــع  فـــي 
إلكترونيـــة خارجيـــة في حين يســـدد 
التاجـــر البحرينـــي ضرائـــب وتكاليف 

إيجارات وغيرها.
ودعـــا أجـــور إلـــى فـــرض حصـــص أو 

“كوتا” للمنتجات التي يســـمح لألفراد 
اإللكترونيـــة  التجـــارة  عبـــر  بشـــرائها 
الخارجيـــة مما يحافـــظ على االنفتاح 
التجـــاري وحمايـــة التاجـــر البحرينـــي 
فـــي نفـــس الوقـــت. كمـــا دعـــا أجـــور 
التجـــارة  علـــى  ضريبـــة  فـــرض  إلـــى 

اإللكترونية الخارجية.
أما ســـامي العباسي وهو صاحب أحد 
المصانـــع البحرينيـــة، فأشـــار إلـــى أنه 
يصدر 90 % من منتجات مصنعه إلى 
خارج البـــالد، مؤكدا ضـــرورة التوجه 
إلـــى التصدير، مســـتدركا أن الشـــركة 
تلجأ لشـــراء بعض القطع من منصتي 
األميركتيـــن  “أيبـــي”  و  “أمـــازون” 
لبعـــض القطـــع فـــي الوقت الـــذي ربما 
يمكـــن الحصول على هـــذه القطع من 
الســـوق المحلية، إذ يتم اللجوء لهذه 

المنصـــات لتوفيرها قاعـــدة معلومات 
ســـهلة، مقترحـــا إنشـــاء منصـــة توفـــر 
معلومات كافية للشراء من الموردين 

المحليين. 
األعمـــال  تحـــدث رجـــل  مـــن جانبـــه، 
غســـان المحميد عن أهميـــة التصدير 

خصوصـــا أن ســـوق البحرين صغيرة، 
إلـــى تحديـــات فيمـــا يتعلـــق  مشـــيرا 
عمليـــة  فـــي  الجمركيـــة  بالمتطلبـــات 
إعـــادة التصديـــر، موضحـــا أن بعـــض 
الـــدول وضعت إجراءات بحيث تقلل 

عملية الصادرات الخارجية.

علـــي،  خالـــد  األعمـــال  صاحـــب  أمـــا 
فأوضح قائال إن هناك مشكلة وصفها 
بـ “الكبيـــرة” والتي تتعلق بأخذ البنوك 
نسب كبيرة لتحويل مبالغ المشتريات 
اإللكترونيـــة عبـــر البطاقـــة المصرفية 
للزبائـــن؛ لتكون في حســـابات التجار، 
والتـــي تصـــل إلـــى 3 % فـــي حين أن 
النســـبة فـــي الـــدول المجـــاورة وفـــي 

أوربا تصل إلى 1 % فقط.
األعمـــال  رجـــل  أشـــار  جانبـــه،  مـــن 
عبدالمحســـن الديـــر إلـــى الحاجة إلى 
األســـواق  لتنشـــيط  خطـــة  صياغـــة 
بالتعـــاون مـــا بيـــن الغرفـــة والحكومة 
بعـــد انتهـــاء جائحـــة كورونـــا، إذ مـــن 
المتوقـــع أن تظهـــر آثـــار األزمـــة علـــى 

اقتصادات العالم والبحرين.

جانب من الندوة أمس

ــن ألصـــــــــحـــــــــاب األعــــــــمــــــــال ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ “الـــــــــغـــــــــرفـــــــــة” تــــــعــــــتــــــزم إطـــــــــــــــاق مـ

ناس: منافسة غير عادلة من التجارة اإللكترونية الخارجية

والنمو االنــتــعــاش  ومــواصــلــة  البيئية  للظروف  تعزيزا 

ــر الــحــالــي ــهـ ــشـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــل نـ ــبـ ــة قـ ــع ــط ــق ــت ــس ــم ــة يـــنـــايـــر” ال ــ ــع ــ ــاع “دف ــ ــرج ــ ــت ــ اس

“نسيج” راعًيا رئيًسا لـ “الرؤية المستقبلية للمدن المستدامة”

“السالم”: تأجيل األقساط للتمويالت الشخصية والعقارية ومزايا

عـــن  نســـيج،  شـــركة  أعلنـــت 
مشـــاركتها راعيـــا رئيســـا فـــي 
الدولـــي  المؤتمـــر  فعاليـــات 
للمـــدن  المســـتقبلية  “الرؤيـــة 
المســـتدامة... مـــدن خضـــراء 
وذكيـــة”، الـــذي ينظمـــه المركز 
المســـتدامة  للتنميـــة  العالمـــي 
بالشـــراكة مـــع المركـــز القومي 
والبنـــاء  اإلســـكان  لبحـــوث 

فـــي مصر عبـــر تطبيـــق “زوم” 
الجـــاري  ينايـــر   16 بتاريـــخ 
برعايـــة وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر، وبمشـــاركة نخبـــة من 
واألكاديمييـــن  المفكريـــن 

والخبراء الدوليين.
وصـــّرح المديـــر العام لشـــركة 
الحمـــادي  أحمـــد  نســـيج 
رعايـــة  عـــن  اإلعـــالن  “يســـّرنا 

رفيـــع  الدولـــي  المؤتمـــر  هـــذا 
فـــي  يأتـــي  الـــذي  المســـتوى، 
توقيـــت بالـــغ األهميـــة لجعـــل 
المـــدن أكثـــر اســـتدامة وذكاء 
من خـــالل مراعاتهـــا للظروف 
البيئيـــة ومواصلـــة االنتعـــاش 
اســـتخدام  والنمـــو وتحســـين 
الخدمـــات  وطـــرح  المـــوارد 
األساسية وفق أعلى المعايير 

العالمية بما يهدف الى تمكين 
النـــاس اقتصاديـــا واجتماعيا. 
وتأتـــي رعايتنـــا لهـــذا الحدث 
الدولي انطالقا من دور شركة 
نسيج الرائد في مساندة كافة 
إلقامـــة  الهادفـــة  المبـــادرات 
مدن مســـتدامة صديقة للبيئة 
وأكثـــر عصرية تواكـــب جميع 

متطلبات المجتمع المحلي”.

المنامة - شركة نسيج

المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 4.6 مليون 
سهم بـ 670.5 ألف دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
بقيمة  سهم،  مليون   4.59 البحرين 
دينار،  ألف   670.51 قدرها  إجمالية 
صفقة،   96 خـــال  مــن  تنفيذها  تــم 
تعاماتهم على  المستثمرون  إذ ركز 
ــتــي بلغت  ــنــوك، ال ــب أســهــم قــطــاع ال
قيمة أسهمه المتداولة 264.35 ألف 
من   %  39.42 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة 
قدرها 1.29 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خال 37 صفقة.

المنامة - األهلي المتحد

حقق البنك األهلي المتحد إنجاًزا آخر 
يضاف إلى سلســـلة الجوائز واأللقاب 
التـــي أحرزها البنك فـــي 2020، وذلك 
بحصولـــه علـــى لقـــب أفضـــل بنك في 
المملكـــة مـــن مجلـــة إيميـــا فاينانـــس. 
وتعـــد هـــذه المجلـــة البريطانيـــة مـــن 
أهـــم المجـــالت فـــي عالـــم الخدمـــات 
بتقديـــم  تهتـــم  وهـــي  المصرفيـــة، 
الفـــرص  حـــول  والتقاريـــر  األخبـــار 
والتحديـــات وتحركات األســـواق في 
أوروبـــا والشـــرق األوســـط وأفريقيـــا. 
وأثبتـــت لجنـــة التحكيـــم التـــي تمنح 
جوائـــز إيميـــا فاينانس بشـــكل خاص 
التـــي أبرزهـــا  العاليـــة  علـــى المرونـــة 
البنك، إضافة إلى المقومات الســـليمة 
لنمـــوذج أعماله، وقدرتـــه العالية على 
التعامـــل مـــع مختلف المتغيـــرات في 
بيئة صعبة وغير مسبوقة خالل العام 

2020، وذلـــك عبـــر توفيـــر بيئـــة عمل 
آمنـــة للموظفيـــن والعمالء والشـــركاء 
علـــى حـــد ســـواء، إلى جانـــب توفيره 
إمكانـــات آمنـــة للعمـــل عـــن بعـــد بكل 
سهولة إلنجاز األعمال وتقديم الدعم 
للعمـــالء. وجـــاء هذا الفـــوز بعد وقت 
قصيـــر من حصول البنـــك على جوائز 
من مجـــالت مرموقة أخـــرى، إذ أحرز 
البنـــك أخيـــًرا لقـــب أفضـــل بنـــك فـــي 

البحريـــن في 2020 من مجلة غلوبال 
شـــبكة مصرفيـــة  وأفضـــل  فاينانـــس 
دوليـــة في منطقـــة الخليج 2020 من 
مجلـــة كابيتال فاينانس إنترناشـــنال، 
إضافـــة إلى لقـــب أفضل بنـــك تجزئة 
فـــي البحريـــن مـــن مجلة إنترناشـــنال 

فاينانس.
وقال رئيس مجلس اإلدارة في البنك 
األهلـــي المتحد مشـــعل العثمان “نحن 
فـــي البنـــك األهلـــي المتحد لـــم ندخر 
أي جهـــد مـــن أجـــل تعزيـــز خدماتنـــا 
المصرفية الرقميـــة، كما أننا ال نكتفي 
بمـــا حققنـــاه مـــن نجـــاح فـــي خدمـــة 
عمالئنا على أفضل وجه. ويســـرنا أن 
هذه الجهود قـــد جذبت انتباه العديد 
من المجالت المتخصصة في القطاع 
جوائـــز  منحتنـــا  والتـــي  المصرفـــي، 
تقديرية مرموقة نظير هذه الجهود”.

“األهلي المتحد” يحرز لقب أفضل بنك بالبحرين

المنامة - زين البحرين

خططهـــا  مـــن  البحريـــن،  زيـــن  عّجلـــت 
التوســـعية فـــي العـــام 2020، العـــام الذي 
أنـــه اســـتثنائي بشـــكل كبيـــر مـــن  أثبـــت 
للشـــركات  الخدمـــة  اســـتمرارية  حيـــث 
والمستهلكين. وخالل العام، وّسعت شركة 
العالميـــة  شـــبكتها  العمالقـــة  االتصـــاالت 
بنســـبة 75 % الســـتيعاب النمو الكبير في 
الطلب على البيانات عبر شبكتها المتنقلة 
والثابتـــة التي كانـــت مدفوعة بالعمل عن 
ُبعد والتعليـــم االفتراضي والزيادة العامة 
فـــي اســـتخدام الحلـــول الرقميـــة والنمـــو 
الكبيـــر فـــي الطلـــب علـــى البيانـــات عبـــر 
شبكتها المتنقلة والثابتة. واستفادت زين 
البحريـــن مـــن شـــبكتها الدولية المنتشـــرة 
فـــي 16 بلًدا مـــع أكثر من 30 نقطة تواجد 

وروابـــط فـــي أكثر مـــن 13 نقطـــة لتبادل 
اإلنترنـــت مـــن الدرجـــة األولى فـــي جميع 
أنحاء العالم، بدًءا من سنغافورة وأوروبا 
ومروًرا بمنطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيـــا، ووصواًل إلى الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة. كمـــا قامت زين بنشـــر قدرتها 
 TGN :عبـــر جميع الكابـــالت البحرية مثل

GC�وIMEWEو  EIGو  GBIو  FLAGو
CIA، فضـــاًل عن جميـــع الكابالت األرضية 
فـــي المنطقـــة. وضمنـــت زيـــن اســـتضافة 
العديـــد مـــن شـــبكات توصيـــل المحتوى، 
مثـــل: جوجـــل وفيســـبوك ونتفليكس من 
أجـــل تقديـــم أفضـــل خدمـــة لعمالئها في 
المملكـــة. وقـــال مديـــر قطـــاع الشـــركات 
والبيـــع بالجملـــة فـــي زين البحريـــن، علي 
دراماتيكًيـــا  الوبـــاء  كان  “لقـــد  مصطفـــى 
من حيـــث التأثيـــر على الناس وأســـاليب 
فـــي  ذلـــك، فقـــد نجحنـــا  حياتهـــم. ومـــع 
توســـيع نطـــاق اتصاالتنا الدولية بســـرعة 
لتلبيـــة النمـــو الهائل الذي تـــم تدعيمه من 
خالل البنية التحتية القوية التي تمتلكها 

زين البحرين”.

 علي مصطفى

مشعل العثمان

البيانات على  الطلب  ــي  ف الــهــائــل  النمو  لتلبية 
“زين” توسع شبكتها العالمية بنسبة 75%



تاريخ: 5/1/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
)CR2020-184266 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
رقم السجل: 50387-5

اسم التاجر: علي مكي علي مكي
االسم التجاري الحالي: علي مكي لقطع غيار السيارات

االسم التجاري الجديد: موتو ميك كراج

القيد: 84616
التاريخ: 2021-1-11

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم )111( لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد علي عبدالحسين 
عيســى ابراهيــم احمــد المالــك لمؤسســة آي ســوفت لتقنيــة المعلومــات )مؤسســة فردية( والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 84616 طالبــا تحويــل المؤسســة الفرديــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة 

برأسمال وقدره 100 دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة من السادةالتالية اسمائهم: 
1.علي عبدالحسين عيسى ابراهيم احمد.

2. علي حسن ابراهيم احمد علي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مركز لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســيد/ اســمهان عبدالــرزاق محســن الشــعبان باعتبــاره المصفــي القانوني لشــركة 
لوذان للرشاقة والتجميل ذ.م.م، المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدوده بموجب 
القيد رقم 73171-1 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية 
وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  ليان للمقاوالت تضامن ولمالكها هادي السيد باقر علي الوداعي وشركاؤه
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد هــادي الســيد باقــر علي الوداعي  باعتبــاره المصفي القانوني شــركة  ليان 
للمقاوالت تضامن ولمالكها هادي الســيد باقر علي الوداعي وشــركاؤه، المســجلة 
كشــركة  تضامــن بحرينيــة  بموجــب القيــد رقــم  56131 -1 طالبــا إشــهار إنتهــاء 
أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية وشــطبها من الســجل التجــاري، و ذلك 
وفقا ألحكام قانون الشــركات التجارية الصادر بالمرســوم بقانون رقم 21 لســنة 

.2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

ماي استيت ذ م م
سجل تجاري رقم 131083

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنهــا تقــدم إليهــا ماي اســتيت ذ م م والمســجلة 
بموجــب القيــد رقــم 131083 بطلب تصفية الشــركة تصفية اختيارية وتعيين الســيد زاهر محمد زهير حموده 

كمصفي للشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 

المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من
تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

المصفي: زاهر محمد زهير حموده
رقم الهواتف: 39620688

zaher.hammouda@impact-corp.com :البريد اإللكتروني
المنامة - البحرين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

)CR2021-5774( إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقدمــت الســيدة بدريــه علي عبدهللا حســين بتحويل المحل التجــاري التالي: إلى 
السيدة فاطمه عبدهللا حسن نصيف.

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

قيد: 1-53878
االسم التجاري: جامبو للهواتف

تاريخ: 2020/1/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2021-5197(( إعالن رقم

تنازل– عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه: علي طــه احمد ناصر محمد خطــاب بطلب تحويل المحــل التجاري التالي 
إلى/ جالل يوسف عبدالمحسن يوسف ربيع

 فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

قيد: 1-129940
االسم التجاري: نحن للتصميم الجرافيكي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة بري ساينس تيك ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها  
ماهر محمد علي ســلمان شــهاب  باعتباره المصفي القانوني شــركة بري ســاينس 
تيك ذ.م.م، المســجلة ذات مســئولية محدودة بموجب القيد رقم      127049 -1 
طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و شطبها من السجل 
التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام  قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

 التاريخ : 12/01/2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 
إعلن بحل وتصفية شركة

 شركة ذي توركيش شيف ريستورانت  ذ.م.م  
 سجل تجاري رقم  117486-1

 بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ذي توركيــش شــيف ريســتورانت  ذ.م.م ، المســجلة  بموجــب القيــد رقــم 
1-117486  بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ SERKAN KUS مصفيا للشركة. 

 بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم )21( لعــام 2001، وعمال بنص المادة 335 من قانون الشــركات يدعو 
المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة بالمســتندات الالزمة، خــالل 15 يوم من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
SERKAN KUS  :المصفي 

+973-  39189075 
salehredha@gmail.com

القيد : 135462
التاريخ : 13/01/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم 4461 لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة لولي للخياطة النسائية شركة تضامن بحرينية

 
تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها الســادة أصحاب 
شــركة لولــي للخياطــة النســائية شــركة تضامــن بحرينيــة، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 135462، 
طالبين تغيير االسم التجاري من لولي للخياطة النسائية شركة تضامن بحرينية إلى لولي للتجارة 

العامة شركة تضامن بحرينية .
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 

التاريخ: 21/01/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل
CR2019-9592 إعالن رقم

 تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتــاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:  فوزية عبدهللا محمد علي عبدالرحمن بايمزد

االسم التجاري الحالي: خودموني للتجارة
االســـــم التجـــاري الجديد : ورشة خودموني للحام وحدادة وفبركة

األنشطة التجارية المطلوبة: ورشة لحام وحدادة وفبركة
  رقم السجل : 4-93411

إعالن بحل وتصفية
ليمتد ايفينتس ذ.م.م

سجل تجاري رقم 132359

بنــاء علــى قــرار الشــركاء في شــركة  ليمتد ايفينتس ذ.م.م المســجلة بموجــب القيد رقم 
132359 ، بتصفية شركة اختياريا وتعيين السيد حسن علي السيد احمد حسن مصفي 

لشركة.
بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانون 
الشــركات التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21(  لعــام 2001، و عمال 
بنــص المــادة 335 مــن قانون الشــركات يدعــو المصفي جميــع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهــم إليــه، مدعومــة بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
 المصفي : السيد/حسن علي السيد احمد حسن

رقم الموبايل   39219223
sayed1912@hotmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

 شركة مفت عربيه  ذ.م.م
 سجل تجاري رقم 1-103691

 بناء على قرار الشــركاء في شــركة مفت عربيه  ذ.م.م ، المســجلة  بموجب القيد رقم 1-103691  
بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/ SERKAN KUS مصفيا للشركة.

  بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة المديريــن قــد انتهــت وفقا لنص المــادة 325 من قانون الشــركات 
التجاريــة البحرينــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )21( لعــام 2001، وعمــال بنــص المــادة 335 
مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائني الشــركة إلــى تقديــم مطالباتهم إليــه، مدعومة 

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

+973-  39189075  
salehredha@gmail.com

 التاريخ: 2020/01/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة السجل التجاري
5597-CR2020 إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

 تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعــالن بكتاب مرفقا بــه ما يعزز 

اعتراضه.
اســـــــم التاجـــــــــــر:      علي عواد ابراهيم مرهش 

االسم التجاري الحالي: كافيتيريا فهد الخليج 
االســـــم التجـــاري الجديد : كابتن كشري 

  قيد رقم : 78421 -16

21/09/2020
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري
CR2020  --  131821   إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني 
التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما من تاريــخ اإلعالن بكتاب مرفقــا به ما يعزز 

اعتراضه.
اسم التاجر : عبدالجليل محمد عبدهللا صالح

االسم التجاري الحالي : ابو صبح الدارة المطاعم والمطابخ
االسم التجاري الجديد : مطاعم و تموين ابو صبح

قيد رقم : 30307 -2

لإليجار
 for Rent

Manamaالمنامة

محالت تجارية 

Shops

floors

Offices

 40 to 50 Sqm       Rent price: BD 5 Per Sqm

50 to 90 Sqm       Rent price: BD 4 per Sqm

730 to 830  Sqm     Rent price: BD 4 per Sqm

طوابق مفتوحة
 �| 730 - 830 م� | بسعر 4 دينار للم

مكاتب تجارية 
�| 50 - 90 م� |  بسعر 4 دينار للم

�| 40 - 50 م� | بسعر 5 دينار للم

66622125
محمد النجار

37111554
سيد طه

w w w . g r n a t a . c o m

Broker's license
Property Manager's license
Approved Valuer license

3
23 
A

38344464
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Vacancies Available
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contac
 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH

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

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

LAHOOR MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 34089625  or  DAM3_AL3UON_93@HOTMAIL.COM 

LIMOUSINA W L L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17326100  or  gro@limousina.net 

BAHRAIN MODERN MILLS & ROASTERS CO 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17343604  or  BMMR74@YAHOO.COM 

Al Manar Pharmacy W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33866650  or  HATEM_SAAD98@YAHOO.COM 

Solo key to solutions promoter  .Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17643128  or  SLYGOK@YAHOO.COM 

Dunkin’ Donuts 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 13300100  or  melhajj@dunkinksa.com 

YOUSIF MANSOOR ALI RADHI ( THRWAT THEGAM - 8116 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39457197  or  YUSUFMANSOOR20115@HOTMAIL.COM 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

 17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

Um Reem Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 39071916  or  UMALI3060@GMAIL.COM 

ALKAF MECHANICAL AND ELETRICAL CARS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

 39699296  or  ESHEHABI@HOTMAIL.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

HASAN ALI MANSOOR ALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
 33265545  or  bahraininfosys@gmail.com 

AL WEQAR CAFETEROA 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contac
 17680798  or  Z.L.S2020BJ@GMAIL.COM 

CAFE LILOU W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

ROTTI AND CHAI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 33262636  or  ROTIANDCHAIBH@GMAIL.COM 

ABU YOUSSEF FOR FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33325035  or  FAWAZ19909@GMAIL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17537743  or  Recruitment.bh@heston.net 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17224678  or  fatima@unitag.net 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 33445432  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

ZAMBAQAT AL MUHARRAQ TAILORING READYMADE DRESSES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39621070  or  FATIMA56060@GMAIL.COM 

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

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

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

  MATERIAL CONTROL SPEC 
 suitably qualified applicants can contac
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

United International Agencies )Unitag( 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17224678  or  fatima@unitag.net 

ABU YOUSSEF FOR FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33325035  or  FAWAZ19909@GMAIL.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

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

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

ZARTEC SOLUTIONS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 33711119  or  vinod@zartecsolutions.com 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

AFAAQ ALKALIJ EXCAVATION & BUILDING EQUIPMENTS RENNTAL BSC closed 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MODERN MANAGEMENT CONSULTATIONS CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(FINANCIAL) 
 suitably qualified applicants can contac
 17533055  or  M.M.C.C@HOTMAIL.COM 

Iraqi restaurant from the heart 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
 39811686  or  ARAEKCO@GMAIL.COM 

Allianz computer 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33525441  or  AHMED@ALLIANZ-BH.COM 

ALMANARATAIN BLOCK & CONCRETE FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY VEHICLE DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17590097  or  ALSHAAB@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 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 contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17701084  or  maameeri_est@hotmail.com 

LA PASTA KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 33545982  or  ALWEDAIE94@GMAIL.COM 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABU MAJID LAND RECLAMATION CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

 17626810  or  ALHADITS@HOTMAIL.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

INDO AL RAYAN PROPERTIES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 17602602  or  PUTHUMAMBK@GMAIL.COM 

JELFAR TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

 38333332  or  HHAJI@ALEZZELPOWER.COM 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Manguard Security S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 36858085  or  CLEDERAJOWELYN@YAHOO.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

NEW GULF ROSE BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39749769  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

FADHEL HASAN AHMED ALAARIS(MERSHAL ALAARIS/6581) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39979779  or  MA_889_MA@HOTMAIL.COM 

AL JABA CONSTRUCTION W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 66677740  or  ALJABACONSTRUCTIONWLL@GMAIL.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17700165  or  HR@TURK.bh 

Bahrain Steel BSCC E.C. 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 17464222  or  fkhalid@foulath.com.bh 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

SECURI CORE S.P.C OWNED BY RASHEED AL-FAWAZ 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17822228  or  HRGUARDS@SECURICORE.BH 

Qasr El Maskoof Company wll 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
 17590001  or  qasr@qasr-elmaskoof.com 

ZAYANI POLYMER FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17464043  or  HRMANAGER@JAZAYANI.COM 

Turk Excavation Company B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17677757  or  m.m.c.c@hotmail.com 

AL HOORA PLACE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  ROOFER COMPOSITION (CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

 39424292  or  SATPALSJANDU2014@GMAIL.COM 

WHITE LION GENTS BARBER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39055654  or  S.MAHMOODASAAD@GMAIL.COM 

AL JALIP CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33352576  or  junaidgulfam.gpz@gmail.com 

Grand Towers Building Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

Frankly Construction Service 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33251733  or  LASTMOMENT2016@GMAIL.COM 

DELOITTE & TOUCHE-MIDDLE EAST 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17214490  or  RKIKHIA@DEOITTE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

CHARLIES APPAREL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

 34440766  or  LAYALIBAHRAIN@GMAIL.COM 

KADER MOLLA CONTRACTING AND SUPPLY CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 34456676  or  KADEROMAR008@GMAIL.COM 

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

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

Clothes basket lundary 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

 36131110  or  SHEHAB3336@HOTMAIL.COM 

EUROPEAN CLEAN CARE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 34331717  or  eitcobahrain@gmail.com 

KERALA TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac
 39676747  or  LAKME.BH@GMAIL.COM 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contac

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  DRIVER/OPERATOR(EARTH MOVING MACHINES) 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HAZEL CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17692000  or  JMARHOON990@GMAIL.COM 

35 RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 39966465  or  WASH.SQUARE.LAUNDRY@GMAIL.COM 

New Al Hoor Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

 33040415  or  y3mk22@gmail.com 

KASICO ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM OXIDISER 
 suitably qualified applicants can contac

 39451811  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

ASEEL SHOES & LEATHER REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  SHOEMAKER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17256787  or  fineshoesrepair@gmail.com 

Munawwara Cosmetics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33479659  or  BASHIRCONSTRUCTION2014@GMAIL.COM 

CONVSTORE MART W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 32295684  or  FAGISMV@GMAIL.COM 

WILD VAPE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 36640143  or  FASMIRKAREEM123@GMAIL.COM 

Ejraat Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 77363335  or  EJRAAT@OUTLOOK.COM 

WISEMAN TRADING & CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
 17216159  or  ABOCONST@YAHOO.COM 

MARABEE TECHNICAL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  TECHNICAL PROJECT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac
 17742457  or  officemtech.bh@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39000770  or  KBUHASAN79@GMAIL.COM 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

NAVEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 33152621  or  Aunch2000@yahoo.com 

BRANDLANCE DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

BRANDLANCE DOCUMENTS CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

 39203508  or  SKMGROUP.BAH@GMAIL.COM 

Abu Ali Auto Spare Parts W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 33302104  or  ASHARAFHANEEFA766@GMAIL.COM 

DEEB ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17681136  or  7ASAN007@GMAIL.COM 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

Om yousif sweet making 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
 17793390  or  ZOHRA@MENAS.COM.BH 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

AL JARRADI COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33888488  or  ALJARADI.BH@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 38783000  or  ALANANBH123@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17250627  or  admin01@kameshki.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

SEVEN STARS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
 33233083  or  younisaleker@gmail.com 

JAMAL ABDULLA RASHID ALJALAHMA CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39462566  or  JAJALAHMA@YAHOO.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39979779  or  FALAREES83@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NADWAH GENTS HAIRDRSSING SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

 17874430  or  EFFAT.DASHTI.1@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK(GOODS DISPATCHING &RECEIVING) 
 suitably qualified applicants can contac
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

MODERN MECHANICAL ELECTRICAL & TRANSPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
 17708888  or  bahrain91992@gmail.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

California pets 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contac

 33593737  or  AL_ASAD62@HOTMAIL.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

JAZEERA QUILT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39641116  or  ALRAYAN_AD@YAHOO.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Arabian International Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 39677780  or  AWALSERV@BATELCO.COM.BH 

Oasis Delmon Steel Fabrication & Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  QUALITY STANDARDS SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac
 36646766  or  DAIREX1@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

AL REEM GATE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
 39771192  or  inter.island.bh@gmail.com 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

Delmon Optic and Hearing Aid W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17294171  or  BADER.KHALAF@DELMONOPTIC.COM 

KONTRA 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17533311  or  RASHID_BUALI@JALAL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

GULF AIR B.S.C. (C) 
has a vacancy for the occupation of

  LEGAL CONSELLOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17337804  or  recruitment@gulfair.com 

TRANSALIGN DENTAL LABS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 39797962  or  FADHEL.TRANS@GMAIL.COM 

ALGHANAH GROUP S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17722333  or  info@alghanah.com 

DESIGN GRAFIX W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17879988  or  jalil@designgrafix.com 

ALHAFEERA CONTRACTING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  TYRES REPAIRMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17730343  or  hr@hafeera-group.com 

Khalid city gate Trading 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33383494  or  KHALIDALBALUSHI1983@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 34561904  or  SILKSERVICESBH@GMAIL.COM 

FLAG PIRATE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 32122226  or  pirateshipservice@gmail.com 

FALAFEEL ALTABI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17311399  or  AMNAALI1948@HOTMAIL.COM 

JAHIZ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17456344  or  ali.e.isssa@gmail.com 

Bahrain Precast Construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contac

 17875600  or  JSA@BPC.BH 

ALTHAMEN TRADING AND CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39931993  or  ALTHAMENTRADING@GMAIL.COM 

BROMK CONTRACTING w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 36050584  or  MOBEENJAMAL@GMAIL.COM 

IKAN CONTRACTING CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 77117677  or  KHALID.CHAUDARY@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

WESTERN AREA TRADING & CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
 17631232  or  faisalashoor@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

Boulevard Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com 

U.L.D TRADING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 39490094  or  AR.MAROUF@DIYARME.COM 

R.B. HILTON LIMITED 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

ALAWAFI MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17294881  or  dhiyaa69@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

DALA SUPERMARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33885177  or  HASSANF55F@HOTMAIL.COM 

Gawaid for Installation of equipment S.P.C FOR NAGEH ABD ELMONAE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
 36862816  or  NAGEH_72@YAHOO.COM 

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

  OPTOMETRIST 
 suitably qualified applicants can contac
 37773770  or  ahmed.director@optica.net 

GULF ABA CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17262985  or  gulf_abaya@yahoo.com 

SCOOP Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 77007749  or  scoopmec1@gmail.com 

Top for Cleaning and Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 36787705  or  MOHAMMED.FATEEL.94@GMAIL.COM 

UNION ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17784540  or  UNION_ALUMINIUM@HOTMAIL.COM 

AHMED MANSOOR ALAALI 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

UNION ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17784540  or  UNION_ALUMINIUM@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

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

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contac

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DO OR DYE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
 35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM 

BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17723100  or  careers@bdutyfree.com 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contac

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

Mirab phones 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33222894  or  BILAL_MINHAS@YAHOO.COM 

NASCO TRADING 2 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

 35405757  or  HATANBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

ALSAFY CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17293929  or  ZAINAL.MART@GMAIL.COM 

MIMI LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR (GENTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 39522269  or  MONEER2119@HOTMAIL.COM 

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

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17404949  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
 17738800  or  careers@banztrading.com 

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39459897  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

Al Kahf Glass 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 39714747  or  mzaya@hotmail.com 

SILVER CITY CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39188855  or  SILVERCITYCONTRACTING@GMAIL.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

AL RAFEEQ SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 33077711  or  hanihilal@yahoo.com 

Space creators Carpentry wll 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 39964163  or  SPACECREATORS.BH@GMAIL.COM 

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

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

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

Bake point S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 38363130  or  akbar.mmp@gmail.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

SHINE ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17676647  or  isa2505@hotmail.com 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
 33119975  or  JEFFREEBH@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 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 contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

JALEEL ABDULLA A.KARIM ALSHAIKH(NEZER-10817) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17702759  or  JALEELALSHAIKH85@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Woodlands Energy Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

 17112344  or  SAM_KAWA@HOTMAIL.COM 

Golden Falcon Cars 
has a vacancy for the occupation of

  UPHOLSTERER 
 suitably qualified applicants can contac

 66622200  or  goldenfalcon.bh@gmail.com 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALAMRIYA CONTRACTING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 33221246  or  zakimodaweb@gmail.com 

AHMED ATIYA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 38276491  or  AHMEDSWEETS92@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

AL SHAHEEN LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of
  LAUNDERER/PRESSER(GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
 39662326  or  Aldoseri@windowslive.com 

Abdul Rahman Ali Al Saad Power Projects Co W l l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17273330  or  BEENA.B@ALSAADPROJECTS.COM 

M&R CARGO HANDLING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 35012715  or  MAKIK6008@GMAIL.COM 

DAR AL AROOB BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
 37226930  or  abumussa99@gmail.com 

MULTI AGENCIES GENERAL TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ROASTER(NUTS) 
 suitably qualified applicants can contac

 17210430  or  MGTA@BATELCO.COM.BH 

ALI AHMED FAKHRAWI SONS DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

 17259540  or  abdalifakhrawi@yahoo.com 

SPORT VILLAGE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

 17811995  or  accounts.bhr@kaasgroup.com 

AL MUFEED LOW POWER SERVICES COMPANY AMPS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  QUANTITY SUREYING AUDITOR 

 suitably qualified applicants can contac
 17735952  or  JAI@AMPS-BAHRAIN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

ATLAS ALUMINUM S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

JAHECON SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17244111  or  JAHECON@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING GROUP 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17700204  or  abuobaidgroup@gmail.com 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contac
 36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

AL TAKWEER CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 36944476  or  JAFFAR72@MSN.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALI AHMED FAKHRAWI SONS DRY CLEANERS 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contac

 17259540  or  abdalifakhrawi@yahoo.com 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

YAFEA POULTRY & LIVESTOCK GARDEN 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TITOLO INTERIOR DESIGNING AND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ACES GLOBAL QUALITY SERVICES MIDDLE EAST COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

 77814500  or  kumar.chelladurai@tisa-inspection.com 

POPULAR FRESH MEAT CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SLAUGHTERER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

 17595740  or  HSH7722@GMAIL.COM 

GULF TECHNICAL TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17411287  or  ADELABDULGAFFAR72@GMAIL.COM 

KHAN GLOBAL TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17276007  or  SAWARI.BAH@GMAIL.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

 17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

STAR GROUP COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
 17300013  or  ahmed@stargroupbh.com 

GRNATA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 39602929  or  HASAN@GRNATA.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

 17749697  or  secure.me@live.com 

Lulu Bahrain Hypermarket S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17556665  or  shameerkt@bh.lulumea.com 

Ahmadi Industries B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

 17271333  or  hr@ahmadipepsi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

Life long documents clearance 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac
 17009891  or  lifelong.dc.h@gmail.com 

ELAN CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
 39966255  or  younis.shakeri@gmail.com 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

 17773006  or  AURELIEN.CHAUSSY@VINCI-ENERGIES.COM 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

G4S GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

Water Color Interiors (Middle East) W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

 13699000  or  INFO@WATERCOLORME.COM 

WABAG BELHASA JV WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

 17233331  or  ERIK.GOTHLIN@WABAG.COM  
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شــملت شــخصيتين و16 كيانــا بينهم منظمتان يســيطر عليهما المرشــد األعلى

قبل أيام من رحيل ترامب... أميركا توسع عقوباتها ضد إيران

فرضت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس األربعاء، عقوبات جديدة تســتهدف إيران شــملت شــخصيتين و16 كيانا، قبل أيام معدودة من انتهاء فترة 
واليتــه الرئاســية. وذكــرت وزارة الخزانــة األميركيــة أن العقوبــات الجديدة تشــمل 16 كيانا لها صات بقيادة الجمهورية اإلســامية، ومواطنيــن إيرانيين اثنين، 

إضافة إلى مواطن عراقي يتهم بأنه مرتبط بتنظيم “داعش” العراقي. 

وأوضحت الخزانة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها 
األعلى  المرشد  عليهما  يسيطر  إيرانيتان  منظمتان 
من  وعــدد  خامنئي،  علي  آيــة هللا  اإليــرانــيــة  للثورة 

فروعهما.
وقال وزير الخزانة األميركي ستيفين منوتشي  إن 
االستمرار  من  اإليرانية  النخبة  تمكنان  “المنظمتين 

لقطاعات  الفاسد  الملكية  نظام  على  الــح فــاظ  في 
ترامب،  إدارة  وتتبع  اإليراني”.  االقتصاد  من  كبيرة 
“الضغوط  حملة   ،2017 بالعام  السلطة  توليه  منذ 
القصوى” على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية 
في  لإلرهاب  دولــي  داعــم  “أكبر  أنها  بحجة  قاسية، 

الشرق األوسط”.

وطبقت الواليات المتحدة مجموعات من اإلجراءات 
المتعاونة  األطـــراف  وبعض  إيــران  بحق  التقييدية 
البالد، خاصة  اقتصاد  أهم قطاعات  تستهدف  معها 

إنتاج وبيع النفط.
المتحدة  الواليات  اإليرانية  السلطات  تتهم  بدورها، 

بممارسة “اإلرهاب االقتصادي والطبي” بحق إيران.

واشنطن ـ وكاالت

الخرطوم ـ وكاالت

وصفت الخارجية السودانية، أمس األربعاء، اختراق طائرة عسكرية أثيوبية 
المجال الجوي السوداني، بالتصعيد الخطير وغير المبرر.

طائرة  اخترقت  مبرر  وغير  خطير  تصعيد  “فــي  بيان:  في  الـــوزارة  وقالت 
أن تكون  الذي يمكن  األمر  األثيوبية،  السودانية-  الحدود  أثيوبية  عسكرية 

له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية”.
تتكرر  “بأال  وطالبت  األثيوبي”،  الجانب  من  التصعيد  “هذا  الــوزارة  وأدانــت 
مثل هذه األعمال العدائية مستقبال؛ نظرا النعكاساتها الخطيرة على مستقبل 
القرن  منطقة  في  واالستقرار  األمــن  وعلى  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 

اإلفريقي”.
يشار إلى أن الحدود الشرقية للسودان مع أثيوبيا تشهد توترا منذ أكثر من 
شهرين؛ إثر هجمات نفذتها مجموعات أثيوبية مسلحة تقول أديس أبابا إنها 

عصابات خارج سيطرتها.
ونتيجة لتلك التوترات وقعت عدة حوادث راح ضحيتها عدد من المدنيين 

والعسكريين السودانيين.

تصعيد خطير.. طائرة أثيوبية تخترق حدود السودان

جنيف ـ وكاالت

بعد الفشل مرارا في تحقيق توافق 
بين أعضاء لجنة الحوار السياسي 
المقرر  اآللية  مقترح  بشأن  الليبي 
اعتمادها الختيار القيادة السياسية 
المقبلة، أكدت رئيسة البعثة األممية 
باإلنابة ستيفاني وليامز،  ليبيا  إلى 
أمــس األربــعــاء، “أنــنــا لــم نشهد أي 
تــقــدم بــشــأن آلــيــة اخــتــيــار السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مــنــذ اجــتــمــاع تــونــس، 
بما  المتحدة  لألمم  صلة  أي  نافية 

يروج عن إنشاء لجنة توصيات”.
ــددت ويــلــيــامــز على  ــك، شــ ــ ــى ذل إلـ
األممية  للبعثة  يــكــون  أن  رفضها 
السلطة  أعــضــاء  تسمية  فــي  دور 
الــتــنــفــيــذيــة الــمــؤقــتــة، مــعــربــة عن 

بتوصيات  لــلــخــروج  تطلعها 
تنفيذية  سلطة  إليــجــاد 

مــــؤقــــتــــة تــتــحــمــل 
بشكل  المسؤولية 

تشاركي.
من  إنــه  األممية  المبعوثة  وقــالــت 
دون ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــوحــدة ال 
أنحاء  الموازنة في  يمكن استثمار 

البالد كافة.
كــــانــــت قـــــد بــــــــدأت فـــــي جــنــيــف 
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة االســتــشــاريــة 
ــتــقــى الـــحـــوار  ــن مــل ــثــقــة عــ ــب ــمــن ال
اختيار  لمناقشة  الليبي؛  السياسي 

السلطة التنفيذية الموحدة.
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وقالت 
االجتماع  إن  بيان،  في  ليبيا،  في 
الذي انطلق أمس بكلمة افتتاحية 
ستيفاني  األمــمــيــة،  المبعوثة  مــن 
سلسلة  ضــمــن  يـــأتـــي  ــز،  ــامـ ــيـ ولـ
في  تعقد  مباشرة  اجتماعات 
الفترة من 13 إلى 16 يناير 
األمم  قصر  في  الجاري، 

بجنيف.

ويليامز: ال تقدم بآلية اختيار السلطة في ليبيا

واشنطن ـ وكاالت

ــنــواب األمــيــركــي، أمــس األربــعــاء،  صــوت مجلس ال
بالغالبية على آلية التصويت لمساءلة الرئيس النتهية 
القواعد  لجنة  أقــرت  أن  بعد  ترامب،  دونالد  واليته 

التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.
وقد  الــشــيــوخ،  إلــى مجلس  القضية  تــحــال  وبــذلــك 
تستمر تلك القضية ألسابيع حتى بعد رحيل ترمب 

من البيت األبيض.
ــنــواب  ــد زعــيــم الــغــالــبــيــة بمجلس ال مــن جــانــبــه، أكـ
شخصية  أهــم  ثاني  وهــو  هــويــر،  ستيني  األميركي 
ديمقراطية في المجلس، األربعاء إن مجلس النواب 
الــرئــيــس دونــالــد ترامب  بــنــود مــســاءلــة  يعتزم رفــع 
لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا األسبوع.
كما أضاف في مقابلة مع )أم.إس.إن.بي.سي( “ليس 
هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا األسبوع.. نعتزم 
المجلس  رئيسة  مــع  لمناقشات  مشيرا  ذلـــك”،  فعل 

نانسي بيلوسي.
وفــيــمــا طــالــب الــديــمــقــراطــيــون بــعــزلــه، قـــال النائب 
الديمقراطي ماكغرفرن إن عزل ترامب رسالة للعالم 

بأن الديمقراطية األميركية مستمرة.
كما قالت الديمقراطية شايلة لي إن الرئيس ساهم 
اتهم  كما  بــالــبــالد،  العنف  أعــمــال  فــي  مباشر  بشكل 
باالنقالب  لويد دوجيت ترامب  الديمقراطي  النائب 

على الكونغرس.
في المقابل، وصف النائب الجمهوري جيم جوردن، 

مشروع عزل ترمب بأنه خطر على أميركا.

العزل سيزيد  إن  كول  توم  الجمهوري  النائب  وقال 
من االنقسام الحاصل في الواليات المتحدة.

تفعيل التعديل 25

ــائــب الــرئــيــس  يــذكــر أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــالن ن
رئيسة  إلى  رسالة وجهها  بنس في  مايك  األميركي 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء أمس، رفضه 
إلى  يـــؤدي  الـــذي  الــدســتــور  مــن   25 التعديل  تفعيل 
األربعاء،  أمس  النواب،  ترامب، صوت مجلس  عزل 
إلى  بنس  يدعو  مــشــروع  على  صوتا   220 بإجماع 

ترامب  أنصار  من  اآلالف  وكــان  المادة.  تلك  تفعيل 
اقتحموا مبنى الكونغرس األسبوع الماضي، ما دفع 
أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة 
بالرئاسة  بــايــدن  جــو  المنتخب  الــرئــيــس  فــوز  على 
الديمقراطية  على  مــروع  هجوم  في  االختباء،  إلى 

األميركية خلف 5 قتلى.
القبض على عشرات ممن هاجموا  السلطات  وألقت 
وحطموا  كمبيوتر  أجهزة  وســرقــوا  الشرطة  ضباط 
أعمال  فــي  لــدورهــم  الكابيتول  مبنى  فــي  الــنــوافــذ 
اســتــنــادا  25 تحقيقا  فــتــح مــســؤولــون  كــمــا  الــعــنــف، 

لقانون اإلرهاب المحلي.

من اقتحام الكونغرس األميركي

“النواب األميركي” يصوت بالغالبية على مساءلة ترامب

بيروت ـ أ ف ب

مخازن  على  إسرائيلية  غــارات  أوقعت 
أســلــحــة ومـــواقـــع عــســكــريــة فـــي شــرق 
سوريا أمس األربعاء 57 قتيال على األقل 
موالية  ومجموعات  النظام  قــوات  مــن 
إليران، في حصيلة ُتعّد األعلى منذ بدء 

الضربات اإلسرائيلية في سوريا.
وتــكــّثــف إســرائــيــل فــي األشــهــر األخــيــرة 
عسكرية  ــمــواقــع  ل اســتــهــدافــهــا  وتـــيـــرة 
والمجموعات  اإليرانية  للقوات  وأخــرى 
الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، 
تزامنا مع تأكيد عزمها “ضرب التموضع 

اإليراني في سوريا”. 
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وأفــاد 
استهدف  مكثف  إسرائيلي  قصف  عــن 
ــعـــاء  ــيــل الـــثـــالثـــاء األربـ بــعــد مــنــتــصــف ل
إلى  الــزور  مدينة  من  الممتدة  المنطقة 
السورية- الحدود  عند  البوكمال  بادية 

العراقية.

وطال القصف وفق المرصد مستودعات 
الزور،  دير  مدينة  أطراف  في  ومعسكرا 
بادية  أسلحة في  ومواقع ومستودعات 
الميادين،  بادية  في  وأخــرى  البوكمال، 
النظام وحزب هللا  تابعة لكل من قوات 
اللبناني والقوات اإليرانية والمجموعات 

الموالية لها.
العام  منذ  دامــيــا  نــزاعــا  ســوريــا  وتشهد 
 380 ــن  مـ أكـــثـــر  بــمــقــتــل  ــب  تــســّب  2011
بالبنى  هائال  دمــارا  وألحق  شخص  ألــف 
التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ماليين 

السكان داخل البالد وخارجها.

غارات إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية شرق سوريا 

طالت مواقع عسكرية ومستودعات للنظام وحزب اهلل والقوات اإليرانية
57 قتيال في غارات إسرائيلية هي األكثر دموية في سوريا

عمان ـ أ ف ب

األردنية  الدولة  أمن  أصدرت محكمة 
بين  راوحـــت  أحكاما  األربــعــاء  أمــس 
السجن خمسة أعوام و15 عاما بحق 
بتنظيم  باالرتباط  متهمين  أردنيا   11
بـ  للقيام  بالتخطيط  أديــنــوا  داعـــش، 
المملكة،  داخـــل  إرهــابــيــة”  “عــمــلــيــات 
فرانس  وكالة  مراسلة  أفــادت  حسبما 

برس داخل قاعة المحكمة.
التي  جلستها  في  المحكمة  وحكمت 
المتهم  على  األربــعــاء  صباح  عقدتها 
الرئيس بالسجن 15 عاما وعلى أربعة 
وثــالثــة  عــامــا   12 بــالــســجــن  متهمين 
متهمين بالسجن خمسة أعوام وثالثة 
ــن وجــه  ــن مـ ــاريـ ــن فـ ــريـ مــتــهــمــيــن آخـ

العدالة بالسجن تسعة أعوام.
منها  تهما  إليهم  المحكمة  ووجــهــت 
ــمــــؤامــــرة بــقــصــد الـــقـــيـــام بــأعــمــال  ــ “ال
ــاق  ــحـ ــتـ إرهــــابــــيــــة” و”مــــحــــاولــــة االلـ
ــمــات  ــظــي ــن ــات مــســلــحــة وت ــاعـ ــمـ ــجـ بـ

إرهابية”.
اطلعت  التي  االتهام  الئحة  وبحسب 
عــلــيــهــا وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، فــإن 
الفكر  “حــمــلــة  مــن  جميعا  المتهمين 
لتنظيم  الــمــؤيــديــن  ــن  ومـ الــتــكــفــيــري 
ــمــكــن ثــالثــة  داعـــــش اإلرهـــــابـــــي”، وت
إلــى  الــتــوجــه  مــن   2019 ــعــام  ال منهم 
داعش  لتنظيم  لالنضمام  أفغانستان 
ــوات األمــيــركــيــة وحــركــة  ــقـ لــقــتــال الـ

طالبان.
كــانــوا  الــذيــن  اآلخــــرون  الثمانية  أمـــا 
عــلــى تـــواصـــل مــعــهــم وبــســبــب عــدم 
فقد  التوجه ألفغانستان،  من  تمكنهم 
عسكرية  عمليات  “تنفيذ  لـــ  خططوا 
للتنظيم  نصرة  األردنية  الساحة  على 

اإلرهابي”.
وبحسب الالئحة، فقد حدد المتهمون 
وكنيستين  وأمنية  عسكرية  أهــدافــا 

في محافظتي الزرقاء.

السجن لـ 11 أردنيا خططوا لتنفيذ “عمليات إرهابية”
دبي ـ العربية.نت

أبوظبي ـ وكاالت بغداد ـ وكاالت

قبيل  جــديــد  إيــرانــي  تصعيد  فــي 
برئاسة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  تسلم 
مندوب  أعلن  السلطة،  بايدن  جو 
المرشد سعيد جليلي، في المجلس 
أن  اإليراني،  القومي  األعلى لألمن 
الرئيس  مــع  سيعمل  الــذي  الفريق 
مهندس  كــان  المنتخب  األميركي 
رئاسة  خالل  إيــران  ضد  العقوبات 
باراك أوباما. وتوقع أن تقوم “إدارة 
األقصى  الضغط  بتحويل  بــايــدن 
إلــى ضغط  تــرامــب  ــد  ــال دون إلدارة 

ذكي”.
سابقا  شغل  جليلي  أن  إلــى  يشار 
األعلى  المجلس  سكرتير  منصب 
حكومة  عهد  فــي  القومي  لألمن 

ــدي نـــجـــاد،  ــمــ مـــحـــمـــود أحــ
وكــــــــــــــان مـــــــســـــــؤواًل 

ــوات عــديــدة  ــســن ل
ــن الـــتـــفـــاوض  عــ

مع مجموعة 5 + 1.
يوم  بعد  التصريحات  هذه  وتأتي 
مــن اشـــتـــراط عــلــي أكــبــر واليــتــي، 
خامنئي  عــلــي  الــمــرشــد  مــســتــشــار 
للشؤون الدولية، “إلغاء آلية الزناد” 
الــتــي فــّعــلــهــا الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــادت كل  دونــالــد تــرامــب والــتــي أعـ
العقوبات تلقائيا، مقابل العودة إلى 

المفاوضات.
وقال واليتي “المهم بالنسبة لنا هو 
رفع العقوبات، سواء عادت أميركا 
ــه عــودتــهــا  أنـ ــم  لــالتــفــاق أم ال، رغـ

ستضر بمصالحنا”.
بالتصعيد  تستمر  إيـــران  أن  يذكر 
منذ أسابيع عدة، ورفعت تخصيب 
كما   %  20 بنسبة  الــيــورانــيــوم 
الماضية  الفترة  خالل  قامت 
بـــإعـــادة تــشــغــيــل مــنــشــآت 

جديدة.

بعد يوم من فضح وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
لتنظيم  إيـــران  مــن  الرسمية  والــرعــايــة  المتينة  الــعــالقــات 
ــيــة مــنــاورات  ــي، بـــدأت الــبــحــريــة اإليــران ــابـ الــقــاعــدة اإلرهـ
األربعاء، وسط تصاعد  صاروخية في خليج عمان، أمس 

التوترات اإلقليمية بشأن برنامج طهران النووي.
الجنوبية  المياه  في  الصاروخية  المناورات  في  وشاركت 
جديدتان  إيرانيتان  حربيتان  سفينتان  للخليج،  الشرقية 
المروحيات  وحــامــلــة  الــصــاروخــيــة،  “زره”  الــفــرقــاطــة  هما 

“ماكران”.
وقال التلفزيون الحكومي إن “ماكران” التي يبلغ وزنها 121 
 228 بطول  إيرانية”  عسكرية  سفينة  “أكبر  هي  طن،  ألف 

مترا وعرض 42 مترا وارتفاع 21.5 أمتار.
القتالية في  وماكران هي سفينة لوجيستية تدعم السفن 
األسطول، ويمكنها السفر لما يقرب من ثالث سنوات دون 
الحاجة إلى دخول الموانئ، وتحمل معدات جمع ومعالجة 

المعلومات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
يذكر أن إيران احتجزت األسبوع الماضي ناقلة نفط كورية 
النفطية  الناقلة  تــزال  وال  الخليج،  في  وطاقمها  جنوبية 

محتجزة في ميناء إيراني.

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، 
في  إجــراؤهــا  المقرر  المبكرة  االنتخابات  تأجيل  من 
تحديث  إلــى  المواطنين  دعــا  فيما  المقبل،  يونيو   6

سجالتهم االنتخابية.
مؤتمر  في  الصدر  لمكتب  اإلعالمي  المسؤول  وقــال 
صــحــافــي “هـــنـــاك أصـــــوات تــعــلــو إللـــغـــاء أو تــأجــيــل 
الفتن،  مثيري  وبعض  األحــزاب  قبل  من  االنتخابات 
تحديث  إلــى  المواطنين  ونــدعــو  إلغائها  مــن  ونــحــذر 

سجالتهم”.
وأضاف، أن “الصدر يؤيد الحملة التي يحاول رئيس 
الفاسدين، والبد من خضوع  بها ضد  القيام  الــوزراء 

جميع األحزاب لذلك وإحالة الفاسدين إلى القضاء”.
وأكد وزير الثقافة العراقي، المتحدث باسم الحكومة، 
حسن ناظم، السبت الماضي، رغبة الحكومة بمراقبة 

دولية لالنتخابات لضمان نزاهتها.
وفـــي وقـــت ســابــق شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة العراقية 
مصطفى الكاظمي، على إصرار حكومته للمضي في 
إنجاح االنتخابات المبكرة التي من المقرر أن تجرى 

في 6 يونيو المقبل.

مندوب خامنئي: فريق بايدن هندس العقوبات

إيران.. مناورات استفزازية 
غداة فضيحة القاعدة

العراق.. الصدر يحذر من 
تأجيل االنتخابات المبكرة

أكثر من 90 مليون 
إصابة بفيروس كورونا

أمس  العالمية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
ــاء، أن إجــمــالــي عـــدد اإلصــابــات  ــعـ األربـ
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر 

العالم تجاوز 90 مليونا.
تنشرها  الــتــي  ــاءات  ــصــ اإلحــ وكــشــفــت 
المنظمة مرتين خال كل 24 ساعة، أن 
و1.945.610  إصابة  حالة   90.054.813
في  تسجيلها  تم  بكورونا  وفــاة  حــاالت 
العالم منذ بدء الجائحة وحتى الساعة 

يوم أمس.

جنيف ـ إنترفاكس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الدبلوماسية البحرينية.. نموذج يحتذى به موقفا وسلوكا
تحتفـــل مملكـــة البحرين اليـــوم األربعـــاء 14 يناير باليوم الدبلوماســـي، 
وهي مناســـبة عزيزة تعكـــس ريادة هذا الوطن الغالـــي وعظمة موروثه 
التاريخي وانفتاحه على الحضارات وســـعيه إلى التواصل مع اآلخرين 
وتبادل المنافع المشـــتركة، حيث اســـتطاعت البحرين أن تبني جســـورا 
مـــن الثقـــة والمصداقية المرتكزة على الصراحـــة والوضوح في التعامل 
مـــع مختلف المواقف والتطـــورات، وااللتزام بمبـــادئ واضحة ومحددة 

في عالقاتها مع الجميع.
يقول سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه عن هذه المناســـبة “السياســـة الخارجيـــة البحرينية 
أرست لنفسها “نموذجًا خاصًا” باستنادها لمبادئ وقيم تنبع من مخزون 
ثقافتنـــا اإلنســـانية، وبثرائها المرتبط بالشـــخصية البحرينيـــة المعروفة 
بتواصلهـــا المتحضر مـــع العالم بثقافاته وحضاراته المتنوعة، فســـجلت 
بذلـــك نجاحًا دبلوماســـيًا، نعتز بصيته ونفخر بإنجازاتـــه، والبحرين من 
خـــالل تحالفاتها وشـــراكاتها علـــى مر التاريـــخ، والممتـــدة للعالم أجمع، 
اســـتطاعت بنهجها الدبلوماســـي المتزن وسياســـاتها المرنة والحاسمة، 

فـــي الوقـــت ذاته، معالجة أصعب التحديات واإلســـهام فـــي حل العديد 
مـــن األزمات، ولتؤكد، فـــي كل المواقف، على التزامهـــا التام واحترامها 

الثابت للقوانين واألعراف والمواثيق الدولية”.
إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على أسس ومبادئ راسخة 
تتمثـــل في الحفاظ على عالقات جوار ممتـــازة مع دول المنطقة وعدم 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول األخرى، وكذلك توطيد العالقات 
مع كل الدول المحبة للســـالم، كما اســـتطاعت على مـــر التاريخ معالجة 
العديد من القضايا ذات التعقيد والتشـــابك وكونت لها شـــخصية مؤثرة 

على المسرح العالمي تعكس هيبتها ومكانتها بين األمم. 

لمملكة البحرين مميزات ومواقف دبلوماسية رصينة حتى في أحلك  «
القضايا، وكانت بحق نموذجا يحتذى به موقفا وسلوكا وممارسة، وسجلت 
عبر التاريخ أدوارا مشرفة وعمال مقدرا من أجل السالم واألمن واالستقرار 

وكل ما يفيد اإلنسانية على كل المستويات، ولهذا فإن مملكة البحرين اليوم 
تقوم بدور محوري فاعل على مختلف األصعدة يعكس مكانتها ورؤية 

قيادتها السياسية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مريض بس “مو مريض”
كلمـــا حاولنـــا إعـــادة الثقة بين المرضى وبعـــض األطباء فـــي المراكز الصحية، 
كلما خرجوا لنا بمصيبة تجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن نذهب إليهم، أو نثق في 
الوصفـــات الطبيـــة التي يصرفونهـــا للمرضى، فكما يقال في األمثال الشـــعبية 

“يجي يكحلها يعميها”!.
مريضـــة أجـــرت تحاليل طبيـــة كانت قد أمرت بهـــا طبيبتهـــا بالمركز الصحي، 
وبعـــد قـــراءة نتائـــج التحاليـــل، أكدت أنهـــا مصابة بـــداء الســـكري، وعليها أن 
تخضـــع لبرنامـــج عالجي دائـــم وحتى آخر يوم في حياتهـــا، مكون من أدوية، 
باإلضافـــة إلـــى حقنتين مرة كل أســـبوع، لـــم تجد المريضة بدًا غيـــر أن تتقبل 
الحيـــاة الجديـــدة التـــي عليها رغمـــًا عنها أن تعتـــاد عليها، والتـــي منها برنامج 
غذائي صارم، وألن المريضة هذه إنســـانة واعية ومثقفة، لم تقف عند نتيجة 
التحاليل الطبية، وبدأت تبحث هنا وهناك عن المرض، بغية تثقيف نفسها عن 
المرض الذي سيالزمها كظلها آلخر يوم في حياتها، لُتصدم، بأن كل األعراض 
التـــي يجـــب أن تظهر عليها لـــم تظهر، وال تعاني منها إطالقًا! ســـاورها الشـــك 
فـــي نتيجة تلـــك التحاليل وكفاءة تلك الطبيبة، فذهبت للطب الخاص وهناك 
كانت المفاجأة، أنت إنســـانة ســـليمة وال تعانين أبدًا من أي مرض مزمن، ومن 

قال أصالً إنك مصابة بداء السكري؟
الســـؤال، كـــم عـــدد المرضى الذيـــن يراجعون المراكـــز الصحيـــة، وتصرف لهم 
أدويـــة باعتبارهـــم مرضى ألمراض مزمنة أو حتى غيـــر مزمنة وهم أصحاء؟ 
مـــا األضـــرار الصحيـــة التي تلحق بالنـــاس جراء صرف أدويـــة بالخطأ أو دون 
الحاجة أصالً الســـتخدامها؟ كم من ميزانية الدولة تصرف على أدوية تذهب 
لغيـــر مســـتحقيها؟ وكم مـــن مرضـــى فعليين مصابيـــن بأمـــراض مزمنة كداء 
الســـكري يجأرون بالشـــكوى لعدم توافـــر أدويتهم في مخـــازن وزارة الصحة، 

والتي وكما يبدو يحصل عليها من ال حاجة له فيها؟
صاحبتنـــا هذه تقول إنها خالل شـــهر كامل كانت تتناول أدوية وحقنا لم تكن 
أصالً بحاجة إليها، والتي كانت ستؤثر سلبًا على القلب، والكلى والكبد! ناهيك 
عـــن الـــوزن الكبيـــر الذي فقدته جـــراء امتناعها عن تناول الكثيـــر من األطعمة 

الممنوعة عن مرضى السكري.
ياسمينة: التشخيص الخاطئ، كالقتل البطيء. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كفانا استهتارا قبل فوات األوان
أعلنت الدكتورة جميلة الســـلمان مؤخرًا أن عدد الفحوصات المختبرية وصل 
إلى 386 ألفا، وهذا رقم كبير قياســـا بحجم الدولة وعدد الســـكان، وهذا يظهر 
حجـــم العمـــل الكبير ألجهزة الدولـــة الطبيـــة. الدكتور وليد المانـــع تحدث عن 
االســـتهتار مـــن قبـــل البعض وأن أغلـــب اإلصابات تقع بســـبب هذا االســـتهتار 
الذي بســـببه زادت حاالت اإلصابة بالفيروس، وقال إن عدد اإلصابات بعدوى 

كورونا للمخالطين أصبح لدى المواطنين أكثر من األجانب!
رغـــم خطـــورة المرض وتوالـــي ظهور موجات أخـــرى تجعلنـــا نتخطى مرحلة 
االنتشـــار إلـــى مرحلة الموت، ورغم التحذير مـــن األيام القادمة التي قد تكون 
مظلمـــة، بشـــهادة دول حولنـــا خســـرت مئـــات اآلالف من الضحايـــا ومنها دول 
أصبحـــت معزولـــة وخاويـــة، نرى مـــن جديـــد اســـتهتار البعض فـــي إجراءات 
الســـالمة العامـــة والوقاية، وحتى التراخـــي بطرق الوقاية الالزمـــة، هناك من 
يعمل ليال ونهارا من أجل محاربة المرض وها نحن نقطع شوطا كبيرا للقضاء 
على هذا الفيروس، إنما من جهة أخرى نجد من يعيدنا للوراء لنشهد انتكاسة 
وزيـــادة مقلقـــة فـــي األعـــداد، وانخفاضهـــا فـــي الفتـــرة الماضية زاد مـــن حالة 
االطمئنـــان، خصوصا مـــع العودة التدريجية، لكن رغـــم تحذير الخبراء من أن 
هـــذا الوبـــاء قد يســـتمر طويـــال ويتضاعف نـــرى تهاونا ال مســـؤوال من البعض 
فـــي التقيد باإلجـــراءات االحترازية خصوصا في األماكـــن العامة والتجمعات 
العائلية التي كانت السبب الرئيسي في ازدياد نسب األعداد المصابة مؤخرًا.
البـــد أن يكـــون هنـــاك حـــرص أكبـــر ومضاعـــف يتماشـــى مـــع حجـــم الجائحـــة 
وامتدادهـــا ومـــدى خطورتهـــا وأقلهـــا االلتـــزام بأبســـط اإلجـــراءات الوقائيـــة 
مثـــل لبـــس الكمامـــة وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعـــي واالبتعـــاد عـــن الزيارات 
االجتماعية، فلنعن ونعاون الحكومة ولنرأف بطواقمنا الطبية التي تعمل على 
قدم وساق لتخطي المحنة، وال نتقاعس أو نستهتر بالواقع مبددين جهودهم، 
نريـــد أن نكـــون مجتمعا واعيـــا يراعي اآلخر ويحافظ بســـلوكياته على صحة 
مـــن حولـــه بدل تعريضهم للخطر، كل فرد مطالب بأن يكون مرشـــدا وموجها، 
ومن يتحمل المســـؤولية ويطبق التوجيهـــات واإلجراءات االحترازية ويلتزم 
بالقيـــود هو الشـــخص الذي يمتلك اإلحســـاس اإلنســـاني والوطنـــي واالنتماء 
والوعـــي والثقافـــة وااللتـــزام األخالقي واألدبـــي، ويســـتحق كل التقدير على 

حرصه واهتمامه. 
الوقت يداهمنا والفيروس المستجد بدأ يأخذ شكاًل آخر من السرعة  «

واالنتشار، ال مجال للمزيد من التهاون وتعريض أهلنا وأحبائنا للخطر، 
علينا الحذر حتى ال تضطر الدولة ألخذ قرارات تزيدنا عزلة وتزيد من الكساد 

االقتصادي وترفع عدد األضرار على الشركات والمؤسسات واألفراد.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

ال أذكُر أنَّ آباَءنا احتاجوا الستقداِم خدٍم في منازلهم للقيام بأعماِل المنزل، 
أو استخدموا سائقًا لقضاِء مشاويرهم اليومية، أو حتى بنَّاء ليبني منازلهم 
أو يقـــوَم بترميمهـــا، كانوا يعتمدوَن على أنفســـهم في إنهاِء أعمالهم، وكانت 
الفتيـــاُت في المنزل خيُر معين ألمهاتهن، والصبيُة يقومون بأعماِل الصيانة 
والترميـــم مـــع آبائهم، كان الجيـــراُن ُيْدعوَن ألعمال البناء فـــي بيت جارهم 
بجـــٍد ونشـــاط وبال مقابل، أمـــا اليوم فلْم يعْد الشـــباُب أهالً للمســـؤولية، بل 
أصبحوا يعتمدون في كل صغيرٍة وكبيرٍة على ذويهم، بدل أْن يعتمدوا هْم 

عليهم، فكيف وصَل بنا الحاُل إلى ما هو عليه اآلن؟
َل الحاُل مع  “إنَّ هللا ال يغيـــر مـــا بقـــوٍم حتى ُيغّيـــروا ما بأنفســـهم”، فقد تبـــدَّ
الطفـــرة الصناعيـــة واالقتصاديـــة التـــي أحدثهـــا اكتشـــاُف النفط فـــي القرن 
َد العمراُن وتوســـعت  الماضي، وازداَد دخُل الفرد عما كان عليه ســـابقًا، فتمدَّ
دائـــرُة االســـتهالك، وطـــرأْت الحاجـــُة الســـتقداِم العمالـــة الوافـــدة بالمنـــازل 
والمؤسساِت الخاصة والحكومية، ما أدى بنا إلى االعتماد على تلك العمالِة 
لناهم مســـؤولياٍت هي من ُصلِب مســـؤولياتنا، ثم جعلنا  للقيام بأعمالنا وحمَّ
نشـــتكي الِبطالـــة، ونتباكى على جيـــٍل ال يملُك حسَّ المســـؤولية، وهو الذي 

تربَّى ُمنعمًا على دالِل الوالدين، مخدومًا ُمرفهًا على أيدي الخدِم والحشـــم، 
ولْم يقتصر ذلك على الحاجات األساسية، بل تعداها للتعليم، فصار الوالدان 
يســـتقدمان العمالـــَة بالمنـــزل لتقوَم بالتعليـــم والتربية كذلـــك، كيف بالله قد 
يتحمـــُل هـــؤالء األبنـــاء مســـؤوليَة أعمـــاِل المنـــزل ومعاونـــة الوالدين، وهم 

عاجزوَن حتى عن االعتماِد على أنفِسهم في أتفِه األموِر اليومية.
وإْن كانت ظاهرُة “غياِب الِحِسّ المسؤول” عامًة تفشْت في مجتمعاتنا، إال  «

أنها تبدو واضحًة جليًة ال يمكن ُنكرانها لدى جيِل الشباب الذي ينأى بنفسِه 
عن االضطالِع بأي نوٍع من أنواع المسؤولية، فتجدُه ُمحِجمًا عن المشاركِة 

في األعمال التطوعية أيًا كان شكُلها، ناهيَك عن انعداِم رغبته في تحمِل 
وَن آلبائهم وأوطانهم، هم أيضًا  المسؤولية تجاَه أمتِه ووطنِه، هؤالء العاُقّ

عازفوَن عن تحمِل مسؤوليِة زوٍج وأبناء، مفضليَن الحريَة على الدخول في ُعِش 
الزوجية القائِم على العهوِد الوثيقِة واالعتماد على النفس. ولكي ال نظلَم فئًة 

وننسى أخرى، فكُلنا ِبْتنا نفتقُر لهذا الحس، ونمضي في حياتنا الخاصِة ال ُنعيُر 
اهتمامًا لما يجري في المجتمِع من حولنا، نرى المنكَر وال ُندافعه، والمعروَف 

فال ُنشجُع عليه، وباتت شؤوُن اآلخرين ال تعنينا، وحاجُة الفقيِر ال ُتهمنا، وما 
يجري على الجاِر ليس في دائرة اهتماماتنا. “ما يخصنا”، هي العبارُة التي 

نا بالمسؤوليِة تجاَه اآلخر غيابًا غيَر ُمستتر. تكشُف بجالٍء غياب ِحّسِ

هدى حرم

ِحُسّ المسؤولية... غائٌب غيُر ُمستِتر

لقـــد كانت كل الحـــاالت الفارغة والمفتعلة لالزدهـــار والتطوير متوقفة على 
الـــدوالرات الخضراء والنفط األســـود، بدًءا من اإلنتاج الداخلي ونشـــاطات 
الشركات التجارية حتى الصادرات والواردات والتطوير الصناعي، هي كلها 
كانت تشـــتعل بنار، وأصبحت رماًدا، وبينما لم يجد النظام اإليراني مشترًيا 
ليشـــتري النفط والغـــاز جـــراء العقوبات الدوليـــة، انفجرت البالونـــة الملونة 

بحاالت التطوير االقتصادي الكاذبة.
وبهذا الشـــأن يقول خبير اقتصادي “فـــي عهد ما، كانت أمام النظام إمكانية 
أخرى، لديه النفط والمصادر، كنا نقول سنمضي قدًما بتلك الوتيرة ولكن لم 
تعد تبقى إمكانية أخرى لمواصلة ســـير كان يتواصل 40 عاًما، ألنها ليســـت 

إمكانية أخرى أمام النظام”. 
بينمـــا يبدي محســـن رنانـــي خبير مـــن اإلصالحيين مخاوف ســـاورته تجاه 

مســـتقبل يكنـــس الدجل والشـــعوذة للماللي البائعين للوطـــن، يكلف الكتاب 
والنخبـــة السياســـية بـ”مهمـــة” بموجبهـــا عليهـــم إطـــالق الدعايـــات من أجل 
المعالجـــة باألمـــل و”الصبـــر االســـتراتيجي” لعلهم يجتـــازون الخطـــر: “علينا 
الهدوء حتى يحدث هذا السير الطبيعي، والصبر من اآلن فصاعًدا هو عبارة 
عـــن صبـــر اســـتراتيجي، ويجـــب أن نعرف المجتمـــع بالصبر االســـتراتيجي، 
يجب إلقاء األمل في المجتمع في كل محفل ومجتمع، نبقي األجواء فرحة 
ونحافظ على دفئها ألن خيبة األمل نهاية المطاف” )موقع فرارو، 7 يناير(.

وفي الختام يحذر هذا الخبير الحزين قائاًل “لقد نجح كل القادة السياسيين  «
في الثورة عندما خيبوا آمال المجتمع تجاه النظام القائم في ذلك 

الحين، لنحافظ على هذه الحقبة لكي ال نتعرض لألزمة وعدم االستقرار 
واالنتفاضة!!”.”مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

إيران.. مستنقعات رهيبة ومخاوف تجاه حقبة “عدم االستقرار واالنتفاضة” )2( 



شــّدد محافــظ محافظــة المحــرق ســلمان بــن عيســى بــن هنــدي المناعــي 
علــى أن المحــرق ال تتخلــى عن تاريخها وتراثها وتعتبــره جزًءا من هويتها 

وأصالتها. 

جاء ذلـــك بعد أن وصلت إلـــى المحافظ 
عدد مـــن االلتماســـات والمطالبـــات التي 
تقتـــرح نقل نادي البحرين العريق والذي 
تمتد جـــذوره إلى عقود مـــن الزمن على 
أرض محافظة المحرق، بنقله إلى منطقة 
أخـــرى خـــارج المحافظة، حيث تســـاءل 
المحافـــظ حـــول الدوافع واألســـباب في 
تقديم مثل هذا المقترح، وهل ُعرف عن 
أهـــل المحرق بأنهـــم يضّحون ويتنازلون 
عن جـــزء مـــن تاريخهم العريـــق وإرثهم 

األصيل؟ 
وأكـــد المحافـــظ أن المحـــرق وفي غمرة 
احتفاالتهـــا بمئوية التعليـــم الذي بدأ من 

هـــذه الجزيـــرة العريقـــة وعبـــر مدرســـة 
الهدايـــة الخليفيـــة التي ال تبعد عن نادي 
البحرين ســـوى عدة أمتـــار تتفاجأ بمثل 
هذا الطلـــب الغريب وغير المقبول، ففي 
الوقت الذي تشهد فيه محافظة المحرق 
التـــي  الحيويـــة  المشـــاريع  مـــن  العديـــد 
أمر بهـــا جاللـــة الملك المفـــدى وصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 
حفظهـــم هللا ورعاهـــم وتتنـــوع مـــا بين 
االقتصادية والعلميـــة والثقافية بجانب 
جهود الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثار 
للحفاظ على الهويـــة المحرقية األصيلة 

عبر تجديد وترميم المئات من البيوتات 
والصـــروح العريقة ومنهـــا نادي البحرين 
هـــذه  مثـــل  تأتـــي  والثقافـــي  الرياضـــي 
المطالبـــات المســـتغربة بنقـــل صـــرح من 

صروح المحافظة إلى موقع آخر!
ونـــوه محافـــظ المحـــرق بأنـــه وانطالقـــا 
خـــول  الـــذي  المحافظـــات  قانـــون  مـــن 
للمحافظ المســـاهمة في اإلشـــراف على 
الخدمات التـــي تقدمها مرافـــق وأجهزة 
ومتابعـــة  بالمحافظـــة،  الكائنـــة  الدولـــة 

تنفيـــذ األجهزة المختلفـــة في المحافظة 
للقوانيـــن واألنظمـــة اإلدارية والتأكد من 
ســـالمة تطبيقهـــا بمـــا يكفـــل المصلحـــة 
المواطنيـــن  شـــكاوي  وتلقـــي  العامـــة، 
والعمـــل علـــى إيجـــاد الحلول المناســـبة 
لهـــا بالتنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة، 

وبنـــاء على ذلك فـــإن المحافظة لن تألو 
جهـــًدا في الحفاظ على هذا الكيان الهام 
المتمثـــل في نادي البحرين، وتعتبر هذه 

الفكرة أمًرا مرفوًضا جملة وتفصيال. 
نتحـــدث  ال  بأننـــا  المحافـــظ  وأضـــاف 
عـــن مبنـــى وجـــدران، لكـــن نتحـــدث عن 
عطاءات وإســـهامات قدمها هـــذا النادي 
الـــذي لـــه المكانـــة فـــي قلـــوب رجـــاالت 
الـــذي  الوقـــت  فـــي  المحـــرق،  وأهالـــي 
نســـتذكر فيـــه أســـماء مرت علـــى تاريخ 
النادي منذ تأسيســـه وحتـــى يومنا هذا، 
وهم من نخبـــة النخب من أعالم الوطن 
ورواده فـــي المجـــال الفكـــري والثقافـــي 

واألدبي والسياسي والرياضي. 
أكـــد  للنـــادي  الحالـــي  الوضـــع  وحـــول   
المحافـــظ أن رجـــاالت المحـــرق يضعون 
أيديهـــم مـــع الشـــيخة مـــي إلعـــادة بنـــاء 
النادي الذي تعتبره المحرق جزًءا أصيالً 

أولئـــك  ـــا منهـــا، يحكـــي قصـــة  وتاريخيًّ
الرجـــال الذيـــن وضعـــوا لبناتـــه األولـــى 
منذ عقـــود مضت، وأقامـــوا بين جدرانه 
اللقـــاءات األدبيـــة والوطنيـــة والفكرية، 
علـــى أن يكـــون هذا الصـــرح تحت إدارة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار، ويتم بناء 
منشـــأة رياضيـــة فـــي منطقـــة قريبة من 
الموقـــع الحالي )شـــمال المحرق( تمارس 
من خالله الفئة الشـــبابية أنشـــطتهم عبر 
المالعب والصاالت الرياضية باسم نادي 

البحرين. 
تصريحـــه  المحـــرق  محافـــظ  واختتـــم 
باإلشـــارة إلـــى أنـــه وعنـــد مـــروره بنادي 
البحريـــن العريـــق ينحنـــي له ولألســـماء 
التـــي تعاقبـــت علـــى رئاســـته وعضويـــة 
مجالـــس إدارتـــه احتراًمـــا وتقديـــًرا لكم 
العطـــاء الـــذي قدمـــوه للوطـــن ولقيادته 

الحكيمة جيالً بعد جيل.

اللجنة اإلعالمية

المناعي: أهل المحرق ال يتنازلون عن جزء من تاريخهم العريق

سلمان بن هندي 
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تغطية - اللجنة اإلعالمية:

تنطلـــق غًدا الجمعة رابع مســـابقات 
قفـــز الحواجـــز للموســـم الرياضـــي 
االتحـــاد  )بطولـــة   2020/2021
والـــذي  الحواجـــز(  لقفـــز  الملكـــي 
يحظـــى بدعـــم ومتابعـــة واهتمـــام 
من ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة ممثل جاللـــة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشـــئون الشباب الرئيس 
الفخري لالتحاد الملكي للفروســـية 

وسباقات القدرة. 
 وســـتكون االســـطبالت والفرســـان 
اإلثـــارة  مـــع  جديـــد  موعـــد  علـــى 
بإقامـــة  الجمعـــة  يـــوم  والتشـــويق 
للقفـــز  الملكـــي  االتحـــاد  بطولـــة 
لللناشـــئين والكبـــار وذلـــك بميـــدان 
القفـــز باالتحاد الرياضي العســـكري 
بالرفه، حيث تحظـــى هذه البطولة 
باهتمـــام كبيـــر مـــن قبـــل الفرســـان 
خصوًصـــا بعد المســـتويات الرفيعة 
البطولتـــان  عليهـــا  ظهـــرت  التـــي 
الســـابقتان. مـــن جانبـــه، أكـــد ســـمو 
آل  عبـــدهللا  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
الملكـــي  االتحـــاد  رئيـــس  خليفـــة 
للفروســـية وســـباقات القدرة أن ما 

قدمـــه الفرســـان والفارســـات خالل 
البطـــوالت الثـــالث الماضية يعكس 
ويترجـــم جهودهـــم الكبيـــرة التـــي 
بذلوهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق أفضـــل 
مســـتوى  وأن  والمراكـــز،  النتائـــج 
رياضـــة القفز في المملكة في تطور 
مســـتمر بنـــاء علـــى مـــا تحقـــق في 

البطوالت الثالث الماضية. 
 وأكـــد ســـموه أن البطولـــة القادمـــة 
ستشـــهد منافســـة قويـــة وشرســـة 
مســـتويات  رفـــع  مـــع  خصوًصـــا 
الحواجز منذ بداية الموســـم والتي 
ســـاهمت فـــي رفـــع مســـتوى الندية 
واالثارة، مشيًرا إلى حرص االتحاد 
على إعداد وتهيئة كافة التجهيزات 

والتحضيرات الخاصة بالبطولة.

الجمعة انطالق بطولة قفز الحواجز

فوز ثمين للمدينة والشباب على الخالدية واالتحاد
ــقــدم ــرة ال ــك ــانــيــة ل ــث ــة ال ــدرجـ ــدوري الـ ــ ــة ٦ لـ ــول ــج ــام ال ــت الـــيـــوم خ

حقق مدينة عيســـى فوزا ثمينا على حساب 
الخالديـــة بثالثـــة أهداف مقابـــل اثنين، في 
المبـــاراة التـــي جمعـــت الطرفيـــن، األربعاء، 
علـــى اســـتاد النـــادي األهلـــي، ضمـــن افتتاح 
منافســـات الجولة السادســـة لدوري الدرجة 
الثانيـــة لكـــرة القـــدم. ونجح مدينة عيســـى 
فـــي التقـــدم بنتيجة المباراة عبـــر هدف من 
كرة رأســـية لالعـــب بريتو فـــي الدقيقة ٥٠، 
قبـــل أن يدرك الخالدية التعادل عبر الالعب 
محمـــد أوالد في الدقيقـــة ٥٨، وعاد المدينة 
للتقـــدم مـــرة أخـــرى بهـــدف شـــخصي ثـــان 
لبريتـــو في الدقيقة ٦٤، فيما ســـجل البديل 
علي جمـــال التعادل للخالديـــة عند الدقيقة 
٧٦، قبل أن يسجل البديل المدناوي محمود 

البناي هدف الفوز في الدقيقة ٩٠+١. 
أدار المبـــاراة الحكـــم أحمـــد خليـــل، وعاونه 

محمد جعفر وفهد السعدون، والحكم الرابع 
محمـــد بونفور. وصل رصيد مدينة عيســـى 
إلـــى ١٠ نقـــاط، وبقـــي الخالديـــة برصيـــد ٧ 
نقاط. وفي لقاء ثان أقيم على ملعب مدينة 
حمد، فاز الشـــباب علـــى االتحاد بهدف دون 
رد ســـجله العب االتحاد محمد أحمد مهدي 

بالخطـــأ فـــي مرمـــاه. أدار المبـــاراة الحكـــم 
جـــالل  ســـيد  شـــريدة، وعاونـــه  عبدالعزيـــز 
محفوظ ومحمد غازي، والحكم الرابع ســـيد 
عدنان محمد. ووصل رصيد الشباب إلى ١٠ 

نقاط، وبقي االتحاد بأربع.
 ٦ الجولـــة  منافســـات  الخميـــس  وتختتـــم 

بإقامـــة ٣ مباريـــات عنـــد ٦ مســـاًء. يلعـــب 
الحالـــة )١٢ نقطـــة( مـــع االتفـــاق )١١ نقطـــة( 
علـــى ملعـــب مدينـــة حمـــد. قاللـــي )٧ نقاط( 
مـــع التضامن بال نقـــاط على ملعـــب الرفاع، 
وعلـــى اســـتاد األهلي يلعب ســـترة )٩ نقاط( 

مع البحرين )٥ نقاط(.

أعلـــن نجم منتخبنا ســـابًقا ونادي المحرق لكرة الســـلة محمـــد الدرازي عن 
اعتزاله كرة السلة بشكل نهائي.

وجاء ذلك من خالل كلمات ســـطرها في حســـابه الخاص بموقع التواصل 
االجتماعي االنستغرام، قال فيها “أشعر أن هذا الوقت المناسب لالعتزال، 
الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيًرا مما 
أتخيـــل.. ممتن جـــدا لكل لحظة.. أنـــا محظوظ أني 
حققت أغلب أحالمي، ولكن هذا لم يكن ســـيحدث 
لـــوال هللا ســـبحانه وتعالى ومن ثم تشـــجيعكم لي 
ودعـــاء الوالدين رحمهم هللا. أنا اآلن في 
مرحلـــة جديـــدة مـــن حياتي، شـــكًرا 

لكم جميعا”.
النجـــوم  مـــن  الـــدرازي  ويعتبـــر 
الالمعـــة فـــي كـــرة الســـلة البحرينية 
من خالل مشـــواره الحافـــل مع فريـــق المحرق الذي 
صال وجال وحقق معه مختلف البطوالت، كما تمكن 
في السنوات الماضية من ارتداء قميص “زعيم السلة 
البحرينيـــة” فريـــق المنامـــة، وأيًضـــا لعـــب لفريـــق 

األهلي، قبل أن يعود مجدًدا للمحرق.

محمد الدرازي يعتزل رسمًيا

ــررت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بــاالتــحــاد  قــ
اآلســـيـــوي تــأجــيــل مـــوعـــد انــطــاق 
ــة الــنــاشــئــيــن لـــكـــرة الـــيـــد من  بــطــول
ــــى يــونــيــو 2021  مــــارس الــمــقــبــل إل
بكازاخستان والمؤهلة لبطولة كأس 

العالم باليونان 2021.
نظراءه  اآلسيوي  االتحاد  وخاطب 
ــيــة بـــقـــرار  ــمــحــل فــــي االتـــــحـــــادات ال

التأجيل.
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تجمع المنتخب 4 مرات أسبوعيًّا للمحافظة على مستويات الالعبات

د.الحيدان: تأكيد على مكانة المملكة آسيويًّا وعالميًّا

محمد عبدالعزيز مدرًبا لسيدات الطائرة

البحرين تستضيف بطولة آسيا للشباب لكرة اليد

أكــد عضــو مجلس إدارة االتحاد البحريني للكرة الطائرة رئيس اللجنة 
النســائية علــي الســيد اعتمــاد مجلــس إدارة االتحــاد للمــدرب الوطنــي 

محمد عبدالعزيز لقيادة منتخب السيدات.

 وكان “البالد ســـبورت” أشـــار على 
لسان السيد ترشـــيح اسم المدرب 
محمد عبدالعزيز ليكون على رأس 

الجهاز الفني لمنتخب السيدات.
بـــدأ  المـــدرب  أن  الســـيد  وأضـــاف 
مهـــام عملـــه منـــذ يومـــي الجمعـــة 
والســـبت الماضيين واللذين شهدا 
التجمع النســـائي العـــام األول، كما 
قـــاد المـــدرب الحصـــص التدريبية 
والثالثـــاء  األحـــد  يـــوم  األولـــى 
الماضييـــن علـــى صالة عيســـى بن 

راشد الرياضية.

 وأوضـــح رئيـــس اللجنة النســـائية 
أن التوجـــه العام لـــدى االتحاد هو 
اســـتقطاب العنصر النســـائي وضم 
أكبـــر عـــدد مـــن الالعبـــات تمهيـــًدا 
إلطـــالق الـــدوري الذي مـــن المزمع 
إطالقـــه بشـــهر فبرايـــر المقبل في 

حال سمحت الظروف بذلك.
منتخـــب  “ســـيتدرب  وأضـــاف 
حصـــص  أربـــع  بواقـــع  الســـيدات 
تدريبيـــة خـــالل األســـبوع الواحد، 
حيث تتكـــون القائمـــة الحالية من 
الالعبـــات  وســـتتدرب  العبـــة،   14

خـــالل التجمع النســـائي العام الذي 
الجمعـــة  يومـــي  صبـــاح  ســـيقام 
والســـبت مـــن كل أســـبوع بهـــدف 
النســـائية وتطويـــر  الفـــرق  قيـــادة 
قدراتهـــن، كمـــا ســـتتدرب العبـــات 

المنتخب لوحدهن كذلك..”.
 وذكـــر أن اللجنـــة النســـائية رفعت 
إدارة  لمجلـــس  العامـــة  خطتهـــا 
عليهـــا  صـــادق  والـــذي  االتحـــاد 

والتي تهدف إلى ديمومة النشـــاط 
النســـائي واســـتمراره والعمل على 
دائمـــة  بصـــورة  الفتيـــات  تجمـــع 
قـــادم،  اســـتحقاق  ألي  اســـتعداًدا 
حيث إن الالعبات بحاجة لخوض 
العديـــد مـــن الحصـــص التدريبيـــة 
للمحافظة على مستوياتهن الفنية 
والجاهزية المســـبقة ألي مشـــاركة 

خارجية.

باالتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  قـــّررت 
اآلسيوي لكرة اليد منح حق استضافة 
عشـــرة  الســـابعة  اآلســـيوية  البطولـــة 
العالـــم  بطولـــة  )تصفيـــات  للشـــباب 
للشـــباب - المجـــر 2021( إلـــى االتحـــاد 

البحريني لكرة اليد.
ا من  وتســـلم اتحاد اليـــد خطاًبا رســـميًّ
نظيره اآلســـيوي بإعطاء البحرين حق 
االســـتضافة بدالً من إيـــران، وبين في 
خطابه أن موعد البطولة ســـيكون في 

الفترة من 20 - 29 مارس 2021.
كمـــا بين الخطاب فتح باب التســـجيل 
المشـــاركة  فـــي  الراغبـــة  لالتحـــادات 

وتأكيد المشاركة مرة أخرى في موعد 
أقصـــاه 20 ينايـــر الجـــاري، مع إرســـال 
طبًقـــا  العًبـــا(   35( المبدئيـــة  القائمـــة 

للوائح.
خالـــد  الدكتـــور  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
لرئيـــس  األول  النائـــب  الحيـــدان 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة اليـــد رئيس 
منـــح  أن  واإلعـــالم،  التســـويق  لجنـــة 
االتحـــاد حـــق االســـتضافة هـــو تأكيـــد 
علـــى الســـمعة الطيبـــة التي تمتـــاز بها 
مملكـــة البحريـــن فـــي اســـتضافة كافة 
األحـــداث والبطـــوالت الرياضيـــة فـــي 
مختلـــف األلعـــاب، بفضـــل مـــا يحظـــى 
بـــه القطـــاع الرياضـــي مـــن دعم ســـمو 
خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ 

ممثـــل جاللـــة الملـــك المفـــدى لألعمال 
اإلنسانية وشـــؤون الشـــباب، مستشار 
األمن الوطني، رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، وتوجيهات ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة 
اهتمـــام  أن  إلـــى  مشـــيًرا  البحرينيـــة، 
ســـموهما كان لـــه الدور الرئيســـي فيما 
وصلت إليـــه الرياضة البحرينية ولعبة 
كـــرة اليد على وجه الخصوص ســـواء 
علـــى صعيد اإلنجـــازات التـــي حققتها 
اللعبـــة أو مـــن خـــالل النجاحـــات التي 
حققها اتحاد اليد في اســـتضافته عدد 

من البطوالت اآلسيوية.

وأشـــار الحيدان أن االتحـــاد البحريني 
لكـــرة اليـــد ســـيبدأ فـــي وضـــع الخطـــة 
المتكاملـــة الخاصـــة بتنظيـــم البطولـــة 
إظهارهـــا  علـــى  جاهـــًدا  وســـيعمل 
بالشـــكل المطلوب مـــن جميع النواحي 
فـــي  مقـــّدًرا  واإلعالميـــة،  التنظيميـــة 
الوقـــت نفســـه ثقـــة االتحاد اآلســـيوي 
على إســـناد تنظيم بطولة الشباب إلى 

االتحاد البحريني لكرة اليد.

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي:

سمو الشيخ عيسى بن عبدالله  

تأجيل آسيوية 
الناشئين

حسن علي

علي السيدمحمد عبدالعزيز

خالد الحيدان

استغرب المطالبة 
بنقل نادي البحرين 

إلى منطقة خارج 
المحافظة

سبورت

سبورت

أحمد مهدي

من لقاء مدينة عيسى والخالديةمن لقاء الشباب واالتحاد



“األحمر” يشد الرحال لخوض المونديال

يشد منتخبنا الوطني األول لكرة اليد اليوم )الخميس( رحاله إلى جمهورية مصر للمشاركة 
في نهائيات كأس العالم بنســختها 27 والتي انطلقت منافســاتها يوم أمس وتســتمر حتى 
31 ينايــر 2021. وسيســتهل منتخبنــا مشــاركته يوم غٍد الجمعة بمالقــاة منتخب الدانمارك 
“حامل اللقب” في تمام الساعة 10.30 مساًء )بتوقيت مملكة البحرين(. وبحسب تصريحات 
المســؤولين باالتحــاد البحرينــي لكــرة اليد وأفــراد منتخبنا، فــإن طموح “األحمــر” هو بلوغ 
الــدور الثانــي مــن المنافســات، عطًفا على حســابات المجموعة بوجود منتخبــّي األرجنتين 

والكونغو، اللذين يعتبران أقل قوة مقارنة بالدانمارك.

المـــدرب اآليســـلندي هولدر يوهـــان اختار 
20 العًبـــا وهم: حســـين الصياد، علي عيد، 
محمد حبيب، أحمـــد المقابي، علي ميرزا، 
علـــي عبدالقـــادر، عبـــدهللا علـــي، جاســـم 
الســـاطنة، محمد عبدالرضـــا ميرزا، كميل 
ناصـــر، حســـن  محفـــوظ، محمـــد حبيـــب 
الســـماهيجي، مهـــدي ســـعد، أحمـــد جال، 
قاســـم قمبر، محمد ميرزا، حســـن شـــهاب، 
والحـــراس الثاثـــة محمـــد عبدالحســـين، 

قاسم الشويخ وحسين محفوظ.
وتســـتعرض “الباد ســـبورت” عبر التقرير 
التالي أبرز المعلومات التي تتعلق ببطولة 

كأس العالم لكرة اليد.

32 منتخًبا

تقام النسخة الحالية بمشاركة 32 منتخًبا 
للمرة األولى في تاريخ البطولة بعد زيادة 
عـــدد المنتخبـــات المشـــاركة مـــن 24 إلـــى 
ا  32 فـــي ظل ارتفاع مســـتوى اللعبة عالميًّ
وكذلـــك زيـــادة شـــعبيتها بشـــكل واضـــح 
والمنتخبـــات  الماضيـــة.  الســـنوات  فـــي 
المشـــاركة هي: ألمانيا، المجر، أوروغواي، 
كاب فيـــردي، إســـبانيا، تونـــس، البرازيـــل، 
بولنـــدا، كرواتيـــا، قطـــر، اليابـــان، أنغـــوال، 
الدنمـــارك، األرجنتيـــن، البحريـــن، الكونغو 
الديمقراطيـــة، النرويـــج، النمســـا، فرنســـا، 
آيســـلندا،  الجزائـــر،  البرتغـــال،  سويســـرا، 
المغرب، السويد، مصر، مقدونيا الشمالية، 
كوريـــا  بياروســـيا،  ســـلوفينيا،  تشـــيلي، 

الجنوبية، روسيا.

نظام التأهل

قســـم )32( منتخًبا إلى 8 مجموعات تضّم 
كّل  ويخـــوض  منتخبـــات،   4 واحـــدة  كل 
فريـــق 3 مباريـــات، وبنهاية هـــذه المرحلة 
يتأهـــل أصحـــاب المراكـــز الثاثـــة األولـــى 
مـــن كّل مجموعـــة إلـــى الـــدور الرئيســـي 
الــــ  وســـيوزع  منتخًبـــا.   24 يضـــّم  الـــذي 
)24( منتخًبـــا علـــى 4 مجموعـــات، حيـــث 
ســـُتدَمج كّل مجموعتين متجاورتين مًعا 
فـــي مجموعة واحـــدة تضـــّم 6 منتخبات، 
ويحمـــل كّل فريـــق النقـــاط التـــي نالها من 
مواجهتـــه مـــع المنتخبيـــن اللذيـــن تأهـــا 
معـــه مـــن مرحلـــة المجموعـــات. وتتجّنب 
المنتخبـــات المتأهلة مـــن ذات المجموعة 
مواجهة بعضها في الدور الرئيسي، أي إن 
كّل فريق سيلعب 3 مباريات مع منتخبات 
المجموعة األخرى التي اندمج معها، على 
أن يتأهـــل المتصدر والوصيـــف إلى الدور 
ربـــع النهائـــي الذي ســـيلعب بنظـــام خروج 

المغلوب، وصوالً إلى المباراة النهائية.
أمـــا أصحـــاب المركـــز الرابـــع فـــي المرحلة 
المباريـــات  للعـــب  فينتقلـــون  األولـــى، 
ع المنتخبات الثمانية  الترتيبية، إذ ســـتوزَّ
علـــى مجموعتيـــن، ثـــم ســـتلعب مباريات 
إقصائيـــة للترتيـــب مـــن المركز الــــ25 إلى 

المركز الـ32.

تشكيلة المجموعات

األولى: ألمانيـــا، المجـــر، أوروغواي، كاب 

فيردي. الثانية: إسبانيا، تونس، البرازيل، 
بولنـــدا. الثالثـــة: كرواتيـــا، قطـــر، اليابان، 
األرجنتيـــن،  الدنمـــارك،  الرابعـــة:  أنغـــوال. 

البحرين، الكونغو الديمقراطية.
فرنســـا،  النمســـا،  النرويـــج،  الخامســـة: 
الواليـــات المتحدة األميركية. السادســـة: 
المغـــرب.  آيســـلندا،  الجزائـــر،  البرتغـــال، 
الســـابعة: الســـويد، مصر، تشيك، تشيلي. 
بياروســـيا، كوريـــا  الثامنـــة: ســـلوفينيا، 

الجنوبية، روسيا.

انسحاب أميركا والتشيك

انســـحب المنتخبان األميركي والتشيكي 
بســـبب  اليـــد  لكـــرة  العالـــم  بطولـــة  مـــن 
تزايـــد حـــاالت اإلصابة بفيـــروس كورونا 

المستجد في صفوفيهما.
وأوضـــح االتحـــاد التشـــيكي الثاثـــاء أن 
“بطولـــة العالـــم فـــي مصـــر ســـتقام دون 
حـــاالت  بســـبب  التشـــيكي  المنتخـــب 
وســـيحل  كورونـــا”.  بفيـــروس  اإلصابـــة 
منتخب مقدونيا الشـــمالية بـــدالً منه في 
البطولة إلى جـــوار الدولة المضيفة مصر 
والســـويد حاملـــة اللقـــب باإلضافـــة إلـــى 

تشيلي.
وتقّرر إشـــراك منتخب سويســـرا بدالً من 
أميـــركا فـــي البطولـــة حيث ســـيلعب إلى 
جوار فرنســـا صاحبة الرقم القياســـي في 
عدد مرات الفـــوز بالبطولة باإلضافة إلى 

النرويج والنمسا.

4 صاالت للبطولة

صالـــة اســـتاد القاهرة: تعتبر هـــي الصالة 
الرئيســـية وتقع في قلب مجمع الصاالت 
المغطـــاة باســـتاد القاهرة الدولـــي، وتبلغ 

السعة الرسمية نحو 17 ألف مشجع.
اإلداريـــة  بالعاصمـــة  الرياضيـــة  الصالـــة 
الجديـــدة شـــرق القاهـــرة، وتتســـع لنحـــو 
7500 مشـــجع، وتـــم تشـــييدها خصيًصا 

الستضافة فعاليات هذه البطولة.
فـــي  العـــرب  ببـــرج  الرياضيـــة  الصالـــة 
االســـكندرية، تم إنشاء هذه الصالة أيًضا 
الســـتضافة مونديال اليد وتتسع لنحو 5 

آالف مشجع. 
صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 
الســـادس مـــن أكتوبر غـــرب العاصمة: تم 
تشـــييدها فـــي العام 2020 وتتســـع لنحو 
5200 مشـــجع، ويعتبر المبنى المخصص 
كمقر رئيســـي لاتحاد المصري لكرة اليد 
ومقـــر أكاديميـــة االتحاد االفريقـــي لكرة 

اليد.

تامر حسني “ارفع ايدك”

الفنـــان المصـــري تامر حســـني أحيا حفل 
افتتاح بطولة كأس العالم بأغنية رسمية 
قـــام بتصويرهـــا  ايـــدك”،  “ارفـــع  بعنـــوان 
فيديـــو كليـــب بيـــن أشـــهر معالـــم مصـــر، 
ومعـــه فـــي األغنية مطرب الـــراب مروان 
بابلو ومطربة صاعدة من اكتشـــافه وهي 

هدى الشربيني.

منع الجماهير

ســـاد التفاؤل الشـــارع الرياضـــي المصري 
بحضـــور  للجمهـــور  الســـماح  تـــم  حينمـــا 
منافســـات المونديال بنسبة 30 %، إال أن 
ذلـــك لم يدم طويـــًا بعدما قـــررت اللجنة 
المنظمـــة منـــع الجمهـــور بســـبب مخـــاوف 
رابطة الاعبين المحترفين األوروبية من 

اللعب وسط الجماهير.

القنوات الناقلة

تم اإلعان بشـــكل رسمي من قبل الشركة 
المتحـــدة للخدمـــات اإلعامية المســـؤولة 
عن شبكة قنوات أون سبورت، عن إطاق 
قنـــاة أون تايـــم ســـبورت 3، وهـــي الناقلة 

العالـــم  كأس  لمباريـــات  حصـــري  بشـــكل 
لكـــرة اليـــد 2021. التـــردد: 12303، القمـــر 
الصناعـــي: نايـــل ســـات، معـــدل الترميـــز: 

27500، االستقطاب: أفقي.

التاريخ والترشيح

فرضـــت المنتخبـــات األوروبيـــة هيمنتهـــا 
علـــى ألقـــاب البطولـــة، ويعتبـــر المنتخـــب 
الفرنســـي األكثـــر تتويًجـــا بســـتة ألقـــاب، 
متبوعا بمنتخبي السويد ورومانيا برصيد 

4 ألقاب لكل منهما.
وفـــي المجمـــوع فـــازت عشـــرة منتخبات 
بالبطولـــة هي فرنســـا والســـويد ورومانيا 
وكرواتيـــا  وإســـبانيا  وروســـيا  وألمانيـــا 

وتشيكوســـلوفاكيا  والدانمـــارك 
ويوغوسافيا.

أبـــرز  أحـــد  اإلســـباني  المنتخـــب  ويعـــد 
بعـــد  بالبطولـــة،  للتتويـــج  المرشـــحين 
المســـتوى الكبيـــر الـــذي قدمـــه فـــي يورو 
2020 وتتويجه بالبطولة وكذلك التتويج 
بيورو 2018، ويســـعي الماتادور االسباني 
بالظفـــر بلقبـــه الثالـــث في المونديـــال بعد 

التتويج ببطولتي 2005 و2013.
الدنمـــارك  منتخـــب  يدخـــل  جهتـــه،  مـــن 
حامـــل اللقـــب، كأحد المرشـــحين للتتويج 
بلقبـــه الثانـــي علـــي التوالـــي خاصـــة أنـــه 
يمتلـــك كوكبـــة مـــن الاعبيـــن المميزيـــن. 
كمـــا يعد منتخب النرويج من المرشـــحين 

للظفـــر بلقبـــه األول فـــي مونديـــال مصـــر 
2021 خاصـــة بعـــد احتالـــه الوصافة في 
الدنمـــارك  أمـــام  األخيرتيـــن  النســـختين 
أداًء  النرويـــج  منتخـــب  وقـــّدم  وفرنســـا، 
مميـــًزا في بطولة أوروبـــا األخيرة وحصد 
الميداليـــة البرونزية.أمـــا منتخـــب فرنســـا 
فيســـعى إلى صناعة مجد جديد بتتويجه 
األداء  مـــن  الرغـــم  علـــى  الســـابع  باللقـــب 
السيئ في بطولة أوروبا االخيرة. ويعتبر 
المنتخـــب الكرواتي من المرشـــحين أيًضا 
خســـارة  وتعويـــض  بالبطولـــة  للتتويـــج 
بطولـــة أوروبا االخيـــرة فـــي النهائي أمام 
إسبانيا خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة 

من الاعبين.

 إعــــداد: 

حســـــن عـــــــلي

إنفوجرافيك: 

محمد الستراوي

منتخب كرة اليد 
ببطولة العالم

 تـــاريـــــــــــخ
مشاركات

النتيجةمركز التأهلالبطولة

مركز التأهلالبطولة

النتيجةمركز التأهلالبطولة

النتيجةمركز التأهلالبطولة

النتيجةمركز التأهلالبطولة

الدنماركي أورليك

السويد
2011

قطر
2015

وصيف
آسيا

وصيف
آسيا

لــــم يشـــــــــارك

فرنسا
2017

ألمانيا 
والدنمارك

2019

مصر
2021

وصيف
آسيا

وصيف
آسيا

رابع
آسيا

المركز
23

المركز
20

يتطلع
لتحقيق

مركز أفضل

المركز 
الـ 23

الجزائري صالح بوشكريو

                                   انجازات أخرى

 التأهل ألولمبياد طوكيو 2020 ألول مرة في التاريخ

الفوز بالميدالية الفضية آلسياد جاكرتا 2018

الفوز بالميدالية البرونزية آلسياد إنشيون 2014

الدنمارك

األرجنتين

الكونغو 

المجموعة الرابعة

المدرب

اآليسلندي هولدر يوهان 

المدرب

اآليسلندي آرون كريستانسون

المدرب

المدرب

أكد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف دعم ووقوف 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة إلــى جانب منتخبنــا الوطني األول لكــرة اليد في 
مشــاركته ببطولــة العالــم ال 27 لكــرة اليــد التــي تحتضنهــا جمهوريــة مصــر 

العربية من 13 لغاية 31 يناير الجاري.

المتميـــزة  بالمكانـــة  النصـــف  وأشـــاد   
لكرة اليـــد البحرينية ورصيدها الزاخر 
لتكتســـب  واإلنجـــازات  بالنجاحـــات 
ســـمعة قارية وعالمية متميزة، مؤكًدا 
أن تأهـــل المنتخـــب للمـــرة الخامســـة 
في تاريخه للمونديال العالمي تعكس 
التطـــور المتنامـــي للعبة ومـــا تمتاز به 
كرة اليد المحلية من العبين يعتبرون 

ضمن نخبة العبي القارة اآلسيوية.
منتخـــب  بمشـــاركة  “نعتـــز  وأضـــاف   
المحاربيـــن في هـــذا المحفـــل العالمي 
وتمثيل القارة اآلســـيوية بأكملها وهو 

ما يشكل مبعثا للفخر واالعتزاز، وكلنا 
ثقة بقدرة أبطال كرة اليد على تقديم 
وأن  والمســـتويات  العـــروض  أفضـــل 
يكونـــوا علـــى قـــدر التحـــدي لتحقيـــق 
مركز متقـــدم يفوق النســـخة الماضية 
في مونديال ألمانيـــا والدنمارك 2019 
ال  المركـــز  المنتخـــب  حقـــق  عندمـــا 
عودونـــا  فاعبونـــا  العالـــم..  علـــى   20
قتاليـــة  بـــروح  اللعـــب  علـــى  دائمـــا 
وعزيمة وإصرار ليكونوا خير ســـفراء 
لوطنهـــم فـــي الكثيـــر مـــن البطـــوالت 
القاريـــة والعالميـــة والتـــي كان آخرها 

التصفيـــات اآلســـيوية المؤهلـــة لدورة 
األلعاب األولمبية عندما حققوا إنجازا 
تاريخيـــا بتأهلهـــم ألولمبيـــاد طوكيـــو 
2020 ليثبتـــوا علـــو كعـــب كـــرة اليـــد 

البحرينية..”.
 وطالـــب النصـــف الاعبيـــن بالتمثيـــل 
المشـــرف والســـعي لتقديـــم أفضـــل ما 
لديهـــم إلعـــاء رايـــة الوطـــن وعكـــس 
اليـــد  كـــرة  عـــن  المشـــرقة  الصـــورة 
البحرينيـــة، مشـــيدا بالجهـــود الكبيـــرة 

التـــي بذلهـــا االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة 
اليـــد برئاســـة علـــي اســـحاقي وباقـــي 
والجهازيـــن  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 
برنامـــج  تنفيـــذ  فـــي  واإلداري  الفنـــي 
اإلعداد للمنتخـــب، معربا عن أمله في 
أن تتكلل جميـــع تلك الجهود بتحقيق 

نتيجة ايجابية تليق بســـمعة كرة اليد 
البحرينية.

 وختـــم النصـــف حديثـــه “تقـــام بطولة 
العالـــم وســـط ظـــروف اســـتثنائية في 
ظـــل تفشـــي جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 
- 19( وكلنـــا أمـــل بـــأن ينعـــم العبونـــا 

بالصحـــة والعافيـــة من خـــال تطبيق 
والبروتكـــوالت  الطبيـــة  االحتـــرازات 
ألن  البطولـــة  فـــي  المتبعـــة  الصحيـــة 
ســـامتهم تشـــكل لنا أولوية كبيرة مع 
خالـــص تمنياتنـــا لمنتخـــب المحاربين 

بالتوفيق والنجاح..”.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

النصف: نعتز بالمشاركة العالمية و “األحمر” على قدر التحدي

منتخب كرة اليد )ارشيفية( محمد النصف

علي مجيد

Sports@albiladpress.com
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أكد وقوف األولمبية 
مع المنتخب وطالب 

الالعبين بالتمثيل 
المشرف

ــيــد ال لـــكـــرة  الـــعـــالـــم  ــات كــــأس  ــوم ــل ــع أبـــــرز م ــرض  ــع ــت ــس ــورت” ي ــ ــب ــ “^ س



اطمــأن أمير الغناء العربي ونقيب الموســيقيين الفنان 
هاني شاكر على الفنان علي حميدة، معلنا تكفل النقابة 
بعالجه ونقلــه إلى مستشــفى بمحافظة اإلســكندرية 

إلجراء عملية حصوة في المرارة.
وعلقــت الفنانــة نادية مصطفــى، عضوة نقابــة المهن 

الموسيقية، على طلب المطرب علي حميدة المساعدة بعد 
تدهــور حالته الصحية، في ظل الظروف المادية الســيئة التي يمر بها، مؤكدة 

أن النقابة لن تتخلى عنه بقيادة هاني شاكر.

يشــارك الشــاب معتز هشــام في أحداث مسلســل 
“الملك” الذي يخوض به النجم عمرو يوسف السباق 
الرمضاني المقبل، ومن تأليف خالد وشــيرين دياب، 
وإخراج حســين المنباوي، ويجســد معتز أحد األدوار 

المهمــة في العمل. مسلســل “الملــك” مأخوذ عن 
رواية “كفاح طيبة” لألديب العالمي نجيب محفوظ، وتم 

التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوســن بدر، ماجــد المصري، محمد عالء، 
ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صالح، وباسل الزارو، وآخرين.

أكــدت المخرجة إينــاس الدغيدي أنهــا تعرضت إلصابة 
قويــة بفيــروس كورونــا، ممــا جعلهــا تعانــي اإلغماء 

والسقوط أرضا نتيجة أعراض الفيروس.
وقــال الدغيــدي، في تصريــح، األعراض جاءتنــي قوية، 

حيث سقطت أرضا نتيجة اإلغماء، ولم أدرك حينها أنني 
أصبــت بالفيــروس، ولكن في اليوم التالــي فوجئت بتعب 

وإرهاق شــديد في كل جســمي، فطلبت حضور طبيب التحاليل إلى المنزل، 
وأخذ عينة لعمل المسحة، وبالفعل ظهرت النتيجة إيجابية.

إيناس وكورونامسلسل الملكعالج حميدة
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احتفلت النجمة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس بمرور 17 عاما على بداية 
عملهــا فــي بوليــوود، وذكريات أهم األعمال الســينمائية التــي قدمتها على 
الشاشة، وطبقا لبريانكا فإن أفضل أدوارها على الشاشة وأكثرها صعوبة 
وتعقيــدا هــي دور الزوجــة المخلصــة كاشــيباي التــي تظــل علــى إخالصها 
لزوجها بالرغم من وقوعه في حب أخرى، وقدمت الدور في فيلمها الشهير 
بهنســالي،  ليــال  ســانجاي  للمخــرج   Bajirao Mastani
ودور جيلميــل، الذي قدمتــه في فيلم Barfi للمخرج 
أنــوراغ باســو، ودور ســوزانا المــرأة التــي تبحــث 
 Khoon Maaf 7 عــن الحــب، وقدمته فــي فيلــم

للمخرج فيشال بهاردواج.

تشوبرا تحدثت عن ذلك في مشاركة جديدة 
نشـــرتها علـــى صفحتها على اإلنســـتغرام 
فـــي قســـم القصـــص، وتضمنـــت مقطع 
فيديو تســـتعرض أدوارها في الثالثة 
األفالم الســـابقة، وكتبت معلقة على 
مذهلـــة  شـــخصيات   3“ الفيديـــو 
بتقديمهـــا  قمـــت  ومعقـــدة 
زمنيـــة  مراحـــل  خـــالل 
وتضمنـــت  مختلفـــة، 
وصـــراع  عمـــق 
وعمـــل  وتفانـــي 
3 مخرجيـــن  مـــع 

رائعين”.

ذكريات الهندية بريانكا تشوبرا

عقد مســـرح الريف اجتمـــاع جمعيته العموميـــة العادية في 
يـــوم الثالثـــاء الخامـــس مـــن يناير الجـــاري عن بعـــد، وتمت 
خالله مناقشـــة التقريرين األدبي والمالـــي للدورة المنقضية 
واختتـــم االجتماع بإعالن اســـتقالة مجلس اإلدارة الســـابق 
لتبـــدأ بعدهـــا عمليـــة االنتخابـــات اإللكترونيـــة األولـــى مـــن 
نوعهـــا علـــى مســـتوى المســـارح األهليـــة، ليختـــار الريفيون 
مجلـــس إدارة جديـــدا. وختامـــا أعلـــن ممثل هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار حمد الموســـی عن فوز سبعة من أصل تسعة 

مرشحين لمجلس اإلدارة، وهم :
علـــي يحیی، أحمد علي، عقيل الماجد، علي بدر، علي أحمد 

ربيع، ومحمد الحجيري.
وقد عقد مجلس إدارة مســـرح الريف حديثا اجتماع توزيع 
المناصب اإلدارية على األعضـــاء المنتخبين للدورة الحالية 
2020 – 2021، وجـــاءت المناصـــب على النحو اآلتي: عقيل 
الماجـــد رئيســـا للمســـرح، علـــي يحيـــى نائبـــا للرئيـــس مديرا 
للمقر، أحمد علي أمينا للسر، أحمد ربيع أمينا ماليا، علي بدر 
رئيســـا للجنة المشاريع الفنية، محمد الحجيري رئيسا للجنة 
اإلنتـــاج، وعلـــي حســـن رئيســـا للجنـــة اإلعالميـــة والعالقات 

العامة.
وقد أعـــرب عقيل الماجد رئيس مجلس اإلدارة عن اعتزازه 
لكافة أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم البالغة النتخاب 
مجلس اإلدارة الحالي، كما أعرب عن شـــكره وتقديره لهيئة 

البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار لجهودهـــم المبذولـــة فـــي إنجاح 
اجتماع الجمعية العمومية. 

وأضـــاف الماجـــد: “أن الوضـــع الحالـــي الـــذي يمـــر بـــه العالم 
يخلـــق لنا تحديـــا فريدا يتمثل في ابتـــكار فعاليات وإيصال 
هم المســـرح ومواصلة النشـــاط كما هو متعارف عليه، ولكن 
ضمـــن الحـــدود التـــي وضعتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 

فيروس كورونا.

عقيل الماجد رئيسا لمجلس إدارة “الريف”

أطلقت نجمة 
الغناء الشابة 

سيلينا 
غوميز جزًءا 

من مجموعتها 
الخاصة في 

المكياج، وكشفت 
عن 5 ألوان أحمر 

شفاه وخدود بلون 
فاقع جميل.

كورونــا جائحــة  رغــم  مشــتعلة  بقيــت  الحماســة  نــار 

المسرح جعلنا قادرين على مواجهة حماقة الحياة

احتفـــل العالـــم العربـــي بتاريـــخ 10 
ينايـــر باليـــوم العربـــي للمســـرح فـــي 
ظـــروف اســـتثنائية قاهـــرة فرضتها 
جميـــع  فتعطلـــت  كورونـــا،  جائحـــة 
المســـارح من المحيط إلـــى الخليج، 
واختلطت األلوان على المســـرحيين 
الذين كانت ابتسامتهم رقيقة خالية 
مـــن أي معنـــى وهـــم يواجهـــون هذه 
الحيـــاة المتعبـــة. وانتفخـــت الوجوه 
مرعبـــة  بصـــورة  األعيـــن  وتورمـــت 
كرعـــب اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا 
اللعين، الذي لوى ذراع العالم وجعل 
كل شـــيء مكتســـيا بالضبـــاب، حتى 
تخيـــل لنـــا أننا لـــن نعود كمـــا كنا في 
المســـرحية  الحركـــة  وان  الســـابق 
الصخـــر  نحفـــر  أن  وعلينـــا  انتهـــت، 
البنـــاء، ولكـــن  نبنـــي  بأظافرنـــا كـــي 
البناء قد بني، واألساس رسخ، ومن 
المســـتحيل القضـــاء علـــى المســـرح 
فـــي الدول العربية وفي شـــتى دول 

العالم.
صمد المسرحيون ولم يهابوا الغوص 
فـــي بحـــار التحديات التـــي فرضتها 
كورونـــا، واســـتمرت الهيئـــة العربيـــة 
للمســـرح بقيادة سمو الشيخ سلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي فـــي أنشـــطتها 
“عـــن بعـــد”، ودعمـــت المســـارح بمـــا 
اســـتطاعت إلى ذلك سبيال، وحملت 
عـــبء المهمة وحيدة مـــن اجل بقاء 
راية المســـرح العربـــي عالية خفاقة، 
ووفرت له غذاءه الشـــرعي وصانت 
حريتـــه وأبعدته عـــن وطء الحاجة، 
وقدمت الجوائـــز المادية والمعنوية 
للفرق المثابرة وانطلقت به انطالقة 
وهـــذا  االتجـــاه،  ســـليمة  مزدهـــرة 
الســـبيل عميـــق األهميـــة ألنـــه يقدم 

للمسرح فنانه وكاتبه في الغد.
للمســـرح،  العربيـــة  الهيئـــة  بفضـــل 
تحققت للمسرح العربي نتائج باهرة 
حتـــى في أحلك الظروف – كجائحة 
كورونـــا – فاختفـــت الفجـــوات التي 
تعيق الحركة المســـرحية وتوســـعت 

خطاه، ونال األهمية التي يســـتحقها 
مشـــتعلة،  الحماســـة  نـــار  وبقيـــت 
للفنـــان  رائعـــة  جملـــة  وأعجبتنـــي 
البحريني القديـــر عبدهللا ملك حين 
قال “إن الهيئة العربية للمسرح تعتبر 
المســـرح إحدى الضـــرورات اليومية 
وأثنـــاء  بيـــده”.  األخـــذ  مـــن  والبـــد 
وجودنـــا في العاصمة األردنية عمان 
فعاليـــات  لحضـــور  الماضـــي،  العـــام 
الـــدورة الثانية عشـــرة مـــن مهرجان 
المسرح العربي، سمعت الفنان الكبير 
خليفة العريفي يقول ألحد أصدقائه 
قبـــل الدخول لعرض مســـرحي “لو ال 
الهيئة العربية للمسرح، لسار المسرح 

بأقدام عارية مضطربة”. 
كلمة اليوم العربي للمسرح لهذا العام 
ألقاهـــا الكاتب المســـرحي إســـماعيل 
عبـــدهللا قبل أيام، وكانت مثل مرور 
موكـــب جميـــل ينثـــر األزهـــار تحـــت 
ويقـــول  بالبهجـــة..  ويلفنـــا  أقدامنـــا 
أن  كمســـرحيين  علينـــا  إســـماعيل: 

نتحلى بجـــرأة األبطال التراجيديين 
فـــي إقصـــاء ســـطوة القـــوى الغيبية 
لنرش الملح على جراح الواقع، ليزأر 

الجرح بصدى الجواب.
علينـــا أن ندحـــر المســـتكين لنكتـــب 
بسكين الحقيقة على خشب مراكبنا 
هـــذا  أمـــواج  وســـط  تترنـــح  التـــي 
العالـــم الصاخـــب المنكر لقيـــم الحق 
والخيـــر والجمـــال، علينـــا أن نقلقـــه 
بالجمـــال، علينـــا  بالســـؤال، ونغيـــره 
أن نقتلـــه بالمعرفـــة، علينـــا أن نمحو 
أسالكه الشـــائكة بورد فيرده سياًجا 
اليـــوم  بالمســـرحي  حـــري  للبهجـــة.. 
أن يكـــون الســـارية التـــي ترفـــع راية 
الحـــق والجمال والحرية، ولنعلم أننا 
في زمـــن ردة، ردة العالـــم عن قيمه، 
فهذا العالم اليوم يدفع نحو التحول 
إلـــى عالم جفـــت فيه منابع إنســـانية 
عديـــدة كانـــت علـــى مـــدى التاريـــخ 
المتكســـرة،  لألجنحـــة  آمنـــا  مـــالًذا 
دافًعـــا  يكـــون  أن  المســـرح  وعلـــى 

ومدافًعا عن القيم التي تشـــكل كنهه 
وكينونتـــه. علينـــا أن نســـلح أبنائنـــا 
بالمســـرح ليكونـــوا أصحـــاء يؤمنون 
بالحـــوار ويدركـــوا بالخيـــال ما وراء 
بالمنطـــق  ويحللـــوا  العـــام  المشـــهد 
أحـــداث الزمـــن الـــذي يعيشـــون؟ يـــا 
معشـــر المســـرحيين، أمامنـــا جميًعـــا 
اســـتحقاقات كثيـــرة، أهمهـــا نضـــال 
النفس وترويضها على الصعاب فمن 
ال يحـــب صعـــود الجبـــال يعـــش أبـــد 
الدهـــر بين الحفر، وترويُضها لتحمل 
أعباء الحلـــم وعزة النفـــس والروح، 
إذا كانـــت النفـــوس كبـــاًرا تعبت في 
مرادها األجســـاُم، ترويُضها لتقول ال 
حيـــن تكون الال طلقـــة ال ترد وتفتح 

باب النور(.
بضربـــة  المســـرح  أيهـــا  أجملـــك  مـــا 
وقســـوة  انـــوي”،  “جـــان  مطرقـــة 
“جـــان  وظـــالم  موريـــاك”،  “فرنســـوا 
انـــوي”، فأنت الـــذي تجعلنـــا قادرين 

على مواجهة حماقة الحياة.

خليفة العريفيسمو الشيخ سلطان القاسمي

إسماعيل عبدالله يلقي كلمة اليوم العربي للمسرح 2021

عبدالله ملك

ما أجملك أيها المسرح

قد تكون مبذًرا، ومن الجيد تجربة كل ما هو جديد، ولكن بحذر.

تحلَّ بالصبر وستنجح األمور تدريجًيا في محيط عملك. 

المشاكل الصحية البسيطة والمستمرة ستخلق الكثير من التوتر.

اقض بعض الوقت في العزلة، كانت األيام الماضية محمومة.

لديك طموح كبير وميزة تنافسية عالية تجعلك دائما في المقدمة.

األيام المقبلة ستشهد تغيرات جذرية على الصعيد المهني.

مناعتك جيدة، إال أنك تسير في اتجاه خاطئ في نظامك الغذائي.

حاول أن تتحكم في أعصابك عند مناقشة رؤسائك وزمالئك. 

حاول أن تبحث عن عمل يناسب قدراتك وخبراتك المهنية.

يجب أن تهتم بتناول األطعمة الصحية وتتجنب الحلوى. 

أنت اليوم ال تعمل بشكل جيد يجب عليك إظهار قدراتك.

هناك العديد من األعمال التي عليك إنجازها في عملك اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

14 يناير

 1911
فلســـطين  جريـــدة  تأســـيس 
في يافـــا لصاحبيهـــا ومحرريها 
عيســـى داود العيسى ويوسف 
وهـــي  العيســـى، 
جريدة سياسية 
تصدر  إخباريـــة 
فـــي  مرتيـــن 

األسبوع.

 1301
انتهاء حكم ساللة أرباد بوفاة أندرو الثالث ملك المجر.

 1794
الجراح األميركي جيسي بينيت يجري أول عملية والدة قيصرية.

 1952
إعادة انتخاب جوزيف بروز تيتو رئيًسا للجمهورية اليوغسالفية.

 1972
األميرة مارغريت تعتلي عرش الدنمارك تحت اسم مارغريت الثانية.

 1980

األمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.

ورشة الحفر والطباعة على اللينو للفنان علي ميرزا
ــا ــ ــدرب ــ ــت ــ م فــــنــــانــــا   12 ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ف شــــــــــارك 

علـــى صالـــة مســـاحة مـــالذ للفنـــون أقيمـــت 
ورشـــة فـــي الطباعـــة علـــى اللينـــو بإشـــراف 
الفنـــان علـــي حســـين ميرزا في المـــدة من 7 
إلـــى 28 نوفمبر 2020، شـــارك فيها 12 فنان 
متدربا قسموا إلى ثالث مجموعات متفرقة 
األوقـــات وذلـــك مراعاة للتباعـــد االجتماعي 
جـــراء جائحـــة كورونـــا. أنتـــج المشـــاركون 
مـــا يقـــارب 150 عمـــال مطبوعـــا تنوعت بين 
أحادي الطبعة ومتعدد النســـخ وبين الملون 

وذات الّلون الواحد، األسود تحديدا. 
الجميـــل والغريـــب في آن في هذه الورشـــة 
لـــم  جميعهـــم  فيهـــا  المشـــاركين  أغلـــب  أن 
يألفوا االشـــتغال أو ممارسة هذا الصنف من 
الفنـــون “أحد فروع فن الجرافيك” المختلف 
والمغاير في التنفيـــذ والنتائج، لكنهم نفذوا 
كـــي  البســـاطة؛  اعتمـــدت  جلهـــا  تكوينـــات 
يوفـــروا الوقت ويحصلوا علـــى نتائج أولية 
مرضيـــة “هذه نتيجـــة توجيهات الفنان علي 

حسين”. 
شـــارك في هذه الورشة أيضا الفنانون جالل 
العريـــض وجعفـــر العريبـــي وعباس يوســـف 
الـــذي قّدم للورشـــة بكلمة تعريفية مبســـطة 
عن فن الجرافيـــك وعن الطباعة على خامة 

اللينو بوجه خاص.
 كما أقيم معرض ضم نحو 45 عمال اختيرت 
بعناية من نتاج هذه الورشة في المدة من 3 

إلى 6 ديسمبر 2020.

أسامة الماجد
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غرة جمادى اآلخرة 1442

مشاركة بحرينية في “العين السينمائي” بفيلمين لجعفر والعلوي

أعلن مهرجان “العين الســـينمائي”، الذي ينطلق في مدينة 
العيـــن، في 23 من الشـــهر الجاري ويســـتمر حتى 27 منه، 
تحت شـــعار “ســـينما المســـتقبل”، عن اختيار األفالم التي 
ستشـــارك في مســـابقتي “الصقـــر اإلماراتـــي القصير” التي 
تضـــم 15 فيلًمـــا، و”الصقـــر الخليجـــي القصيـــر” التي تضم 
10 أفالم، والتي تنوعت بين الدراما والخيال والكوميديا 
والقصـــص اإلنســـانية واالجتماعيـــة والرومانســـية، والتي 
توّلـــى إنتاجهـــا وإخراجهـــا مجموعـــة متميـــزة مـــن صناع 

السينما اإلماراتيين والخليجيين.
وكشـــف “العيـــن الســـينمائي”، الـــذي يقـــام تحـــت رعايـــة 
عضـــو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي الشـــيخ ســـلطان 
بـــن طحنـــون آل نهيـــان،، عـــن قائمـــة األفـــالم اإلماراتيـــة 
القصيـــرة التـــي تشـــارك فـــي المســـابقة الرســـمية “الصقـــر 

اإلماراتي القصير“، وتشـــارك مملكـــة البحرين بفيلمين هما 
“البشـــت” للمخرج محمد العلوي، و”الحاكم” للمخرج جعفر 
محمد حســـن الى جانـــب كال من: “أثـــل” للمخرجة إليازية 
بنـــت نهيـــان، و”خارجـــي علـــى الســـطح” للمخـــرج صالـــح 
كرامـــة العامـــري، و”اعـــرف عـــدوك” للمخرج هانـــي الغص، 
و”البخار” للمخرج حســـن العواي، و”اللهب” للمخرج مبارك 
ماشـــي، و”النبتـــة” للمخرجة حمدة المدفـــع، و”برقع يدوه” 
للمخـــرج مطـــر النعيمـــي، و”تفـــاح” للمخرج عبـــدهللا خالد 
أحمـــد المهيـــري، و”ثم ماذا بعـــد..” للمخرج حمـــد صغران، 
و”ريكـــورد” للمخـــرج عبـــدهللا محمـــد، و”كيكـــة” للمخـــرج 
عبـــدهللا  للمخـــرج  بالعمـــر”  الجناحـــي، و”صدفـــة  عيســـى 
البنـــاي، و”ال تكن وحيًدا في الليل” للمخرج طالل محمود، 
و”ماذا لو؟” للمخرج مرســـال الشامسي، و”مقابلة ولكن...” 

للمخرجة أشواق علي راشد.
أمـــا عن مســـابقة “الصقـــر الخليجـــي القصير”، فقـــد اختار 
“العيـــن الســـينمائي” مجموعة من أبـــرز األفالم التي نفذت 
بأيادي صناع ســـينما شباب من مختلف الدول الخليجية، 
فمن المملكة العربية الســـعودية سيتم عرض ثالثة أفالم، 
هـــي: “شـــقة رقـــم 2” للمخرجتيـــن تـــاال أبوالفـــرج وعفراء 
منـــدر و”زاجـــل” للمخرج محمد الشـــاهين و”كنـــز المتاهة” 
للمخرجـــة عبيـــر عبـــد هللا، ومن الكويت فيلميـــن هما “ببن 
ب.ك” للمخرج يوسف العبد هللا و”فلتر – أنا سند” للمخرج 
أحمـــد عبد هللا الخضري، ومن ســـلطنة عمان 3 أفالم هي: 
“الصندوق” للمخرج عبدالرحمن بن علي الدرمكي، و”رجل 
من جبل قهوان” للمخرج محمد بن خليفة الراسبي، و”ليلة 

ماطرة” للمخرج فارس البلوشي.

“أرى نفســـي فتاة بســـيطة، تحـــب الحياة، تؤمن 
الطمـــوح  تعشـــق  والشـــغف،  والجمـــال  بالحـــب 
والتحدي، أسعى لتبسيط الحياة رغم تعقيداتها، 
ولفهـــم المواقـــف رغـــم غموضهـــا، ولتجميل كل 
شـــيء رغم قســـوة وبشـــاعة الواقع والمعطيات 
أحياًنـــا. أجـــد نفســـي فتاة قويـــة عندمـــا يتعلق 
األمر بالتخلي واالستئصال”. هذا ما قالته أسرار 
زكريا األنصاري الفتاة البســـيطة والشـــغوفة في 
مجالهـــا بمختلـــف تخصصاتـــه، فـــي لقائهـــا مـــع 

مسافات “البالد” هذِه المرة من الكويت: 
شعوب وأسرار.. عالم أختِزل في عدٍد من  «

الحلقات، ما الذي تركته هذه التجربة؟

تركـــت فـــّي الكثير الـــذي مازلت إلـــى يومنا هذا 
أنتشـــي وأندهش بأثره. فالحضارات أعمق مما 
نتخيـــل، ومهمـــا بحثنـــا واطلعنـــا فالعالـــم دوًما 
ســـيفاجئنا بما هو خـــارج توقعاتنـــا وتصوراتنا. 
العالـــم كبيـــر، كبيـــر جـــًدا، والغوص فيـــه تجربة 

تستحق العناء.
هل لنا أن نعرف خلطة أسرار السحرية في  «

التغلب على العزلة والحزن؟ 

ما من خلطة ســـرية أو ســـر دفين، المســـألة أني 
أعطي كل شـــيء في حياتي حقه، سواء حزن، 
غضـــب، فرح وســـعادة. ال أكثـــر وال أقل، أعطيه 
حقـــه ليتســـرب مني بشـــكل صحيـــح ويعينني 
علـــى المضي قدًمـــا دون أن يعيش في أكثر من 

الالزم فيوهمني بما هو ليس واقعي.
أنت من الشخصيات التي تعشق الغوص في  «

أعماق الحياة لذلك جئت بتفاصيل، دعينا ُنبِحر 
في تفاصيل تفاصيل قليًل؟ 

تفاصيـــل تجربة أعتـــز بها جًدا، كانـــت أبعد من 
التخطيـــط أساًســـا وخـــارج توقعاتـــي المهنيـــة. 
كنت محظوظة بثقة “القبس” و”الراي” ألتحاور 
بعمـــق مع شـــخصيات رائعـــة ذات أبعـــاد فكرية 
وثقافية ووجدانية رهيبة، كل حوار كان عبارة 
عـــن إثـــراء مشـــاعري وروحـــي يطير باإلنســـان 
ويجعله يتماهى. تجربة اســـتمتعت بها بشـــكل 

جديد علّي.

 ماذا تغير بك بعدها؟  «

كانت التجربة أبعد من حوار وســـؤال وجواب، 
وقلـــوب  عقـــول  فـــي  أبحـــث  نفســـي  وجـــدُت 
الضيـــوف عن إجابات وجدانية، إجابات أحتاج 
- أنا شخصًيا- إليها، أسئلة علقت في رأسي ولم 
أجد لها جواًبا أو باألحرى لم أطرق باب السؤال 
بعد، فاســـتفزني الحوار العميق مع الشخصيات 
الرائعة ألسأل. تغيرت، نظرتي للحياة اختلفت، 
عشت -لمدة ٤٥ دقيقة- في حياة اآلخر ورأيت 
نفســـي مـــن خاللها. صعـــب التحديـــد اآلن، لكن 

صدقيني تغير الكثير.
 الصحافة، التلفزيون، وشؤون الشباب أيَن  «

مكثت روح أسرار؟

تجديـــن روح أســـرار فـــي كلماتهـــا التـــي تكتبها 
عينهـــا  تنطقهـــا  التـــي  بمشـــاعرها  بمذكراتهـــا، 
ومالمحها، باألغنيات التي تطرب لها والقصائد 
التـــي تبكيها، فـــي غرفتهـــا الســـوداء ومكتبتها 
الكالســـيكية. كل مـــا في حياتها مـــن محطات، 
ليســـت أكثـــر من محطـــات، لكن تجدين أســـرار 

في تفاصيلها ومسراتها الصغيرة.

 ورقة وقلم ومساحة حرة للكتابة.. ماذا  «
سُيخبرنا شيطانك األخرس؟ 

ســـأكتب مـــا كتبـــه جبـــران يوًمـــا “هـــذا الوقـــت 
سيمضي”. وسأضيف؛ بخيره وشره.

 الخروج من منطقة الراحة هو راحة بحد  «
ذاتها، كيف استطعِت طّرد الخوف في هذِه 

الخطوة؟ 

فـــي أول لقـــاء صحافـــي أجريتـــه فـــي حياتـــي 
صيـــف 2008، كان مـــع الفلكـــي القديـــر صالـــح 
العجيـــري. عندما ســـألته عن ســـر ولعـــه بالفلك 
أخبرنـــي بـــأن الفلـــك “كان” يخيفـــه، كان يخاف 
الظواهر الطبيعية كالمطر والبرق والرعد، حتى 
قـــرر الذهـــاب إلـــى مخاوفـــه لدراســـتها وفهمها 
فأصبـــح ما هو عليه اليـــوم. كلما هممت ألخطو 
خطـــوة جديـــدة، كلمـــا شـــعرت بالخـــوف، يـــرن 
جوابـــه هذا في أذنـــي ويدفعني لطـــرد الخوف 
دفًعا وتجاهل كل صوت داخلي يقول بأني “لن 

أستطيع”.
 برأيك ما الذي يحتاجه الشباب العربي اليوم؟  «

الحاجـــة  دون  ومواهبـــه  بقدراتـــه  اإليمـــان 
الشـــجاعة  اآلخريـــن،  مـــن  بذلـــك  لالعتـــراف 

لمواجهـــة الصعوبـــات، والمرونـــة للتكيـــف مـــع 
الحياة.
ما دور التطوع في حياتك؟  «

له الدور األســـاس، هو ما صنعني، هناك ســـعادة 
عظيمـــة وعمـــق رائـــع فـــي أن تعطـــي لآلخرين، 
وفـــي اللحظة التي تهب نفســـك فيها للمجتمع، 

لرسالة، لفكرة ما أو لقضية، لن تعود أبًدا.
 من الصحافة إلى التقديم كيف كان ذلك؟ «

فرصـــة جاءت فـــي وقتها، وكنت مســـتعدة لها. 
تركـــت القلم لبرهة مـــن الزمن ألقـــدم المعلومة 
واإللهام بشـــكل مرئي ومســـموع وليس مكتوبا 
فقط، أقدم كل شيء أمام كاميرا تنقل تعابيري 
وصوتي، دهشتي وإعجابي، شغفي وحماسي 

ولمعة عيني لكل من يشـــاهد عبر الشاشة. 
بـــدأت بمكتبات وأســـرار الوثائقي ومن ثم 

شعوب وأسرار الوثائقي وأخيًرا تفاصيل 
الحواري.

مالذي أضافته لِك التجربة  «
التلفزيونية؟ 

جعلتنـــي أعيـــش فـــي الواقـــع، ال في 
الخيال كما أفعل وأنا أقرأ دائًما. جميل 

أن تقـــرأ عـــن صرح تاريخـــي وحضارة ما، 
لكـــن األجمـــل أن تذهـــب لهـــا بنفســـك وتراها 

بعينك. جميل أيًضا أن تقرأ لمفكٍر ما أو شخص 

أن  األجمـــل  لكـــن  أحاديثـــه،  وتشـــاهد  عميـــق، 
تحاوره أنت.

 “الشعور هو سيد اللغة” ما المعنى المخبئ  «
فيما قالته أسرار؟ 

يقـــول إيليا أبو ماضي “أيقظ شـــعورك بالمحبة 
إن غفـــا، لـــوال الشـــعور النـــاس كانـــوا كالدمـــى”. 
الشـــعور هو سيد كل شـــيء، وليس اللغة فقط، 
ولوال الشـــعور واحســـاس اإلنســـان وتفاعله مع 
كل ما يدور حوله، لما كان ولوال حزنه لما عرف 
قيمـــة الفرح، ولوال يأســـه لما عاش باألمل ولوال 
تعاســـته لمـــا تعلـــم كيف يصنـــع الســـعادة. هناك 
فـــرق بين أن تحيـــا وأن تعيش، فأن تحيا يعني 
أن يكون لك مســـاحة حقيقية في هذه الحياة، 
بينمـــا أن تعيـــش يعني أن تختصـــر حياتك في 
البحـــث عن لقمة عيـــش. وكل ما يصنع المنطق 
فـــي ذلـــك هـــو الشـــعور. لذلك هو الســـيد، ســـيد 

لغتي. 
 قلم أسرار ماذا يحركه؟  «

طغيان مشاعرها.

وديعة الوداعي

تستعد النجمة تاتيانا ماسالني لبطولة سلسلة “She Hulk” المرتقبة  «
على منصة ديزني، إذ يشاركها العمل النجم مارك روفالو، الذي يعيد 

.”The Hulk“ تجسيد شخصية

ومن المقرر أن تلعب ماسالني دور الشخصية الرئيسة، واسمها  «
المستعار “جنيفر والترز”، التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد 

حصولها على نقل دم من ابن عمها، ويجيد دوره مارك روفالو.
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األنصاري: هذا الوقت سيمضي.. بخيره وشره
ــه ــي حياتـ ــة فـ ــن والمرونـ ــه دون اآلخريـ ــان بنفسـ ــاج لإليمـ ــي يحتـ ــباب العربـ الشـ
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9 آالف طفل توفوا في مؤسسات أدارتها راهبات في إيرلندا
فضيحــة  فــي  تحقيــق  لجنــة  كشــفت 
منــازل لألمهات العازبــات في إيرلندا 9 
آالف وفــاة فــي هــذه المؤسســات التي 
أدارتهــا لعقــود راهبــات كاثوليــك، وفقا 

لتقرير صدر الثالثاء.
وأعلــن رئيــس الــوزراء مايــكل مارتــن 
الدولــة  مــن  “اعتــذارات”  ســيقدم  أنــه 
اإليرلنديــة في إطار هــذه القضية التي 
ســلطت الضوء على معــدالت الوفيات 
“المقلقــة” فــي هــذه المؤسســات التــي 

استمرت حتى العام 1998.
وقــال وزير الطفولة اإليرلندي رودريك 
أوغورمــان “مــن الصعــب تخيــل حجــم 
المأســاة واأللــم وراء هــذا العــدد البالــغ 

9000 طفل ورضيع”.
كانــت  التــي  المنــازل  هــذه  وتســتقبل 
إيرلنــدا، فتيــات  فــي  راهبــات  تديرهــا 
وشــابات تخلت عنهن أســرهن. واعتبر 
األطفال المولودون هناك غير شرعيين 
وغالبــا ما جرى فصلهم عن أمهاتهم ثم 
يتــم عرضهــم للتبنــي، مــا أدى إلى قطع 

كل الروابط مع عائالتهم البيولوجية.
الكتشــاف  اللجنــة  هــذه  إنشــاء  وتــم 
الســبب وراء المستوى المرتفع لوفيات 
األطفــال في هذه المؤسســات الســابقة 
فــي إيرلنــدا الكاثوليكيــة، بيــن العامين 

1922 و1998.
وقــال رئيس الــوزراء إن التقرير يصف 
التاريــخ  مــن  ومخزيــا  مظلمــا  “فصــال 
اإليرلنــدي الحديــث”، ويســلط الضــوء 
التــي  للمــرأة”  المعاديــة  “الثقافــة  علــى 
علــى  وشــدد  “لعقــود”.  البــالد  عرفتهــا 
“التمييز الخطير والمنهجي ضد المرأة، 

ال ســيما اللواتــي أنجبــن أطفــاال خــارج 
إطار الزواج”. وأضاف أن هذه الوفيات 
ألــف   57 مجمــوع  مــن   %  15 تشــكل 
طفل ولدوا في هذه المؤسســات خالل 
الفترة التي حققت فيها اللجنة، مضيفا 

“كان المجتمع كله متواطئا”.
عقــب   2015 العــام  التحقيــق  وفتــح 
كاثريــن  المؤرخــة  أجرتهــا  بحــوث 
كورليــس. وهــي قالت: إن ما يقرب من 
800 طفــل ولدوا فــي أحد هذه المراكز 
بيــن  مقبــرة جماعيــة  فــي  دفنهــم  تــم 

العامين 1925 و1961.

إذا كنت ممن يفضلون تناول الطعام 
وهو بارد تقريبا، فإن هذا التفضيل قد 
يكون مؤشرا على إفراطك في األكل، 
وهــو مــا ينذر بــزيــادة فــي الـــوزن وما 
صحية.  اضطرابات  من  ذلــك  يسببه 
في  نتائجها  نشرت  دراســة  وبحسب 
الطعام  حــرارة  فإن  “أبيتايت”،  مجلة 
تؤثر بشكل ملحوظ على الكمية التي 
اإلفـــراط  إلــى  أكــثــر  فنميل  نتناولها، 
ورصدت  الباردة.  الوجبات  حالة  في 
الدراسة ما يحرص الناس على شرائه 
والحظت  الرئيسة،  الوجبة  أخذ  بعد 
سلوكهم في حالتي األطعمة الساخنة 
ــبــاردة، على حــد ســـواء. وأجريت  وال
مجموعة  يقدم  مطعم  فــي  الــدراســة 
وبــاردة،  ساخنة  السندويتشات،  من 
والــمــشــروبــات،  السلطات  جــانــب  إلــى 
اشــتــروا  المستهلكين  أن  ــدت  ــ ووجـ
السلطات  مثل  أكثر  جانبية  أطعمة 
خيارات  وجــدوا  عندما  والحلويات، 

باردة متاحة أمامهم.

دراسة تكشف تأثير حرارة 
الطعام على شهيتنا

قال ممثل وســائل إعــالم “إن الحكومة 
األميركيــة أعدمت صباح األربعاء، ليزا 
مونتغمــري، المدانة بالقتل، وهي المرأة 
الوحيــد التــي كانت تنتظــر تنفيذ حكم 
باإلعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد 
أن أزاحــت المحكمــة العليــا آخــر عقبــة 

أمام التنفيذ”.
ويمثــل إعــدام مونتغمري المــرة األولى 
التــي تنفــذ فيهــا الحكومــة األميركيــة 
حكمــا باإلعدام بحق ســجينة منذ العام 

1953، حسبما ذكرت “رويترز”.
محاميــة  هنــري  كيلــي  ووصفــت 
تصريحــات  فــي  اإلعــدام  مونتغمــري 
وغيــر  وحشــي  “اســتعمال  بأنــه  حــادة 
لســلطة  ضــروري  وغيــر  قانونــي 

استبدادية”.
وأضافــت فــي بيــان “ال أحــد يمكــن أن 
يجــادل بصــدق فــي االعتــالل العقلــي 
تــم  للســيدة مونتغمــري، فقــد  الشــديد 
تشــخيص مرضها وتلقيهــا العالج ألول 
مرة على أيدي أطباء مكتب السجون”.
وخنقــت مونتغومــري، أما كانت حامال، 

قبل أن تنتزع جنينها من رحمها، وذلك 
بعد أن قادت سيارتها مسافة 170 ميال 
من منزلها في كانســاس إلى بيت بوبي 
جــو ســتينيت، 23 عاما، في ســكيدمور 
بواليــة ميســوري، وذلــك بحجــة شــراء 

جرو، من عندها، في ديسمبر 2004.
ولكنهــا بــدال مــن ذلــك خنقتهــا بحبــل، 
عمليــة  إلجــراء  ســكينا  واســتخدمت 

قيصرية لها، قبل الفرار.

ليزا.. أول إعدام المرأة بأميركا منذ 7 عقود

تمثال العدل في ميدان رومربرغ أثناء تساقط الثلج 
الكثيف في فرانكفورت، ألمانيا )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصبحــت المركبــات المســّيرة واحــدة 
تقــود  التــي  التقنيــة  التحديــات  مــن 
الوســائل  كل  تطويــر  نحــو  العالــم 
الممكنة لجعلها جزءا من حياة البشر.
وتعــد الصيــن مــن الــدول الرائــدة في 
المســيرة،  المركبــات  صناعــة  مجــال 
ويرصــد مقطع فيديو نشــرته صفحة 
للحكومــة  التابعــة  نيــوز”  “تشــاينا 
الصينيــة، جانبــا مــن مســابقة خاصــة 
مدينــة  فــي  المســيرة  بالمركبــات 

تشانغتشون، شمال شرقي الصين.
 30 نحــو  المســابقة  فــي  ويشــارك 
فريقــا من أنحاء البــالد، الذي خاضوا 
التحدي رغم الحرارة المنخفضة التي 

تصل إلى 20 درجة تحت الصفر.
وتقــول الصفحــة: إن تلــك المســابقة 
مصممــي  بيــن  المنافســة  تشــعل 
علــى  والعامليــن  المســيرة  المركبــات 
تلــك الصناعة حتى تكون قادرة على 
يســمح  ممكــن  أداء  أفضــل  تحقيــق 

باستخدامها بأمان.

قــال علمــاء يــوم الثالثــاء “إن األســر 
فــي أوروبــا وأميــركا الشــمالية تغمــر 
البالســتيكي  بالتلــوث  المحيطــات 
بعدمــا  مالبســها،  غســل  بمجــرد 
المــواد  غالبيــة  أن  األبحــاث  وجــدت 
البالستيكية الدقيقة في مياه القطب 
الشمالي كانت من ألياف البوليستر”.

وفــي الدراســة الجديدة التــي أجرتها 
مجموعة “أوشن وايز” ووزارة مصايد 
األســماك والمحيطــات الكنديــة، أخــذ 
الباحثــون عينــات من ميــاه البحر في 
القطب الشــمالي ووجــدوا أن األلياف 
االصطناعيــة تشــكل نحــو 92 % مــن 

التلوث البالستيكي الدقيق.
هــذا الحجم مــن التلوث البالســتيكي 
مــن   %  73 بنســبة  تشــكل  الدقيــق، 
البوليســتر، يماثــل األبعــاد والهويــات 
الكيميائية للمنســوجات االصطناعية 

خصوصا المالبس.

مسابقة للمركبات 
المسيرة في الصين

دراسة صادمة... 
غسل المالبس يدمر 

القطب الشمالي
فــي  موتــورز”  “جنــرال  شــركة  كشــفت 
معرض اإللكترونيات االستهالكية 2021، 
عــن نمــوذج لســيارة أجــرة طائــرة ذاتيــة 

القيادة.
وعرضت الشركة سيارتها الكهربائية التي 
تنــدرج تحــت عالمة “كاديــالك” التجارية، 
وأطلقت عليها اســم “eVTOL”، كاشفة أن 
ســرعتها القصــوى تصــل إلــى 90 كيلومتر 
في الساعة، وتتسع لراكب واحد، وزّودت 

بمحرك كهربائي بقوة 90 واط.
عرضــت  الســيارة،  هــذه  جانــب  وإلــى 

أخــرى  مركبــة  أيضــا  موتــورز”  “جنــرال 
تتميــز  القيــادة،  ذاتيــة  لراكبيــن،  تتســع 
بتصميــم أنيــق مســتقبلي، وتعمــل المزايا 
المدمجة فيها من خالل األوامر الصوتية 

وإيماءات يد الراكب.
وذكرت صحيفة “ديلــي ميل” البريطانية، 
أن ســهم “جنــرال موتــورز” شــهد ارتفاعــا 
بنســبة 8.8 % ليصــل إلــى 48.95 دوالر، 
بعــد وقــت قصيــر من كشــفها للســيارتين، 
األمــر الــذي جعــل قيمتهــا الســوقية تصل 

لما يقارب الـ 70 مليار دوالر.

“جنرال موتورز” تكشف عن سيارة أجرة طائرة

كشفت الفنانة اليمنية أروى لجمهورها ومتابعيها عن إصابتها بفيروس 
كورونا المستجد، مؤكدة أنها بخير وال تعاني أي أعراض شديدة. وعن 
كيفية اكتشافها اإلصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر 

تطبيق “إنستغرام”، أنها في البداية شعرت بآالم بسيطة في الحلق منذ 5 
أيام، فقررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها “إيجابية”.

يذكر أن الشركة األميركية لم تكشف موعد إنتاج هذين النموذجين المستقبليين.

نوعهــا،  مــن  فريــدة  ســابقة  فــي 
القبائــل  منطقــة  مســاجد  أحــد  بــث 
للفنــان  أمازيغيــة  أغانــي  بالجزائــر، 
القبائلــي الراحل ليدير، عبر مكبرات 
صــوت المئذنة، وذلك احتفاال برأس 

السنة األمازيغية )عيد يناير(.
حالــة  الخطــوة  هــذه  وصنعــت 
التواصــل  مواقــع  عبــر  الجــدل  مــن 
االجتماعــي، وتســاءل المعلقون عن 
األســباب التي دفعت بإمام المسجد 
للقيــام بهــذه الخطــوة، ومــا موقــف 

السلطات الرسمية من ذلك.
ســيتي(  )بجايــة  صفحــة  ونشــرت 
الفيديــو دون تحديــد مــكان وجــود 
بنــص  الفيديــو  وأرفقــت  المســجد، 
“ينايــر  فيــه  جــاء  الفرنســية  باللغــة 

مكبــرات المســاجد تعزف موســيقى 
بمناسبة يناير”.

مــن  مواطــن  الفيديــو  فــي  وظهــر 
آيــت  قريــة  أنهــا  يرجــع  المنطقــة 
أوغــالن، يعبر عــن إعجابه بالخطوة 
األمازيغيــة  باللغــة  يتكلــم  وهــو 
إنــه  ســعيد(  )عيــد  أمقــاز  “أســقاس 
المســجد  يبــث  أن  جميــل  لشــيء 

أغاني أمازيغية تراثية”.
لهجــة  طغــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
فعــل  ردود  علــى  االســتهجان 
المغرديــن، واعتبــروا ذلــك نوعــا من 
وتســأل  الديــن،  بحرمــة  المســاس 
األمــر  يتعلــق  “هــل  المعلقيــن  أحــد 
لــم  المســتعمر  حتــى  باالســتفزاز، 

يجرؤ على فعل ذلك؟”.

مسجد في الجزائر يبث أغاني احتفاال بـ “يناير”

تتباين أســاليب ووسائل تهذيب 
الشــعر مــن مــكان إلى آخــر حول 
العالــم، وفقا الختــالف الثقافات، 
هنــاك  تكــون  مــكان  كل  وفــي 

عالمة مميزة للحالق.
ورغم وجود الكثير من الوســائل 
المتطــورة لتهذيب الشــعر، إال أن 
بعــض الوســائل التراثيــة ال تزال 

مســتخدمة فــي بعــض البلــدان مثــل الصيــن. ويظهــر مقطــع فيديو نشــرته صحيفة 
“ســاوز تشــاينا مورنينــغ بوســت” الصينيــة طريقــة مدهشــة لتهذيــب الشــعر يتــم 
اســتخدامها منــذ نحــو 7 عقود. وتعتمد تلك الطريقة على اســتخدام الحالق لســيخ 
حديدي ســاخن وتمريره فوق شــعر الزبائن إلزالته بمستويات متفاوتة اعتمادا على 
مهــارة الحــالق الــذي يســتخدمه بدقــة عاليــة. وألن درجــة حــرارة الســيخ الحديدي 

تكسبه اللون األحمر، فإنه ال يمكن ألي شخص عادي استخدام هذا السيخ.
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