
بــمــيــزانــيــة  مـــســـاس  أو  تــغــيــيــر  ال 
ــمــوازنــة  الـــدعـــوم الــحــكــومــيــة بــال
ــدة.. وســيــســتــمــر صــرف  ــ ــدي ــجــ ــ ال
وإعانة  االجتماعي  الضمان  مبالغ 
المواد الغذائية وعالوات تحسين 
ــغــالء  الــمــعــيــشــة لــلــمــتــقــاعــديــن وال
  /2021 بــالــعــامــيــن  الــســكــن  وبـــدل 
الــســابــقــة..  األعـــــوام  مــثــل   2022
الفريقين  توافقات  أبــرز  هــو  هــذا 
المكلفين  والحكومي  البرلماني 

بمناقشة الموازنة العامة للدولة.
ــفــاصــيــل، قـــــّدم رئــيــس  ــت وفــــي ال
محمود  النيابية  المالية  اللجنة 
ــي إيـــــجـــــاًزا لــصــحــيــفــة  ــرانـ ــحـ ــبـ الـ
االجتماع  مجريات  بشأن  الــبــالد 
)الصحة،  وزارات   3 مع  المشترك 

االجتماعية،  والتنمية  العمل 

الصناعة والتجارة والسياحة(.
الـــفـــريـــق  أن  الـــبـــحـــرانـــي  ــر  ــ ــ وذكـ
أنه بصدد دراسة  أعلن  الحكومي 

ــة  ــ ــأن دراسـ ــشـ اقــــتــــراح نـــيـــابـــي بـ
آثــار  لمعالجة  مــوازنــة  تخصيص 
لمعاشات  السنوية  الــزيــادة  وقــف 
تعمل  الحكومة  وأن  المتقاعدين، 
ــع الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة  عــلــى وضــ
العمل،  عن  المفصولين  لتعويض 
والحماية  القانونية  والمراجعة 
يفقدون  الذين  لحماية  مستمرة 

وظائفهم.
وعــقــد االجــتــمــاع الــمــشــتــرك عن 
ــمــشــاركــة مــمــثــلــيــن عـــن 5  ــعــد ب ب
وزارة  هــــي:  حــكــومــيــة  جـــهـــات 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
الشورى  مجلسي  شؤون  وزارة 
العمل والتنمية  والنواب، وزارة 
الــصــحــة،  وزارة  االجــتــمــاعــيــة، 
ــارة  ــجــ ــ ــت ــ وال الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 

والسياحة.

وزارة  من  إخــطــاًرا  تلّقت  بأنها  الداخلية  وزارة  أفــادت 
اللذين  المواطنين  بأنه تم أمس اإلفراج عن  الخارجية 
القطري  والحدود  السواحل  أمن  القبض عليهما من  تم 
قيامهما  أثناء   2021 يناير   8 بتاريخ  البحر،  في عرض 
برحلة صيد بحري، وهما سامي إبراهيم الحداد ومحمد 

البحريني  الــبــحــار  ــى  إلـ بــاإلضــافــة  ــري  ــدوسـ الـ يــوســف 
ديسمبر   3 بتاريخ  عليه  القبض  تم  الذى  عباس  حبيب 
القوارب  عدد  ليبلغ  قواربهم،  عن  اإلفــراج  دون   ،2020
والبوانيش البحرينية التي ال تزال محتجزة لدي دولة 

)05(قطر 50 قارًبا وبانوًشا.

أكدت طبيبة العائلة موزه  «
الذوادي فاعلية ارتداء الكمامات 
في الحماية من فيروس كورونا، 

مؤكدة أن استخدام الكمامات 
بطريقة صحيحة عبر تغطية 

الفم واألنف بشكل كامل يؤدي 
إلى خفض خطر انتقال الفيروس.

ارتفعت قيمة عمليات الدفع عبر  «
أنظمة المدفوعات اإللكترونية 

عبر منصات نقاط البيع، 
وبطاقات االئتمان، وبطاقات 

الخصم في البحرين في ديسمبر 
الماضي بنسبة 5.2 %، ُمقارنة 
بشهر نوفمبر من العام 2020.

أيدت المحكمة العليا في كوريا  «
الجنوبية، أمس، حكما بالسجن 
20 عاما بحق الرئيسة السابقة 
بارك غيون هاي بتهمة الرشوة 

وغيرها من الجرائم. وبهذا الحكم، 
تسدل المحكمة الستار على 

قضية الفساد التاريخية.

قالت الفنانة جمانة القصاب إنها  «
تملك اهتماًما بمختلف الفنون، 

وتحاول بجدية أن تمارس 
بعضها دون اآلخر، الكتابة تؤذيها، 
والرسم يحررها من األلم، لكن ما 

تتنفس فيه حًقا هو وجودهما 
مًعا، وتقاطعهما بأشياء أخرى.

تنطلق اليوم وتتواصل اإلثارة المضاعفة  «
على مضمار حلبة البحرين الدولية “موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط”، 
بانطالق الجولة الرابعة من تحدي حلبة 
البحرين الدولية 2000 سي سي وسباق 

الجولة األولى من بطولة البحرين الوطنية 
لسباقات السرعة “الدراغ”.
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بن حمد آل خليفة أن ما يجمع مملكة 
ــمــتــحــدة من  ــبــحــريــن والــمــمــلــكــة ال ال
عالقات ثنائية مميزة دليٌل على متانة 

أسس التعاون والتنسيق المشترك.
لقاء سموه في قصر  لدى  ذلك   جاء 
المتحدة  المملكة  سفير  أمس  الرفاع 
دراموند،  رودي  البحرين  مملكة  لدى 
ــّوه ســمــوه بــمــا وصــلــت إلــيــه  ــ حــيــث ن
الـــعـــالقـــات الــبــحــريــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
مختلف  فــي  متميزة  مستويات  مــن 
ــمــجــاالت وأهــمــيــة مــواصــلــة تعزيز  ال
ــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع  ــعــمــل ب ــارات ال مــــســ
ــبــلــديــن والــشــعــبــيــن  والـــنـــمـــاء عــلــى ال
تقديره  عن  سموه  معرًبا  الصديقين، 
البحرين  مملكة  بين  المثمر  للتعاون 

والمملكة المتحدة فيما يتعلق بجهود 
مــواجــهــة جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
للمملكة  الــلــقــاحــات  تــوفــيــر  وتسهيل 

والتي ستسهم في حماية جميع أفراد 
المجتمع من الفيروس.

 وجرى خالل اللقاء مناقشة عدد من 

المشترك،  االهــتــمــام  ذات  المواضيع 
ومــجــمــل الــقــضــايــا عــلــى الــســاحــتــيــن 

اإلقليمية والدولية.

تعاون مثمر مع بريطانيا بتوفير اللقاحات
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: العالقات بلغت مستويات متميزة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال السفير البريطاني

المنامة- بنا

فـــي إطـــــار مــتــابــعــة االســـتـــعـــدادات 
لمبنى  التشغيلية  الــعــمــلــيــات  ــبــدء  ل
مشروع  ضمن  الــجــديــد  المسافرين 
في  الــدولــي  البحرين  مطار  توسعة 
لتوجيهات  تنفيًذا  الجاري،  يناير   28
ــــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس ال
األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
ــيــفــة، تــفــقــد وزيـــر  بـــن حــمــد آل خــل
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن 
عبدهللا آل خليفة، صباح أمس، مطار 

البحرين الدولي.
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة، أن مــشــروع 
توسعة مطار البحرين الدولي، يمثل 
ــات مــســيــرة الــتــطــويــر  ــالمـ ــدى عـ ــ إحـ
الـــزاهـــر لعاهل  ــتــقــدم فــي الــعــهــد  وال
الملك حمد  الــجــاللــة  الــبــالد صــاحــب 
أن  إلى  بن عيسى آل خليفة، مشيًرا 
الجاهزية األمنية والتقنيات الحديثة 
في  ستسهم  تطبيقها،  سيتم  الــتــي 
إلى  والسياحة  السفر  حركة  سيولة 

مملكة البحرين.

وزير الداخلية: توسعة المطار تسهم 
في سيولة حركة السفر والسياحة

المنامة - وزارة الداخلية

)03(
)03(

البحراني لـ “^”: توّجه حكومي لدراسة تخصيص ميزانية لمعالجة آثار وقف زيادة الـ 3 % بالمعاشات بعد تداول مقطع الفيديو... “الداخلية” تستمع ألقوال المواطن بشأن الواقعة

تعديالت بميزانية الدعوم.. وال مساس بالعالوات قطر تعرض التجنيد على بحار مقابل راتب 10 آالف ريال

الـــجـــرائـــم  مـــكـــافـــحـــة  إدارة  قـــالـــت 
اإللكترونية تعقيبا على مقطع مصور 
وسائل  حسابات  مــن  بعدد  مــتــداول 
ــاد فيه  ــ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أفـ
أهالي  من  كويد  علي  مكي  المواطن 
سترة، محاولة األمن القطري تجنيده 

واقــتــيــاده  بالبحر  عليه  القبض  بعد 
راتبا  يتلقى  أن  على  للدوحة  وقاربه 
قطري  ريـــال  آالف   10 قـــدره  شهريا 
للبحرين  وإطـــالق ســراحــه واعــادتــه 
مــقــابــل تـــزويـــدهـــم بــمــعــلــومــات عن 
البحرينية  األمنية  األجهزة  تحركات 
اســتــدعــاء  وتـــم  فــي منطقة ســتــرة. 
لالستماع  كويد  علي  مكي  المواطن 

الواقعة  التفصيلية بشأن  إلى إفادته 
والتي تعد تدخال خطيرا في الشؤون 
وتخل  الــبــحــريــن،  لمملكة  الــداخــلــيــة 
بــاالتــفــاقــيــات األمــنــيــة وبــااللــتــزامــات 
مجلس  دول  منظومة  وفق  الواجبة 
حسن  وعــالقــات  الخليجي  الــتــعــاون 
اإلجـــراءات  التــخــاذ  تمهيدا  الــجــوار، 

القانونية الالزمة.

)06(

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزي قـــال 
الــبــالد  عــاهــل  تخصيص  إن  الــزيــانــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الرابع عشر من يناير  آل خليفة، يوم 
ـــا للسلك  مـــن كـــل عــــام، يـــوًمـــا خـــاصًّ
الدبلوماسي، هو مناسبة طيبة للتعبير 
واالمتنان  والوفاء  الــوالء  عظيم  عن 
لــجــاللــة الــمــلــك، قــائــد الــدبــلــومــاســيــة 
البحرينية، على هذه العناية والرعاية 
جاللته  إيــمــان  تعكس  التي  المقدرة 

البحرينية  الدبلوماسية  دور  بأهمية 
في تعزيز عالقات الصداقة والتعاون 
العالم  ودول  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
العليا  المصالح  عــن  والــدفــاع  كــافــة، 
مكانتها  وتعزيز  ومواطنيها،  للمملكة 
ــة. وبــحــضــور  ــ ــي ــ ــدول ــ اإلقــلــيــمــيــة وال
الــخــارجــيــة  وزارة  نــظــمــت  الــزيــانــي، 
عبر  منتسبيها،  لكل  احتفاالً  األربعاء 
االتصال اإللكتروني المرئي، بمناسبة 

اليوم الدبلوماسي.

الزياني: جاللة الملك قائد الدبلوماسية

)02(

آخر تحديث - 9:00 مساًء
14 يناير 2021

0407101512

اليوم انطالق إثارة مضاعفة على مضمار حلبة البحرينالقصاب: أتنفس الكتابة والرسمالسجن 20 عاما لرئيسة كوريا السابقة5 % نمو عمليات نقاط البيعهكذا لبس الكمامة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - الوطنية للنفط والغاز
األمــيــر فيصل  الــســعــودي  الخارجية  وزيـــر  أكــد 
بــن فـــرحـــان، أمــــس، أن إيــــران تــنــشــر الــخــراب 
صحافي  مؤتمر  فــي  ــك  ذل جــاء  المنطقة.  فــي 
مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي 
بها  يقوم  رسمية  ــارة  زي هامش  على  الفـــروف، 

المسؤول السعودي إلى روسيا.
وحث الوزير إيران، على “تعزيز مقدرات الشعب 
اإليراني بداًل من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن 

دول الجوار”.
وقال: إن “النظام اإليراني يجب أن يغير فلسفته 
بشأن دوره في المنطقة”، موضًحا أن “المواطن 

األولوية، وعندما  أن يكون في  اإليراني يجب 
يحدث ذلك، ستتغير األمور في المنطقة”.

تدفع  “المملكة  أن  الــســعــودي  الــوزيــر  ــح  وأوضـ
المنطقة”، مشيًرا  باتجاه تحقيق االستقرار في 
ــــى “أنــشــطــة إيـــرانـــيـــة مــزعــزعــة لـــأمـــن” في  إل

المنطقة.

للنفط  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  وقــعــت 
مع  التفاهم  مذكرة  أمس،  والغاز 
مجال  في  ريويند”  “إيني  شركة 
التعاون  لتعزيز  تهدف  إذ  البيئة، 
ــيــن الــجــانــبــيــن عبر  ــمــشــتــرك ب ال

المبادرات  من  مجموعة  تحديد 
اإلدارة  لـــتـــحـــقـــيـــق  ــة  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
المائية وإدارة  للموارد  المتكاملة 
وتعزيز  النفايات  ومدافن  التربة 

االستفادة منها.

تفـــاهمــات بيـــن “النفــط” وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة
و “إينــي ريوينــد” بشـأن البيئـة
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قطر تفرج عن سامي الحداد واثنين آخرين... واستمرار احتجاز 50 قارًبا

موسكو ـ وكاالت

وزير الداخلية يتفقد مطار البحرين الدولي
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البحـريـن تعـّزي خــادم الحـرمـين

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي تعزية ومواســـاة 
إلـــى عاهـــل المملكـــة العربيـــة خـــادم الحرميـــن 

الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
الســـعودية، أعربـــا فيهـــا عـــن خالـــص تعازيهمـــا 
وصـــادق مواســـاتهما فـــي وفاة صاحب الســـمو 
األمير خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود 
رحمـــه هللا، ســـائالً المولـــى عـــّز وجـــّل أن يتغّمد 
الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح 
جناتـــه وأن يلهم األســـرة المالكة الكريمة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
 كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تعزيـــة مماثلة 
إلـــى أخيـــه ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية 
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود.

المنامة- بنا

الزياني: جاللة الملك قائد الدبلوماسية البحرينية
ــبــحــريــن الــخــارجــيــة ــود عــلــى الـــــدوام ســيــاســة ال ــق ــز ي الــســام رمـ

بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الخارجيـــة  وزارة  نظمـــت  الزيانـــي 
األربعـــاء احتفـــاالً لكافة منتســـبيها، عبر 
وذلـــك  المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي، بمشـــاركة 
مســـاعد وزير الخارجية ووكالء الوزارة 
والـــوكالء المســـاعدين وســـفراء مملكة 
البحرين في الخـــارج ومديري اإلدارات 

ومنسوبي الوزارة.
وبهـــذه المناســـبة، ألقـــى الوزيـــر الزياني 
كلمـــة أعـــرب فيها عـــن خالـــص االمتنان 
والعرفان إلى مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، لمـــا تلقـــاه وزارة الخارجيـــة 
ومنســـوبوها من رعايـــة كريمة واهتمام 
كبيـــر، وما تحظى بـــه من دعم متواصل 
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لهذا 
الوطـــن الغالي ورفعة شـــأنه بيـــن األمم 
والشـــعوب، منوًها بأن تخصيص جاللة 
الملك، يوم الرابع عشر من يناير من كل 
ا للســـلك الدبلوماســـي،  عـــام، يوًما خاصًّ
هـــو مناســـبة طيبـــة للتعبيـــر عـــن عظيم 
الـــوالء والوفاء واالمتنان لجاللة الملك، 
قائد الدبلوماســـية البحرينية، على هذه 
العنايـــة والرعايـــة المقـــدرة التي تعكس 
إيمان جاللته بأهمية دور الدبلوماســـية 
البحرينيـــة في تعزيـــز عالقات الصداقة 
والتعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن وكافة 
دول العالم، والدفاع عن المصالح العليا 
للمملكـــة ومواطنيهـــا، وتعزيـــز مكانتهـــا 

اإلقليمية والدولية.
وأشـــار وزير الخارجية إلى أن االحتفاء 
بمســـيرة  يذكرنـــا  الدبلوماســـي  باليـــوم 
الدبلوماســـية البحرينيـــة العريقـــة التي 
امتـــدت على مـــدى خمســـين عاًمـــا منذ 
تأســـيس وزارة الخارجية فـــي 1971م، 
مضيًفـــا بأنـــه علـــى مـــدى خمســـة عقود 
قد توالـــت فيها اإلنجـــازات والنجاحات 
بجهود ســـخية وعطـــاء متواصـــل على 
كافـــة المســـتويات، حيـــث حققـــت فيها 
مملكـــة البحريـــن المكانـــة الرفيعـــة على 
عالقاتهـــا  وعـــززت  الدولـــي،  المســـتوى 
الثنائيـــة مـــع العديـــد مـــن دول العالـــم، 
التـــي  المخلصـــة  الجهـــود  مســـتذكًرا 
مؤســـس  وإخـــالص  تفـــان  بـــكل  بذلهـــا 
الدبلوماســـية البحرينيـــة نائـــب رئيـــس 
الوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بـــن مبارك 
آل خليفـــة طـــوال ســـنوات توليـــه مهام 
شـــكره  عـــن  معرًبـــا  الخارجيـــة،  وزارة 
وتقديره لمستشار جاللة الملك للشؤون 
الدبلوماسية، الشـــيخ خالد بن أحمد بن 

محمـــد آل خليفـــة، على جهـــوده البارزة 
وعطائـــه المتميـــز خـــالل توليـــه منصب 

وزير الخارجية.
وأوضـــح الزيانـــي أن الســـالم كان دوًما 
البحريـــن  يقـــود سياســـة مملكـــة  رمـــًزا 
المســـيرة  ينيـــر  ودرًبـــا  الخارجيـــة، 
الدبلوماســـية، مضيًفـــا بأن دبلوماســـية 
الملـــك  جاللـــة  يقودهـــا  التـــي  الســـالم 
فـــي  أساســـًيا  مرتكـــًزا  الســـالم  تعتبـــر 
بأهميـــة  وتؤمـــن  الدوليـــة،  عالقاتنـــا 
التعـــاون والحـــوار بيـــن مختلـــف األمـــم 
والحضـــارات واألديان، وهـــي تعبير عن 
مبادئ سياســـتنا الخارجية المبنية على 
حســـن الجـــوار وتعزيز الســـالم العالمي، 
مجتمعنـــا  لطبيعـــة  صـــادق  وانعـــكاس 
البحرينـــي األصيـــل الـــذي طالمـــا شـــكل 
االنفتـــاح والتعايش واالحترام المتبادل 
ســـمته الفارقة، مشيًرا إلى أنه ومن هذا 
كدبلوماســـيين  دورنـــا  يأتـــي  المنطلـــق 
أن نستشـــعر قيمـــة الســـالم فـــي مهامنا 
الدبلوماســـية، فالدبلوماســـي أينما كان، 
هو صانع للســـالم، والسالم بمثابة النهج 
والبوصلـــة التـــي تقودنـــا نحو مســـتقبل 
زاهر لدبلوماســـية المملكة ومكانتها في 

العالم.
وبين وزيـــر الخارجية أن الدبلوماســـية 
البحرينيـــة هـــي نتـــاج لعمـــل مؤسســـي 
وجماعيـــة  فرديـــة  وجهـــود  مســـتمر، 

دؤوبة، مؤكًدا سعادته على سعي وزارة 
الخارجيـــة إلـــى المضـــي قدًمـــا للنهوض 
بالعمـــل الدبلوماســـي واإلداري على كل 
مـــن  وجماعيـــة،  فرديـــة  المســـتويات- 
خـــالل اإليمـــان باالســـتمرارية والمثابرة 
واإلبـــداع فـــي العمـــل الـــذي هو أســـاس 
للتطور المهني والمؤسســـي المســـتدام، 
مشـــيًرا إلـــى أن فكـــرة برنامـــج )مبادرة( 
عمـــل  برنامـــج  ومبـــادرات  للموظفيـــن، 
نبعـــت  والبعثـــات،  لـــإدارات  الحكومـــة 
منســـوبي  جميـــع  إشـــراك  فـــي  رغبـــة 
الوزارة في تطوير بيئة العمل، والســـعي 
لتضميـــن أفكارهم وتعميـــم مقترحاتهم 
وتنفيذها على مســـتوى الوزارة بشـــكل 
عـــام، معرًبا عـــن بالغ اعتـــزازه وإعجابه 
بدرجـــة اإلقبـــال مـــن منســـوبي الـــوزارة 
على تقديم المبـــادرات البناءة واألفكار 

المبدعة على كال المستويين.
شـــكره  بالـــغ  عـــن  الزيانـــي  أعـــرب  كمـــا 
وتقديـــره للجهـــود الطيبـــة التـــي يبذلها 
دبلوماســـيين  مـــن  الـــوزارة  منســـوبو 
وإدارييـــن، بـــكل تفـــان وإخـــالص لهـــذا 
الوطـــن الغالـــي، ووفاء للقيـــم والمبادئ 
عليـــه،  يســـير  الـــذي  الوطنـــي  والنهـــج 
والـــوالء التـــام لجاللـــة الملـــك، واحترام 
ما ينص عليه دســـتور وقوانين المملكة 
العمـــل  تنظـــم  وقواعـــد  مبـــادئ  مـــن 
الوطني ومســـيرته التنموية الحضارية، 

والحـــرص علـــى خدمـــة الوطـــن بالوالء 
والوفاء واالخالص لقيادته الحكيمة.

وفـــي ختام الحفل، كرم وزير الخارجية 
الفائزيـــن فـــي برنامج )مبادرة(، مشـــيًدا 
بإخالصهم وتفانيهم وروح المســـؤولية 
التـــي بذلوهـــا مـــن أجـــل اإلســـهام فـــي 
تطويـــر العمل بـــوزارة الخارجية، مؤكًدا 
حرص الوزارة علـــى تنفيذ هذه األفكار، 

متمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح.
والجديـــر بالذكر بأنه تم تقديم أكثر من 
520 فكرة لبرنامج “مبادرة”، وقد فازت 
7 مبـــادرات باختيـــار اللجنـــة المختصة، 
حيـــث تـــم منـــح جائـــزة أفضل مبـــادرة 
لبرنامـــج عمل الحكومـــة 2020 لكل من 
حـــول  اإلنســـان  حقـــوق  شـــؤون  إدارة 
“تعزيز العمل السياســـي والحقوقي في 
ظـــل الثوابـــت األساســـية للدولـــة وفـــق 
ميثـــاق العمـــل الوطني ودســـتور مملكة 
البحرين”، وســـفارة مملكـــة البحرين في 
الرياض عن مبادرة “مســـتقبلنا يجمعنا”، 
مبـــادرة  عـــن  المعلومـــات  نظـــم  وإدارة 
“نظـــام تراســـل”، كمـــا تـــم منـــح جائـــزة 
أفضـــل مبـــادرة 2020 لـــكل من ســـعادة 
الســـفير عبـــدهللا عبداللطيـــف عبـــدهللا، 
ســـفير مملكـــة البحريـــن فـــي برليـــن عن 
مبادرة “السفراء غير المقيمين العاملين 
مـــن مملكة البحريـــن”، والموظفة عفراء 
راشد السويدي عن مبادرة “نظام الربط 
اإللكترونـــي المباشـــر لجميـــع معامـــالت 
بعثـــات مملكـــة البحريـــن في الخـــارج”، 
الرويعـــي  جهـــاد  دعيـــج  والموظـــف 
عـــن مبـــادرة “نظـــام تصاريـــح الطيـــران 
والسفن”، والموظفة فاطمة حسن الزين 
عـــن مبـــادرة”Mentor4Life “، فـــي حين 
تـــم منح جائزة اإلدارة المتميزة 2020م 
إلدارة العمليات وإدارة نظم المعلومات.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أقـــام وزيـــر شـــؤون الدفـــاع الفريـــق 
امـــس  النعيمـــي  عبـــدهللا  الركـــن 
الخميـــس، مأدبـــة غداء على شـــرف 
رئيس العمليـــات البحرية األميركية 
الفريـــق أول بحـــري مايـــكل جيلداي 

والوفد المرافق له.
وبهذه المناســـبة، رحب وزير شؤون 

الدفـــاع برئيـــس العمليـــات البحريـــة 
األميركية والوفد المرافق له، مشيًدا 
بعمق العالقات الوطيدة والتاريخية 

القائمة بين البلدين الصديقين.
 حضـــر مأدبـــة الغـــداء عدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

وزير الدفاع يقيم مأدبة غداء 
على شرف مايكل جيلداي

المنامة- بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمد آل خليفة بالقيـــادة العامة 
البحريـــة  العمليـــات  رئيـــس  أمـــس، 
األميركيـــة الفريق أول بحري مايكل 
جيلـــداي والوفـــد المرافـــق، بحضور 
وزير شـــؤون الدفـــاع الفريـــق الركن 
هيئـــة  ورئيـــس  النعيمـــي  عبـــدهللا 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

 ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
برئيـــس  اللقـــاء  خـــالل  البحريـــن 
العمليات البحرية األميركية والوفد 
المرافـــق، وتـــم اســـتعراض عالقـــات 

العســـكري  والتنســـيق  التعـــاون 
المشـــترك القائم بين مملكة البحرين 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
مشـــيًدا بعمق هـــذه العالقات القائمة 

بين البلدين.
 حضـــر اللقـــاء مديـــر ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركـــن حســـن ســـعد، 
ومساعد رئيس هيئة األركان لإمداد 
والتموين اللواء الركن بحري يوسف 
أحمد مال هللا، وقائد سالح البحرية 
الملكي البحريني اللواء الركن بحري 
محمد العســـم، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

التنسيق مع “البحرية األميركية”

سمو ولي العهد رئيس الوزراءخادم الحرمين الشريفينجاللة الملك

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن  «
عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من وزير الخارجية 
عبداللطيف الزياني بمناسبة اليوم الدبلوماسي، 
رفع فيها عميق الفخر واالعتزاز إلى جاللته بهذه 

المناسبة مشيدا بما تحقق في عهد جاللته الزاهر 
للدبلوماسية البحرينية من مكتسبات وإنجازات 

بفضل ما تحظى به من دعم من جاللة الملك 
وحرص ومتابعة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

األمر الذي رسخ مكانة مملكة البحرين بين مصاف 
الدول، وجعلها نموذجا يحتذى به في قيمها 

ومبادئها األصيلة القائمة على الوسطية واالعتدال 

وإيمانها بالتعايش والتسامح والحوار المشترك بين 
كافة أطياف الشعوب، فأصبحت دبلوماسية تقوم 

بدورها بكل كفاءة واقتدار في تعزيز عالقات مملكة 
البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة مرتكزة على 
قيم ومبادئ بحرينية أصيلة من االحترام المتبادل 

والحوار البناء واالنفتاح المثمر على العالم.

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب  «
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
برقية تهنئة من  وزير الخارجية عبداللطيف بن 

راشد الزياني بمناسبة اليوم الدبلوماسي، رفع 
فيها إلى سموه أسمى آيات التهاني والتبريكات 
بهذه المناسبة التي تبعث على الفخر واالعتزاز 

لما تتسم به الدبلوماسية البحرينية من دوٍر 
محوري بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، مستندًة على أسس راسخة 
متجذرة في قيم المجتمع البحريني األصيل، 

كالوسطية والحوار المشترك والتسامح 
بين مختلف األمم، والتي تعد ركيزة أساسية 

للدبلوماسية البحرينية وعاماًل جوهرًيا لنجاحها 
في تحقيق مقاصدها ومنجزاتها، وتعزيز 

عالقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والدفع 
بها إلى آفاق أرحب من العمل المشترك.

الزياني: الدبلوماسية البحرينية تحظى بدعم جاللة الملك

التسامح ركيزة الدبلوماسية البحرينية

دبلوماسية السالم 
بقيادة جاللة 
الملك مرتكز 

لسياساتنا الخارجية

توالي اإلنجازات 
على مدى 5 

عقود من الجهود 
السخية

المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة من 
للشـــؤون  الملـــك  جاللـــة  مستشـــار 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، بمناســـبة اليوم 
الدبلوماســـي، رفع فيها أســـمى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه المناســـبة، 
والتـــي باتت مناســـبة وطنيـــة مهمة 
تعكس الـــدور الوطني الذي تقوم به 

الدبلوماسية البحرينية في مختلف 
المجـــاالت  كافـــة  وفـــي  المناســـبات 

والمحافل الدولية.
البحرينيـــة،  الدبلوماســـية  وأكـــد أن 
الملـــك  جاللـــة  توجيهـــات  وبفضـــل 
وتوجيهـــات صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
الالمحـــدود،  ودعمهـــم  الســـديدة 
ســـتواصل تعزيز منجـــزات البحرين 
وتوثيـــق أواصر الصداقـــة والتعاون 
مـــع دول العالـــم لمـــا فيـــه المزيد من 

الخير والنفع لمملكة البحرين.

توثيق أواصر الصداقة مع دول العالم

المنامة- بنا

الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  ملـــك  تلقـــى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي شـــكر جوابيتيـــن 
من رئيـــس مجلس الســـيادة االنتقالي 
أول  الفريـــق  الســـودان  بجمهوريـــة 
ا  ركـــن عبـــد الفتـــاح البرهان، وذلـــك ردًّ
علـــى برقية التهنئـــة التـــي بعثاها إليه 
بمناســـبة رفع اســـم السودان من قائمة 
الدول الراعية لإرهاب بصورة نهائية.

الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 

االنتقالي في برقيته عن عميق شـــكره 
وتقديـــره لجاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي 
العهـــد رئيس الـــوزراء علـــى مواقفهما 
المؤيدة للسودان، متمنيا دوام الصحة 
التقـــدم  ودوام  لجاللتـــه  والعافيـــة 
واالزدهار لشعب البحرين تحت قيادة 
جاللـــة الملك، مؤكًدا التـــزام جمهورية 
مملكـــة  مـــع  ا  ســـويًّ بالعمـــل  الســـودان 
البحرين لتعزيز روابط األخوة القائمة 
الشـــقيقين  والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن 
اإلقليميـــة  القضايـــا  فـــي  والتعـــاون 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

رئيس السودان: العمل سويا مع البحرين



أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن 
ما يجمع مملكة البحرين والمملكة 
المتحدة من عالقات ثنائية مميزة 

دليـــٌل علـــى متانة أســـس التعاون 
والتنسيق المشترك، مشيًرا سموه 
التـــي  التاريخيـــة  العالقـــات  إلـــى 
تربـــط البلديـــن وأهميـــة مواصلـــة 
تطويرها بما يسهم في فتح آفاق 
أرحـــب بمســـار العالقـــات الثنائية 

وتعزيـــز التعـــاون القائم بما يحقق 
التطلعات والمصالح المشتركة.

 جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في 
قصـــر الرفاع أمس ســـفير المملكة 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المتحـــدة 
نـــّوه  حيـــث  درامونـــد،  رودي 

ســـموه بمـــا وصلت إليـــه العالقات 
مـــن  البريطانيـــة  البحرينيـــة 
مســـتويات متميـــزة فـــي مختلف 
المجاالت وأهميـــة مواصلة تعزيز 
مســـارات العمـــل بمـــا يعـــود بالنفع 
والنمـــاء علـــى البلدين والشـــعبين 

عـــن  ســـموه  معرًبـــا  الصديقيـــن، 
تقديره للتعاون المثمر بين مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحدة فيما 
يتعلـــق بجهـــود مواجهـــة جائحـــة 
فيـــروس كورونا وتســـهيل توفير 
اللقاحات للمملكة والتي ستســـهم 

فـــي حماية كافـــة أفـــراد المجتمع 
من الفيروس.

مناقشـــة  اللقـــاء  خـــالل  وجـــرى   
عدد من المواضيـــع ذات االهتمام 
المشـــترك، ومجمـــل القضايـــا على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

تعاون مثمر 
مع بريطانيا 

بتوفيــر 
اللقاحـــات

ــد مـــواصـــلـــة تــطــويــر الــعــاقــات ــؤكـ ــس الــــــــوزراء يـ ــيـ ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ
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تجهيز مبنى المسافرين بـ 72 كابينة وبوابة إلكترونية
فـــي إطـــار متابعـــة االســـتعدادات لبـــدء 
العمليـــات التشـــغيلية لمبنى المســـافرين 
الجديـــد ضمـــن مشـــروع توســـعة مطـــار 
البحريـــن الدولـــي في 28 ينايـــر الجاري، 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، تفقد 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، صبـــاح  راشـــد 
أمـــس، مطـــار البحريـــن الدولـــي، حيـــث 
المواصـــالت  وزيـــر  اســـتقباله  فـــي  كان 
واالتصـــاالت كمـــال بن أحمـــد، وبحضور 
رئيس األمن العام وعدد من المســـئولين 
معاليـــه  اطلـــع  وقـــد  الداخليـــة.  بـــوزارة 
علـــى الجاهزيـــة األمنية واالســـتعدادات 
اللوجســـتية بمبنى المســـافرين الجديد، 
واإلجـــراءات األمنية التي ســـيتم العمل 
بهـــا والتقنيـــات الحديثـــة المســـتخدمة، 
في إنهاء إجراءات المســـافرين وتقديم 

الخدمات األمنية والجمركية الالزمة.
وأكد وزير الداخلية، أن مشروع توسعة 
مطـــار البحريـــن الدولـــي، يمثـــل إحـــدى 
عالمـــات مســـيرة التطويـــر والتقدم في 
العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، مشيًرا 
الجاهزيـــة األمنيـــة والتقنيـــات  إلـــى أن 
الحديثة التي ســـيتم تطبيقها، ستســـهم 
في ســـيولة حركة الســـفر والسياحة إلى 
مملكـــة البحريـــن، بما يعّزز مـــن إمكانات 
مطـــار البحريـــن الدولـــي كمنفـــذ حيـــوي 

وعصـــري، يعكـــس ما تتمتع بـــه البحرين 
مـــن إمكانـــات حضاريـــة وانفتـــاح علـــى 
أفضـــل  تقديـــم  علـــى  مشـــدًدا  العالـــم، 
الخدمـــات األمنيـــة للمســـافرين واتخـــاذ 
كافـــة اإلجـــراءات التـــي تضمـــن الحفاظ 

على أمن وسالمة المطار ومرتاديه.
وخـــالل جولتـــه التفقديـــة داخـــل مبنـــى 
المسافرين الجديد، اطلع وزير الداخلية 
األمنيـــة  اإلدارات  اســـتعدادات  علـــى 
العاملـــة بمطـــار البحريـــن الدولـــي، مـــن 
خـــالل توفير نظام أمنـــي متكامل للبدء 
بعمليـــات التشـــغيل، بمـــا يضمـــن تعزيـــز 
للمســـافرين  العامـــة  والســـالمة  األمـــن 

والعاملين والمرتادين.

أنظمة ذكية

وفـــي هذا اإلطار، قامت مديرية شـــرطة 
المطار باســـتخدام التكنولوجيا الحديثة 
التـــي مـــن شـــانها تحقيـــق الســـيولة في 
حركـــة المســـافرين وتقديم التســـهيالت 
الالزمـــة وتوفيـــر أحـــدث األجهـــزة فـــي 
مجـــال التفتيـــش األمنـــي، حيـــث اطلـــع 
الوزيـــر على غرفـــة العمليات التي تعتمد 

على اســـتخدام األنظمة الذكية، واستمع 
إلـــى إيجـــاز تضمـــن إعـــداد وتخصيـــص 
مـــع  بالتعـــاون  شـــاملة  تدريـــب  برامـــج 
األكاديميـــة الملكية للشـــرطة وأكاديمية 
وتأهيـــل  لتدريـــب  للطيـــران  الخليـــج 
البرامـــج  علـــى  المديريـــة  منتســـبي 
واألنظمـــة المعمول بهـــا، بجانب مراجعة 

الخطط األمنية وخطط الطوارئ لتأمين 
بالتعـــاون  الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى 
مـــع الجهـــات األمنيـــة المعنيـــة وتطبيـــق 
التمارين األمنية ووضع الســـيناريوهات 

المتعددة للتأكد من الجاهزية العامة.
في ســـياق متصل، اطلع وزيـــر الداخلية 
علـــى جاهزية “جـــوازات المطـــار” والتي 

ســـتعمل من خـــالل 44 كابينـــة للقادمين 
والمغادريـــن، مـــن بينهـــا كبائـــن مجهـــزة 
لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة، باإلضافة 
إلـــى 22 بوابـــة الكترونيـــة، تعمـــل بنظام 
بصمـــة اليـــد وبصمـــة الوجـــه، بجانـــب 6 
إلنهـــاء  الخاصـــة  المنطقـــة  فـــي  كبائـــن 
إجـــراءات وصول المســـافرين من حملة 

تأشـــيرات هيئة تنظيم سوق العمل. كما 
اطلع على مركز عمليات جوازات المطار 
والمجهـــز وفق أحـــدث األنظمـــة لمتابعة 
كمركـــز  ويعمـــل  العمـــل  ســـير  ومراقبـــة 

اتصال مع المحطات الدولية.
عمليات االشتباه

وخـــالل جولتـــه التفقديـــة، تابـــع الوزير، 
لتقديـــم  الجمـــارك  شـــئون  اســـتعدادات 
خدمـــات جمركيـــة متكاملـــة باســـتخدام 
اســـتحدثت  حيـــث  الحديثـــة.  التقيـــات 
شـــئون الجمارك وحـــدة تحكم باألشـــعة 
وتأهيل فريق متخصص لتحليل الصور، 
وفريقـــا للجوالة متخصـــص في عمليات 
إلدارة  وغرفـــة  والمراقبـــة  االشـــتباه 
العمليات الجمركية مـــن خالل كاميرات 
إلنشـــاء  التخطيـــط  بجانـــب  المراقبـــة، 
تطبيق الكتروني لتخليص المحجوزات 

للمسافرين القادمين.
هذا، ويعد مشـــروع توسعة المطار، أحد 
المشـــاريع الوطنية العمالقة التي نفذتها 
مملكة البحرين، وســـط ظـــروف إقليمية 
ودوليـــة ومعدالت نمـــو متدنية، أصابت 
دول العالم في ظل جائحة كورونا، حيث 
يضم المشروع مبنًى جديًدا للمسافرين، 
تصل طاقته االستيعابية إلى 14 مليون 
ا، وعـــدًدا مـــن المشـــاريع  مســـافر ســـنويًّ
المرتبطـــة به، ومنهـــا مواقف للســـيارات 
وصالتـــان لالســـتقبال والضيافة، إضافة 
إلـــى بوابة أمنية مركزيـــة، ومبنى خاص 

لخدمات اإلنقاذ واإلطفاء.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية: 
توسعة المطار 
ستسهم في 

سيولة حركة السفر

أكـــد ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 

خليفـــة، أهميـــة مواصلـــة العمـــل علـــى 
تعزيـــز عالقات التعاون االســـتراتيجي 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
جميـــع  علـــى  األميركيـــة  المتحـــدة 
الصعـــد، والدفـــع بهـــا نحـــو مزيـــد مـــن 

العمـــل والتنســـيق بما يخـــدم المصالح 
المشـــتركة، منّوًهـــا ســـموه بمـــدى عمق 
العالقـــات التاريخيـــة الوطيـــدة التـــي 
تجمـــع بيـــن البلديـــن الصديقيـــن ومـــا 
وصـــل إليه التعـــاون الثنائي المشـــترك 

كافـــة  فـــي  متقدمـــة  مســـتويات  مـــن 
المجاالت خاصة العسكرية والدفاعية. 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـموه، أمـــس 
رئيـــس  بحضـــور  الرفـــاع،  قصـــر  فـــي 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 

النعيمي، مع رئيـــس العمليات البحرية 
األميركية الفريـــق أول مايكل جيلداي  
والوفـــد المرافـــق، حيـــث رحب ســـموه 
بهـــم، مشـــيًدا بالعالقـــات المتميـــزة مع 
الواليـــات المتحـــدة األميركية ودورها 

في حفظ األمن واالستقرار اإلقليمي. 
آخـــر  اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
المستجدات على الساحتين اإلقليمية 
ذات  القضايـــا  مـــن  وعـــدد  والدوليـــة 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

مستويات التعاون العسكري مع أميركا متقدمة
ــح الــثــنــائــيــة ــال ــص ــم ــة ال ــدم ــخ ــد رئــيــس الـــــــوزراء: زيـــــادة الــتــنــســيــق ل ــه ــع ــي ال ــ ــو ول ــم س



اتفاق بين “علوم الفضاء” و “تنمية الزراعة”
المعلومـــات وتوفيـــر  الدراســـات  بإعـــداد  الهيئـــة  مـــن  االســـتفادة 

ضمـــن مســـاعيهما لتحقيـــق أهدافهمـــا 
االســـتراتيجية، وقعت الهيئة الوطنية 
الوطنيـــة  والمبـــادرة  الفضـــاء  لعلـــوم 
لتنميـــة القطاع الزراعـــي مذكرة تفاهم 
لتأطير سبل التعاون بينهما في المجال 
الزراعـــي، إذ قام بتوقيـــع االتفاقية من 
جانـــب الهيئة رئيســـها التنفيذي محمد 
العســـيري، ومن جانب المبـــادرة أمينها 
العـــام الشـــيخة مـــرام بنـــت عيســـى آل 

خليفة. 
وتهـــدف مذكـــرة التفاهـــم إلـــى تقديـــم 
الدعـــم التقنـــي للمشـــاريع التـــي تتولى 
علـــى  اإلشـــراف  الوطنيـــة  المبـــادرة 
تنفيذهـــا، إضافـــة إلى تبـــادل الخبرات 
العمـــل  وورش  الـــدورات  وتنفيـــذ 

قـــدر  أكبـــر  تحقيـــق  فـــي  للمســـاهمة 
الفضـــاء  علـــوم  مـــن  االســـتفادة  مـــن 
وتطبيقاتها في خدمة القطاع الزراعي 

في المملكة.
العســـيري  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

“تهـــدف الهيئة من إبـــرام المذكرة لبدء 
مرحلـــة مميـــزة مـــن التعـــاون الوثيـــق 
مـــع المبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة القطاع 
الزراعـــي، وتعـــد الهيئـــة اليـــوم طرًفـــا 
فعااًل فـــي تلبية االحتياجـــات الوطنية 

عن طريـــق توفير المعلومات الفضائية 
وتنفيـــذ  األرضيـــة  المراقبـــة  وبيانـــات 
الدراســـات المبنيـــة علـــى نتائج تحليل 
لخدمـــة  الفضائيـــة  والبيانـــات  الصـــور 
مســـيرة التنميـــة الشـــاملة والمســـاهمة 
فـــي التقدم العلمـــي الفضائي وتحقيق 
التنميـــة المســـتدامة للمملكة، خصوصا 
تحظـــى  والتـــي  الزراعـــة  مجـــال  فـــي 
بعناية خاصة من القيادة الرشـــيدة بما 

يعزز من األمن الغذائي”.
مـــن جانبهـــا، قالـــت الشـــيخة مـــرام آل 
خليفة “نتطلـــع قدًما لتكثيف العمل مع 
الهيئة لضمان تحقيق أفضل اإلنجازات 
المشـــاريع،  مـــن  عـــدد  فـــي  المشـــتركة 
واالستفادة من الخبرات المتوفرة لدى 

الهيئة في مجال إعداد الدراسات ”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

المنامة - وزارة الصحة

اجتمع الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكوميـــة أحمـــد األنصاري مـــع رئيس 
جمعية البحرين لرعاية مرضى الســـكلر 
استشـــارية  بحضـــور  الكاظـــم،  زكريـــا 
وكبـــار  والباطنيـــة  المعديـــة  األمـــراض 
الســـن ورئيسة لجنة إدارة مركز أمراض 
الدم الوراثية جميلة السلمان وعدد من 
المسؤولين بمركز أمراض الدم الوراثية 

بمجمع السلمانية الطبي.
الجهـــود  مواصلـــة  األنصـــاري  وأكـــد 
الســـكلر  لمرضـــى  الداعمـــة  والمســـاعي 
توفيـــر  خـــال  مـــن  وذلـــك  خصوصـــا، 
جميع سبل الرعاية الصحية والعاجية 
الازمـــة والشـــاملة لمرضـــى فقـــر الـــدم 
المجتمـــع  فـــي  )الســـكلر(  المنجلـــي 
البحرينـــي، إلـــى جانـــب تعزيـــز التعاون 
والتواصل مع الجمعية في هذا الجانب 

لما فيه صالح المرضى.
وأكـــد األنصـــاري خـــال اللقـــاء أهميـــة 

مـــع  المجتمعيـــة  الشـــراكة  مواصلـــة 
الجمعية وأهمية ذلك في سبيل تحقيق 
االرتقـــاء بالخدمـــات المقدمـــة لمرضـــى 

السكلر.
ومـــن جهته، أعـــرب الكاظم عـــن عميق 
واإلهتمـــام  للتعـــاون  وتقديـــره  شـــكره 
المقدم لهذه الفئة من المرضى من جانب 
األنصـــاري ولتجاوب جميع المســـؤولين 
وتعاونهـــم المتواصل مـــع الجمعية، كما 
وأشـــاد الكاظم بتعاون الطواقم الطبية 
والتمريضية المتخصصة بمركز أمراض 
الدم الوراثية وجهودهم المبذولة تجاه 
مرضـــى الســـكلر والحـــرص علـــى نيلهم 

للرعاية الصحية المتكاملة.
هـــذا وتم خـــال اللقاء بحث ومناقشـــة 
الموضوعـــات  وأهـــم  أبـــرز  مـــن  عـــدد 
الخدمـــات  مجمـــل  بتطويـــر  المرتبطـــة 
الســـكلر  لمرضـــى  المقدمـــة  الصحيـــة 

بالمجمع عموما.

تطوير الخدمات العالجية لمرضى السكلر

المنامة - وزارة الخارجية

لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  شـــارك 
جمهوريـــة بولنـــدا والمقيـــم فـــي برليـــن 
عبـــدهللا عبداللطيف في اللقاء مع وزير 
خارجية جمهورية بولندا زبيغنيف راو، 
الـــذي عقـــد عبـــر االتصـــال اإللكترونـــي 
البعثـــات  رؤســـاء  بمشـــاركة  المرئـــي، 
الدبلوماســـية العربيـــة المعتمديـــن لدى 
راو  لتهنئـــة  وذلـــك  بولنـــدا؛  جمهوريـــة 
بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية.

وخـــال اللقاء، تم تأكيـــد أهمية توطيد 
العاقات الثنائية بيـــن جمهورية بولندا 
ســـبل  مســـتعرضين  العربيـــة،  والـــدول 
تعزيـــز تلك العاقـــات واالرتقاء بها إلى 
مســـتويات أوســـع بمـــا يلبـــي الرغبـــات 

المشترك.

كمـــا جرى خـــال اللقاء، بحـــث عدد من 
القضايـــا والموضوعـــات ذات االهتمـــام 
اإلقليميـــة  الســـاحتين  علـــى  المشـــترك 

والدولية.

االرتقاء بالعالقات مع بولندا

local@albiladpress.com
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تمويـــل مشروعـــات األفـــراد واألســـر
2020 ــي  ــ ف األســـــــرة  بـــيـــت  ــم  ــ دعـ ــن  ــ م ــادوا  ــ ــف ــ ــت ــ اس  6300

افتتح وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
األســـرة  بيـــت  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للتمويل متناهي الصغر، جميل حميدان، 
الفـــرع الجديـــد لبيـــت األســـرة للتمويـــل 
متناهـــي الصغـــر )بنـــك األســـرة ســـابًقا(، 
الواقـــع في منطقـــة البديـــع، وذلك امس 
أعضـــاء  مـــن  عـــدد  بحضـــور  الخميـــس، 
التنفيذييـــن  مجلـــس اإلدارة والرؤســـاء 
للبنوك والمؤسســـات المساهمة في بيت 

األسرة.
ويخـــدم الفـــرع الجديـــد لبيـــت األســـرة 
للتمويـــل متناهـــي الصغـــر، األســـر ورواد 
األعمـــال الراغبيـــن فـــي االســـتفادة مـــن 
خدماتـــه التمويليـــة فـــي منطقـــة البديع 
والمناطـــق والقرى المحيطـــة بها، بحيث 
يواصل دوره في تحســـين مستوى دخل 
مئـــات األفـــراد واألســـر مـــن ذوي الدخل 

وربـــات  المواطنيـــن  وكبـــار  المحـــدود 
البيـــوت وفئـــة الباحثيـــن عن عمـــل، عبر 
تمويل أفكارهم ومشـــروعاتهم، وتقديم 
االستشارات المناســـبة لهم ومساعدتهم 
وأنشـــطتهم،  بأعمالهـــم  النهـــوض  علـــى 
فضـــاً عـــن تزويدهـــم بالخطـــط الازمة 
علـــى  وتدريبهـــم  منتجاتهـــم،  لتســـويق 

مهارة إدارة األعمال األساسية. 
وبهـــذه المناســـبة، أكد حميـــدان أن بيت 

األســـرة حقـــق خـــال الســـنوات العشـــر 
صناعـــة  فـــي  بـــارًزا  تطـــوًرا  الماضيـــة 
مملكـــة  فـــي  الصغـــر  متناهـــي  التمويـــل 
البحريـــن مـــن خـــال تقديـــم التمويات 
الماليـــة والخدمـــات غير الماليـــة، فتمكن 
مـــن زيـــادة حجم األســـر المســـتفيدة من 
تمويـــل المشـــروعات المتناهيـــة الصغـــر 
لــــتبلغ 6300 أســـرة ومشـــروع صغير في 
العام2020، بعد أن كانت ال تتجاوز 344 

أســـرة ومشروًعا صغيًرا في العام 2012، 
مشـــيًرا إلـــى أن إجمالـــي حجـــم التمويل 
تجاوز 14 مليون دينار بحريني، ومؤكًدا 
في الوقت ذاتـــه أنه ال تزال هناك خطط 
مســـتقبلية يجـــري العمـــل علـــى تنفيذها 
لدعم األســـر ورفع مســـتواها المعيشـــي، 
من خال طرح مزيد من التمويات التي 

تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسامية.
وأشـــار حميـــدان إلـــى أن بيـــت األســـرة 
للتمويل متناهي الصغر أســـهم بإيجابية 
فـــي خلـــق المزيـــد مـــن فـــرص العمل في 
السوق، ما أدى إلى تعزيز مساهمة األسر 
المنتجة ورواد األعمال المستفيدين من 
خدماتـــه التمويليـــة فـــي دورة االقتصاد 
الوطني من خال مشروعاتهم اإلنتاجية 
واالقتصاديـــة الملبيـــة لحاجات الســـوق 
المحلـــي االســـتهاكية، والتي من خالها 

سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الصحة

الـــذوادي  مـــوزة  العائلـــة  أكـــدت طبيبـــة 
فاعلية ارتداء الكمامات في الحماية من 
فيـــروس كورونـــا، مؤكدة أن اســـتخدام 
الكمامات بطريقـــة صحيحة عبر تغطية 
الفـــم واألنـــف بشـــكل كامـــل يـــؤدي إلـــى 
مـــن  الفيـــروس  انتقـــال  خطـــر  خفـــض 

شخص إلى آخر عند استخدامها.
ودعت طبيبة لضـــرورة مواصلة االلتزام 
بحـــذر ولبس الكمامات خارج المنزل في 
كافة األوقات وأثناء مخالطة كبار السن 
لمـــا لها مـــن أهمية فـــي تقليـــل احتمالية 
نقل العـــدوى. وبينت أن الفيروس يمكن 
أن ينتشـــر عـــن طريق األشـــخاص الذين 
ال تظهـــر عليهـــم األعـــراض، مـــا يعني أن 
بعض األشخاص يمكن أن يكونوا ناقلين 
للعـــدوى وهـــم ال يدركـــون ذلـــك، وبنـــاًء 
عليه يتوجب على الجميع االلتزام بلبس 
الكمامـــات حفاًظا علـــى صحتهم وصحة 

من حولهم. وشـــددت على أهمية تطبيق 
الطريقـــة الصحيحة الرتـــداء الكمامات، 
لتأمين أعلى درجات الســـامة، وضرورة 
التخلـــص مـــن الكمامات المســـتعملة في 
وكذلـــك  للنفايـــات.  المخصـــص  المـــكان 
غسل اليدين جيًدا، واالستمرار بااللتزام 
وتجنـــب  االجتماعـــي  التباعـــد  بمعاييـــر 
التجمعـــات واســـتمرار التعقيـــم الـــدوري 

لليدين واألسطح.

تغطية الفم واألنف بالكامل عند لبس الكمامة

إعالن الفائزين بجائزة “الحلم” و ”ادخار الوطني” الشهرية
أعلـــن بنك البحرين الوطني عن الفائزين 
بجائـــزة “الحلـــم” ضمـــن برنامـــج “ادخار 
الوطنـــي”، الـــذي تمكـــن مـــن خالـــه منح 
جوائـــز نقديـــة بقيمـــة 4,750,000 دوالر 
في العام 2020 إلى 157 رابح محظوظ، 
 2020 ديســـمبر  شـــهر  ســـحب  شـــهد  إذ 
يبلـــغ  جوائـــز  علـــى  فائزيـــن   7 حصـــول 

مجموعها 1,850,000 دوالر.
أســـماء  األولـــى  الفائـــزة  وحصلـــت 
عبدالعزيـــز القصـــاب على جائـــزة نقدية 
الفائـــز  1,000,000 دوالر، يليهـــا  بقيمـــة 
الثاني علوي سيد محمد، الذي فاز بمبلغ 
500,000 دوالر، بينمـــا حصـــدت الفائـــزة 
الثالثـــة بلقيـــس عبـــد هللا أحمـــد جائـــزة 
نقدية مقدارها 250,000 دوالر. كما منح 
البنك – خال الســـحب الشهري لبرنامج 
“ادخار الوطني” – 4 فائزين محظوظين 

بجوائـــز نقدية بقيمة 25,000 دوالر لكل 
منهم.

المحظوظيـــن  الفائزيـــن  البنـــك  وشـــارك 
فرحتهـــم بطريقة مميزة، حيـــث قام كٍل 
مـــن رئيس الخدمـــات المصرفية لألفراد 
االتصـــاالت  ومديـــر  الزيانـــي،  صبـــاح 
ورئيـــس  أبوالفتـــح،  هشـــام  المؤسســـية 
الفـــروع  شـــبكة  واســـتراتيجية  إدارة 
المنتجـــات  ورئيـــس  مصطفـــى،  نبيـــل 
المصرفية لألفراد أحمد المســـقطي، في 

يـــوم األربعـــاء 13 ينايـــر 2021 بتســـليم 
الجوائز شـــخصًيا للفائزيـــن في منازلهم، 
مع االلتزام بشـــكل تام وُمطلق بالتدابير 

الوقائيـــة  واإلجـــراءات  االحترازيـــة 
المفروضـــة مـــن قبـــل وزارة الصحة، من 

أجل الحد من انتشار كوفيد - 19.
وقـــال صباح الزيانـــي “بالنيابـــة عن بنك 
البحرين الوطني، أهنئ الفائزين بجائزة 
الحلم والجوائز الشـــهرية خـــال 2020. 
ومـــع برنامـــج “ادخـــار الوطنـــي”، تمكـــن 
البنك من االلتـــزام بتقديم أفضل تجربة 
للعمـــاء حتـــى في ظل التحديـــات التي 
شـــهدناها أخيًرا على الصعيدين المحلي 

والدولـــي، والتـــي حرصنـــا خالهـــا علـــى 
البقـــاء أقـــرب للجميع وذلك عبـــر اختيار 
نهـــج مختلف للتواصل مـــع الفائزين، مع 
اتبـــاع جميـــع التدابيـــر الازمـــة للحفاظ 
على أعلى مســـتويات الســـامة للمعايير 
وإجـــراءات التباعـــد االجتماعي في كل 

ما نقوم به”.
من جانبه، قال أحمد المسقطي “يسرني 
أن أشـــارك مثل هـــذه اللحظـــات المميزة 
مـــع الفائزيـــن وعوائلهـــم والتـــي شـــكلت 

نهاية سعيدة لعاٍم مليء بالتحديات. إن 
وعدنـــا بالبقاء أقرب لعمائنا ســـاهم في 
اســـتهال العـــام الجديد بشـــكل إيجابي 
وهـــو مـــا أنعكـــس بالفعـــل علـــى الذيـــن 
حالفهم الحظ في الســـحوبات الشهرية. 
كمـــا أود أن أتقـــدم بالتقديـــر واالمتنـــان 
لجميـــع عمـــاء بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
المخلصيـــن وأتمنـــى لهم حظـــًا جيًدا مع 
النســـخة الجديـــدة مـــن برنامـــج “ادخـــار 

الوطني” لعام 2021”.

المنامة - البحرين الوطني

توزيع 4.75 مليون 
دوالر لـ 157 رابًحا 

في 2020

تدريب الكوادر الوطنية على إعداد اختبارات األداء
22400 طالـــب يحتفلـــون بالنتائـــج المشـــرفة فـــي العلـــوم والرياضيـــات

بنتائجهـــا  البحريـــن  مملكـــة  احتفلـــت 
الدوليـــة  االختبـــارات  فـــي  المشـــرفة 
 ،”TIMSS 2019“ والعلـــوم  للرياضيـــات 
ـــا فـــي  حيـــث حققـــت المركـــز األول عربيًّ
العلوم للصفيـــن الرابع والثامـــن، والمركز 
للصـــف  الرياضيـــات  فـــي  ـــا  عربيًّ األول 
فـــي  ـــا  عربيًّ الثانـــي  والمركـــز  الثامـــن، 
الرياضيـــات للصـــف الرابـــع، بفـــارق نقطة 
ـــا، وبذلـــك تكون  واحـــدة عـــن األول عربيًّ
المملكة قد حققت قفزة نوعية ملموســـة 
في التصنيف العالمي، وفق هذه الدراسة 
الدوليـــة بالغـــة األهميـــة، والتـــي تشـــرف 
عليها الرابطة الدوليـــة لتقييم التحصيل 

.)IEA( التربوي
ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  ورعـــى 
النعيمـــي الحفـــل الـــذي أقيـــم عبـــر تقنية 
االتصال المباشر عن بعد لتكريم المدارس 

التـــي بلغ عددها في مادة الرياضيات 57 
مدرسة للصف الرابع، و31 مدرسة للصف 
الثامـــن، أمـــا في اختبـــار العلـــوم فقد بلغ 
عدد المـــدارس للصف الرابع 96 مدرســـة 
وللصـــف الثامـــن 51 مدرســـة، بمشـــاركة 
المـــدارس  مـــن  وطالبـــة  طالـــب   22400
مـــن  معظمهـــم  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
المـــدارس الحكوميـــة، إلـــى جانب تكريم 
الطلبة والمعلمين والمختصين المتميزين 
الذيـــن أســـهموا بشـــكل فعال فـــي إنجاح 
مشـــاركة الـــوزارة فـــي هـــذه االختبـــارات 
الدوليـــة، والتي كانت نتائـــج الطلبة فيها 
متميزة ومشـــرفة وغير مســـبوقة، وذلك 
ضمـــن جهود الـــوزارة لاهتمـــام بالتقويم 
الخارجي، كأحد أهـــم األدوات المرجعية 
التـــي تســـاعد علـــى التقييـــم والمراجعـــة 
والتطوير، ســـواء في المناهج الدراسية، 
أو فـــي طـــرق التدريـــس، أو فـــي إعـــداد 

كمـــا  وتمهينهـــم،  وتدريبهـــم  المعلميـــن 
احتلـــت مملكـــة البحريـــن المركـــز الثاني 
ضمـــن 12 دولـــة هـــي األكثـــر تقدًمـــا على 
الصعيد الدولـــي بالمقارنة بين نتائج هذا 

االختبار في دورتي 2015 و2019.
ظـــل  فـــي  الـــوزارة  أن  الوزيـــر  وأكـــد   
العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك تواصـــل بنجـــاح تنفيـــذ برامجهـــا 
التطويريـــة، وتحقيق أفضل النتائج على 

أكثر من صعيـــد، حيث انعكس ذلك على 
مؤشـــرات التعليـــم فـــي التقاريـــر الدولية 
التـــي تتبوأ فيهـــا مملكة البحريـــن مكانة 
مرموقـــة، مشـــيًرا إلـــى أن االشـــتراك في 
االختبـــارات الدوليـــة فـــي مادتـــي العلوم 
والرياضيـــات منـــذ العـــام 2003م وحتى 
العام 2019م، قد أســـهم فـــي قياس أداء 
الطلبـــة البحرينيين فـــي هاتين المادتين، 
وفـــق معاييـــر اإلنجـــاز الدوليـــة، للتعرف 
إلى موقـــع نظامنا التعليمـــي، وعلى أداء 
الطلبـــة فـــي مختلف المراحل الدراســـية، 
والخاصـــة،  الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي 
إضافة إلى تدريب الكـــوادر الوطنية في 
مجـــال إعـــداد اختبـــارات قيـــاس األداء 
مناهـــج  وتطويـــر  ومراجعـــة  وإجرائهـــا، 
العلـــوم والرياضيـــات، وطـــرق تدريســـها، 
واالســـتفادة من خبـــرات وتجارب الدول 
التي حققت نتائج متقدمة في المادتين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عبدالله عبداللطيف

موزة الذوادي
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قطـــــر تفــــرج عـــن المواطنيـــن الثالثــــة

مجلـــس  لتكليـــف  تنفيـــًذا 
الوزراء فـــي اجتماعه بتاريخ 
لوزارتـــي   2021 ينايـــر   11
الداخليـــة والخارجية بمتابعة 
أوضـــاع البحـــارة البحرينيين 
دولـــة  فـــي  الموقوفيـــن 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  قطـــر 

باإلفـــراج  لإلســـراع  الالزمـــة 
عنهـــم وعودتهـــم إلـــى مملكة 
وزارة  أفـــادت  البحريـــن، 
الداخليـــة أنهـــا تلّقـــت إخطاًرا 
مـــن وزارة الخارجيـــة بأنه تم 
أمس اإلفـــراج عن المواطنين 
البحرينييـــن الذين تم القبض 

عليهما من قبل أمن السواحل 
والحـــدود القطـــري في عرض 
ينايـــر   8 بتاريـــخ  البحـــر، 
2021 أثنـــاء قيامهمـــا برحلـــة 
ســـامي  وهمـــا  بحـــري،  صيـــد 
ومحمـــد  الحـــداد  إبراهيـــم 
يوســـف الدوســـري باإلضافـــة 

إلـــى البحـــار البحريني حبيب 
القبـــض  تـــم  الـــذى  عبـــاس 
ديســـمبر   3 بتاريـــخ  عليـــه 
عـــن  اإلفـــراج  دون   ،  2020
قواربهـــم، ليبلغ عـــدد القوارب 
والبوانيـــش البحرينية التي ال 
تزال محتجزة لدي دولة قطر 

50 قارًبا وبانوًشا.
وعقب إفادة ســـفارة البحرين 
بوصـــول  عمـــان  بســـلطنة 
البحرينييـــن  المواطنيـــن 
إلـــى الســـلطنة، قامـــت وزارة 
بهـــم  باالتصـــال  الداخليـــة 
واالطمئنـــان عليهـــم، وســـيتم 

مملكـــة  إلـــى  وصولهـــم  عنـــد 
أقوالهـــم  أخـــذ  البحريـــن، 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة 
لمعرفـــة  الجنائيـــة  واألدلـــة 
مالبسات القبض عليهم وذلك 
التخـــاذ اإلجـــراءات القانونية 

الالزمة بهذا الشأن.
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ا على ما يتم تداوله في موقع قناة الجزيرة القطرية وبعض المواقع اإللكترونية وحسابات  ردًّ
التواصــل االجتماعــي، بشــأن وضــع النزيــل زهيــر جاســم محمــد عبــاس “40 عاًمــا” والمحكــوم 
بالمؤبد في عدد من القضايا اإلرهابية، أكدت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل أن كل ما نشر 
في هذا الشــأن غير صحيح، موضحة أن المذكور ليس في عزل انفرادي، وأن ظروف جائحة 
كورونــا اقتضت وقف الزيارات واالســتعاضة عنها باالتصــال المرئي، حيث إن ألي نزيل الحق 
ا، إال أن المذكور من يرفــض االتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال  فــي 3 اتصــاالت أســبوعيًّ

مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020.

الحالـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
طبيعيـــة،  للمذكـــور  الصحيـــة 
ويحصـــل على كافـــة الحقوق 
المقـــررة، كبقيـــة النـــزالء فـــي 
إطـــار تطبيق قانون مؤسســـة 
اإلصـــالح والتأهيـــل والئحتـــه 
عليـــه  وتســـري  التنفيذيـــة 
كافـــة القواعـــد واألنظمة التي 

تسري على جميع النزالء دون 
استثناء.

العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
إلـــى  والتأهيـــل،  لإلصـــالح 
المؤسســـة  بدعـــوة  قيامهـــا 
اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
مـــن قبيـــل الشـــفافية، لزيـــارة 
مـــن حالتـــه،  والتأكـــد  النزيـــل 

مضيفة أنهـــا تقـــوم بواجباتها 
بـــكل  والقانونيـــة  اإلنســـانية 
أي  تجـــاه  ونزاهـــة،  شـــفافية 
إلـــى  الجميـــع  داعيـــة  نزيـــل، 
استقاء المعلومات الصحيحة 
من مصادرها الرســـمية وعدم 
شـــائعات  أي  إلـــى  االلتفـــات 

مغرضة.

ليس في عزل انفرادي ويرفض االتصال بأهله وذويه
“اإلصالح والتأهيل” تنفي ما ورد بـ “الجزيرة” بشأن زهير عباس

قــــــارًبــــــا  50 ــاز  ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ اح اســــــتــــــمــــــرار  تــــــؤكــــــد  “الــــــداخــــــلــــــيــــــة” 

بحارة لـ “^”: رفض قطر تسليم القوارب استهداف مباشر لألرزاق
ــر شـــعـــبـــي ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــل تـ ــ ــحـ ــ ــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة مـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ جــــــهــــــود الـ

طالب بحارة السلطات القطرية بسرعة اإلفراج عن القوارب والطراريد والبوانيش البحرينية، موضحين 
بأن إجراءاتها التعســفية هذه، فيها تخٍط لكل األعراف اإلنســانية ولعالقات حســن الجيرة، واســتهداف 
مباشــر ألرزاق الصياديــن، ولقوتهــم، ولقــوت أوالدهــم، مؤكديــن في الســياق ذاته تقديرهــم التام لجهود 

الحكومة البحرينية في اإلفراج عن الصيادين المعتقلين بالدوحة.

قطع األرزاق

وأكـــد البحـــار محمـــد آل خرفوش 
بـــأن جهـــود الحكومـــة البحرينيـــة 
فـــي اإلفـــراج عـــن المعتقليـــن من 
محـــل  البحرينييـــن  الصياديـــن 
تقديـــر واحتـــرام بالغين من جميع 
أبنـــاء الشـــعب البحريني، موضحا 
بـــأن الحكومـــة لم تتخـــلَّ قط عن 
واجباتها تجاه أبناء شعبها الوفي.

وأضاف آل خرفـــوش: “ما يحدث 
مـــن تجاوزات قطرية ظالمة تجاه 
مســـتغرب  البحرينييـــن  البحـــارة 
وال يطـــاق، خصوصـــا فيمـــا يتعلق 
بتعليق تسليم أمالكهم من قوارب 
وغيرهـــا، معتبـــرا ذلك ضربـــا لكل 
اإلقليميـــة  واالتفاقـــات  األعـــراف 
والدولية، مضيفا، “كل االدعاءات 
القطرية بأن عمليات القبض تمت 
فـــي المياه القطريـــة غير صحيح، 

ويخالف الحقيقة”.
وقال: “في العام 2017 تم القبض 
آســـيويين  عمـــال  ثالثـــة  علـــى 
تهديـــد  تحـــت  لوالـــدي  يعملـــون 
الســـالح، وتم جرجرتهـــم للدوحة 
القـــارب  وتصويـــر  وتصويرهـــم 
وأخذ أقوالهم، وظلوا هنالك لمدة 
16 يوما، اضطررنا خاللها لتوكيل 
محـــام، ودفع الغرامـــات المطلوبة 
لإلفـــراج عنهـــم، فـــي حيـــن ظـــل 
“الطـــراد” عندهم لفتـــرة تجاوزت 
األشـــهر الســـبعة، وهو األمـــر الذي 
قطـــع رزقنـــا الوحيـــد خـــالل هذه 

الفترة”.
بمراجعـــة  قمنـــا  “حيـــن  وأردف: 
السجالت اإللكترونية الخاص بنا، 
لـــم يتبين مـــن خـــالل اإلحداثيات 
بأنهم دخلـــوا المياه القطرية، وهو 
أمـــر ليـــس بالجديـــد، فكثيـــر مـــن 

البحـــارة البحرينييـــن تـــم جرهـــم 
لهنالـــك لهـــذه األســـباب الواهيـــة، 
اســـتلمنا  أننـــا حيـــن  عـــن  ناهيـــك 
“الطـــراد” كان معطوبـــا ســـواء في 
نفســـه،  المحـــرك  فـــي  أو  جســـمه 
واضطررنا إثر ذلـــك للصرف عليه 
مـــن أموالنـــا الخاصـــة إلعادته كما 

كان”.

ضرر نفسي

وفـــي الســـياق ذات، قـــال البحـــار 
عبدهللا ســـبت إن تعطيل تســـليم 
القـــوارب والبوانيـــش والطراريـــد 
إلـــى  تصـــل  والتـــي  البحرينيـــة 
البحرينييـــن  للبحـــارة  الخمســـين 
به تعطيل لحيـــاة البحارة ولحياة 
أوالدهم، وقطع لألرزاق، وهو أمر 

محرم من هللا عز وجل.
بحـــارة  عوائـــل  “هنالـــك  وتابـــع: 
تضـــرروا ألكثـــر مـــن عـــام ونصف 
المفتعلـــة،  األســـباب  لهـــذه  العـــام 
وظلـــوا خاللها مـــن دون مدخول، 
باإلضافة للضرر النفسي، خصوصا 
إذا ما كان البحار المعتقل هو رب 

األسرة والمعيل الوحيد لها”.
اســـتمرار  بـــأن  ســـبت:  وأوضـــح 
هـــذه  فـــي  القطريـــة  الســـلطات 
ســـيظل  العدوانيـــة  الممارســـات 
فـــي الذاكـــرة البحرينيـــة للبحـــارة 
وبـــأن  وأقربائهـــم،  وعوائلهـــم 
عالقـــات الجيـــرة وحســـن الجوار 
يجـــب أن تكـــون حاضـــرة في كل 
المواقـــف، متابعـــا، “هـــذه أعمـــال 
وممنهجـــة،  واضحـــة،  انتقاميـــة 
وكل التجـــارب الـــذي تعـــرض لـــه 
البحارة البحرينيون في الســـابق، 
ومشـــاهداتهم، تؤكـــد بـــأن هنالك 
اســـتهدافا لهـــم، وهـــو اســـتهداف 

مقصـــود، عليهـــم إعـــادة األمـــالك 
ألصحابها”.

تصرفات ال مسؤولة

من جهتـــه، توجه البحـــار عبدهللا 
العريس بالشكر والثناء والعرفان 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 

الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل  األميـــر ســـلمان 
خليفـــة، وإلى وزيـــر الداخلية 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
بخصـــوص توجيهـــات جاللـــة 
الملك بالوقـــوف على األضرار 
لحقـــت  والتـــي  وحصرهـــا 
اإلجراءات  جـــراء  بالصيادين 
القطريـــة الال مســـؤولة والتي 

تصنف بالتعسفية والهجمية.
تســـليم  “تعطيـــل  وأضـــاف: 
القـــوارب مـــن قبل الســـلطات 
تعســـفي  إجـــراء  القطريـــة 
صيـــادي  بحـــق  مشـــين، 
الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 
مملكـــة  بالخصـــوص صيـــادي 
بمـــا يشـــكل خرقـــا  البحريـــن، 
والمواثيـــق  األعـــراف  لـــكل 
فيـــه  الشـــك  وممـــا  الدوليـــة، 
الملـــك  جاللـــة  توجيـــه  بـــأن 
جـــراء  الصياديـــن  بتعويـــض 
هـــذه اإلجـــراءات القطرية قد 
أثلجـــت وأفرحـــت الصياديـــن 
عمـــت  والفرحـــة  وعوائلهـــم 
جميع شعب مملكة البحرين”.

التوجيـــه  هـــذا  “إن  وزاد: 
الملكـــي الكريـــم، لهـــو بمثابـــة 
رسالة سياسية إلى دولة قطر 
احترامهـــم  وعـــدم  بتماديهـــم 

وبأننـــا  الحـــوار،  لعالقـــات حســـن 
ونقـــول  عنكـــم  الطـــرف  نغـــض 
لعـــل وعســـى أن تتراجعـــوا فيمـــا 

تفعلون”.

“التوجيهـــات  العريـــس:  وأردف 
والمتابعـــة  الكريمـــة،  الملكيـــة 
الحثيثـــة من لدن وزيـــر الداخلية، 
بإصـــدار أوامـــره الـــى قيـــادة خفر 

وحمايـــة  بحمايتنـــا  الســـواحل 
حدودنـــا البحريـــة انعكـــس علـــى 
عمـــل الصياديـــن بتوفيـــر كميـــات 
فـــي  األســـماك  وتوفـــرت  الصيـــد 
األســـواق وبأســـعار مناســـبة إلـــى 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

األسبوعين المنصرمين”.
علـــى  الحكومـــة  “نشـــكر  وأردف 
ســـعيها الحثيث حتى اإلفراج عن 
ارة، ومواصلة ســـعيها  جميـــع البحَّ
علـــى إرجـــاع قـــوارب الصياديـــن 
المحتجزة في دولة قطر، وهو أمر 
يعكس حكمـــة الدولـــة البحرينية 
ورشـــدها ووضعهـــا للمواطن على 

سلم األولويات”.

محمد آل خرفوش عبدالله العريس

تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن قيامها بالبدء في )المرحلة األولى( 
عـــن فتح بـــاب التطـــوع للمدنيين لإللتحـــاق بالقـــوة االحتياطية، وذلـــك ألقارب 
العامليـــن، والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني )العســـكريين 
والمدنييـــن(، لـــذا على الراغبيـــن التقدم بطلـــب التطوع القيام بالتســـجيل في 

الموقع اإللكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين على الرابط اآلتي:

 https://www.bdf.bh 
على أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط اآلتية : 

1.    أن يكون بحريني الجنسية . 
2.    أن ال يقل عمره عن )18( عامًا، وال يزيد على )55( عامًا، ويستثنى من الحد   

       األعلى للعمر، الفنيون، واإلختصاصيون، أو حسب متطلبات الواجب.
3.    أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية، أو جنحة مخلة    

       بالشرف، أو األمانة. 
4.    أن يكون الئقًا صحيًا للخدمة العسكرية في القوة االحتياطية، ويجتاز بنجاح  
        الفحص الطبي المقرر حسب نظام اللجان الطبية العسكرية في قوة دفاع 

       البحرين . 
5.    أن يقدم طلبًا للتطوع على النموذج الخاص بالموقع اإللكتروني . 

إن المســـاهمة في حماية الوطن، والمحافظة على أمنه واســـتقراره وسالمة 
أراضيـــه هـــو واجـــب وطنـــي مقـــدس وشـــرف للمواطنيـــن، وقـــد نّظـــم قانون 
القـــوة االحتياطية الصادر بالمرســـوم بقانون رقم )5( لســـنة 1987م، واألنظمة 
والتعليمـــات الصـــادرة بمقتضـــاه جميـــع الحقـــوق والواجبـــات الخاصـــة بالقوة 
االحتياطيـــة بإعتبارهـــا قـــوة )رديفـــة( لقوة دفـــاع البحريـــن، كما تضمـــن المزايا 

واالستحقاقات المترتبة على ذلك. 

وســـيتم فـــي )المرحلـــة األولى( اإلقتصـــار على فتح بـــاب التطـــوع للمواطنين 
)الذكـــور( فقـــط مـــن أقارب منتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن، والحـــرس الوطني 
العســـكريين والمدنييـــن والمتقاعديـــن منهـــم، فيمـــا ســـيتم فـــي )المرحلة 
الثانيـــة( اإلعـــان عن فتح بـــاب التطوع لباقـــي فئات المجتمـــع من )ذكور 

وإناث(، وذلك بعد استكمال المرحلة األولى.

فتح باب التطوع 
للمدنيين في القوة 

االحتياطية 



تعديالت بميزانية الدعوم.. 
وال مساس بعالوات المتقاعدين 

والغالء وبدل السكن

ال تغييـــر أو مســـاس بميزانية الدعوم 
الجديـــدة..  بالموازنـــة  الحكوميـــة 
الضمـــان  مبالـــغ  صـــرف  وسيســـتمر 
االجتماعـــي وإعانـــة المـــواد الغذائيـــة 
المعيشـــة  تحســـين  وعـــاوات 

للمتقاعديـــن والغـــاء وبـــدل الســـكن 
بالعاميـــن 2021 -  2022 مثل األعوام 
توافقـــات  أبـــرز  هـــو  هـــذا  الســـابقة.. 
والحكومـــي  البرلمانـــي  الفريقيـــن 
المكلفيـــن بمناقشـــة الموازنـــة العامـــة 

للدولة.

وفـــي التفاصيـــل، قّدم رئيـــس اللجنة 
البحرانـــي  محمـــود  النيابيـــة  الماليـــة 
إيجاًزا لصحيفة الباد بشأن مجريات 
وزارات   3 مـــع  المشـــترك  االجتمـــاع 
)الصحـــة، العمل والتنمية االجتماعية، 

الصناعة والتجارة والسياحة(.

وذكـــر البحرانـــي أن الفريق الحكومي 
أعلـــن أنه بصدد دراســـة اقتراح نيابي 
موازنـــة  تخصيـــص  دراســـة  بشـــأن 
لمعالجـــة آثار وقـــف الزيادة الســـنوية 
لمعاشـــات المتقاعدين، وأن الحكومة 
تعمـــل علـــى وضع الحلـــول المناســـبة 

العمـــل،  عـــن  المفصوليـــن  لتعويـــض 
والحمايـــة  القانونيـــة  والمراجعـــة 
يفقـــدون  الذيـــن  لحمايـــة  مســـتمرة 

وظائفهم.
وعقـــد االجتمـــاع المشـــترك عـــن بعـــد 
جهـــات   5 عـــن  ممثليـــن  بمشـــاركة 

الماليـــة  وزارة  هـــي:  حكوميـــة 
شـــؤون  وزارة  الوطنـــي،  واالقتصـــاد 
وزارة  والنـــواب،  الشـــورى  مجلســـي 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، وزارة 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  الصحـــة، 

والسياحة.

اجتماع برلماني حكومي مشترك لمناقشة موازنة عدد من الوزارات

البحراني لـ “^”: توّجه حكومي لدراسة تخصيص ميزانية 
لمعالجة آثار وقف زيادة الـ 3 % بالمعاشات
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راشد الغائب

^أشـــاد رئيـــس اللجنـــة الماليـــة النيابية محمـــود البحراني 
بالتعـــاون الفعـــال مـــن الفريق الحكومـــي عموما، ووزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خصوصا، 
وذلـــك أثنـــاء مناقشـــات الموازنـــة العامـــة باللقـــاءات البرلمانيـــة 

الحكومية المشتركة.
وأشـــار البحرانـــي الـــى أن الوزيـــر أكـــد باللقـــاء المشـــترك علـــى 
ضرورة المســـاعي المستمرة والمكثفة لزيادة كفاءة األداء، وأن 
االعتمادات المرصودة للوزارات تلبي احتياجاتها الفعلية لتنفيذ 

مشروعاتها المختلفة.
وبيـــن أن أجـــواء التوافـــق باللقاء المشـــترك انعكســـت بما ذكره 
الوزيـــر بـــأن تمســـك الحكومة بمبالـــغ الحمايـــة االجتماعية مثل 
االعتمادات المرصودة بالميزانيات الســـابقة هو رســـالة ايجابية 

واضحة للمواطن.
وشاطر البحراني الوزير بالطموح بأن تكون البحرين في أحسن 

وضع بمرحلة التعافي من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة 
بمجلس الشورى خالد المسقطي إن االنخفاض في مبالغ الدعم 
ا لتغطية  ضمـــن الميزانيـــة طفيف ويراعي المبلغ المطلـــوب فعليًّ
هـــذه االلتزامات، مبدية اســـتعدادها لتعديـــل االعتماد المرصود 

ضمن الميزانية ليكون مثل األعوام السابقة.
وبيـــن المســـقطي أن الوزيرة كشـــفت عن عمل جهة استشـــارية 
إلعـــادة دراســـة كلفة الخدمات التـــي تقدمهـــا وزارة الصحة، مع 
تأكيـــد مجانيـــة الخدمـــات الصحيـــة للمواطنيـــن، حيـــث ســـيتم 

االنتهاء من الدراسة هذا العام.

التمسك بمبالغ الحماية 
االجتماعية السابقة “رسالة 

ايجابية” للمواطن

وزير المالية

المسقطي: استمرار الخدمات 
الصحية المجانية للمواطنين

التعافي من كورونا يستغرق 4 سنوات

“الصحة” وظفت ممرضات هنديات للعناية القصوى بعقود مؤقتة

14 مليون دينار دخل “السياحة” من الرسوم.. و18 مليون دينار الستيراد كمامات ومعمقات وغيرهما

لـــلـــطـــوارئ مـــيـــزانـــيـــة  ــار  ــ ــن ــ دي ــارات  ــ ــي ــ ــل ــ م ــن 4  ــ م أكـــثـــر 

ناقــش االجتمــاع البرلمانــي الحكومــي المشــترك موازنــة وزارة الصناعــة والتجارة والســياحة، وفيما يأتي أبــرز اإليضاحات 
الحكومية الواردة على لسان الوزير زايد الزياني والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة البالد:

حققت الــوزارة إنجازات مالية إذ حّولت العجز الســابق بميزانيتها  «
والبالغ 4 ماليين دينار إلى فائض يفوق 20 مليون دينار.

العمل مستمر لتحسين كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة. «

جــزء من موازنة الــوزارة لتطوير نظام )ســجالت( الذي  «
أطلق بالعام 2016 والعمل مستمر لتطويره.

التقارير الدولية تتوقع بأن تستغرق فترة التعافي  «
من آثار جائحة كورونا ما بين 3 إلى 4 سنوات.

التجــاري  « لالســتثمار  الترويــج  فــي  الــوزارة  دور 
ا من خــالل توفير  واالقتصــادي يكــون داخليًّ

أمــا  واألراضــي،  والخدمــات  التســهيالت 
بالنســبة للترويج الخارجــي فيتواله 

االقتصاديــة،  التنميــة  مجلــس 
اســتقطاب  علــى  ويعمــل 

االستثمارات الخارجية. 
ويوجد تعــاون بين 
والمجلس  الوزارة 
البحريــن  لتكــون 

جاذبــة  بيئــة 
لالستثمار األجنبي.

هيئة البحرين للسياحة والمعارض ال تتسلم دعًما من الحكومة. «

نعمل على تخريج كفاءات بحرينية في قطاع الســياحة،  «
وتهيئــة المواطنين لتولــي المراكز القياديــة بالقطاع 
الســياحي، وتم تأســيس كلية “فاتيل” للضيافة 
والســياحة، التي اســتقبلت 3 أفواج من الطلبة 
ا، وســيتم تخريج الفــوج األول بعد انهاء 4  حاليًّ

سنوات دراسية.

وزارة الصناعــة حققــت نقلــة  «
نوعية في اإليرادات دون التأثير على الحركة 

االقتصادية.

بالنسبة لموضوع اعانة المواد  «
الغذائية فقد جرى رصد ميزانية 
وجــود  الســتمرار  اضافيــة 
مخزون غذائــي يحقق األمن 
الغذائي خالل اســتمرار فترة 
جائحــة كورونــا. والتنســيق 
المالية  بيــن وزارة  مســتمر 
ووزارة  الوطنــي  واالقتصــاد 
الصناعة والتجارة والســياحة 
في دعم األمــن الغذائي للتأكد 

من عدم وجود أي تأثير بالنسبة للمخزون الغذائي.

تــم تكليــف وزارة الصناعــة بتأميــن المخــزون المطلــوب مــن  «
المواد الصحيــة بفترة الجائحة، وبخاصــة الكمامات والمعقمات 

والقفازات وغيرها.
تم رصد 18 مليــون دينار ميزانية طارئة الســتيراد المواد الناقصة  «

من مخزون المواد الصحي.

ا يســتوجب تأمينه في حاالت  « ا أساســيًّ جرى تحديد 14 صنًفا غذائيًّ
الطوارئ وبحســب برنامج األغذية العالمــي التابع لمنظمة األمم 
المتحدة. وتم حصر الكميات المطلوب استيرادها لتغطية فترة ال 

تقل عن 6 أشهر وذلك لتعزيز المخزون الغذائي البحرين.

تم إعفاء المنشآت والمرافق الســياحية من الرسوم السياحية )5  «
%( في الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2020، أي لم تتســلم 
هيئة البحرين للســياحة والمعارض رسوًما إال عن الربع األول من 

العام الماضي.

اإليراد المتوقع من الرســوم السياحية في الوضع الطبيعي يتراوح  «
ما بين 14 إلى 15 مليون دينار ولكنه رقم متغير.

لــدى وزارة الصناعــة التزامــات بمشــروعات مثل المركــز الجديد  «
للمعــارض والمؤتمــرات بمنطقة الصخير، وكلفتــه تصل إلى 83 

مليون دينار.
الدخــل األساســي لــوزارة الصناعة من إيجــار األراضــي الصناعية  «

يتراوح ما بين 7 إلى 7.5 مليار دينار. وأعفيت المؤسسات الصناعية 
والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار األراضي الصناعية 
الحكوميــة ضمــن الدعــم الحكومي لمختلــف القطاعــات بفترة 

الجائحة.

الحكومـــي  البرلمانـــي  االجتمـــاع  ناقـــش   ^
المشـــترك موازنـــة وزارة الصحـــة، وفيمـــا يأتي أبرز 
اإليضاحـــات الحكوميـــة الواردة على لســـان الوزيرة 
فائقـــة الصالـــح والمســـؤولين المعنيين والتـــي نقلها 

النائب محمود البحراني لصحيفة الباد:
ميزانيــة التعامــل مــع األزمــات، مثــل جائحة  «

كورونا، تكون من جانب وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني، وال تدخل ضمن موازنة وزارة الصحة.

تم تخصيص أكثر مــن 4 مليارات دينار ميزانية  «
للطوارئ.

ميزانيــة مواجهــة األزمــات تكــون تحــت ادارة  «
وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطني، وعطت هذه 

الميزانيــة المصروفــات الالزمــة مثــل تأميــن 
الطبيــة،  واألدوات  الميدانيــة،  المستشــفيات 

واللقاحات وغيرها.

أعدت الوزارة دراسة عند تحديد ايراداتها بالموازنة  «
الجديــدة، وخصوصا مع تطبيق خطة اســترداد 
كلفة الخدمات والتسيير الذاتي للمستشفيات 

والمراكز الصحية وتطبيق الضمان الصحي.

وظفت الــوزارة بعامــي 2018/ 2019 ممرضين  «
بحرينيين يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 250.

احتاجــت الوزارة بالعــام 2020 لــكادر تمريضي  «
العنايــة القصــوى، وتــم االســتعانة  بأقســام 

بممرضي المستشفيات الخاصة.

طلبــت الــوزارة مــن الهنــد ممرضين ألقســام  «

العناية القصــوى، وجرى التعاقد بعقود مؤقتة 
وليــس دائمــة، وتــم ذلــك مــن خالل 

وليــس ميزانيــة  الطــوارئ  ميزانيــة 
الــوزارة. مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
الصعوبة التــي واجهتها الــوزارة في 

توفيــر كادر الممرضين نظــًرا للحاجة 
العالمية لهذه العناصر.

المتعاقــد  « األجانــب  الممرضــون 
معهم مؤقًتا يتولون مهام تختلف 
العاديــة  التمريــض  عــن وظيفــة 

المتوفرة كوادرها بالبحرين.

من أبرز مشــروعات الوزارة بالموازنــة الجديدة:  «
مشــروع مركز صحي بمدينة خليفة، وتوســعة 

قســم الطــوارئ بمجمــع الســلمانية الطبي، 
وزيادة عــدد العيــادات الخارجية، ومشــروعات 
للتحول اإللكتروني، وتطوير مستشــفى الطب 

النفسي.

وزيرة الصحة

راشد الغائب

وزير التجارة

زيادة موازنة بدل السكن و“الضمان” وإعانة المواد الغذائية
تعديـــل اعتمـــادات قطـــاع الحمايـــة االجتماعيـــة.. وتوجيـــه الدعـــم لألكثـــر اســـتحقاقا مســـتقبال

والتنمية  العمل  وزارة  مــوازنــة  المشترك  الحكومي  البرلماني  االجــتــمــاع  نــاقــش 
االجتماعية، وفيما يأتي أبرز اإليضاحات الحكومية الواردة على لسان الوزير جميل 
حميدان والمسؤولين المعنيين والتي نقلها النائب محمود البحراني لصحيفة البالد:

الحمايــة  « بقطــاع  االعتمــادات 
االجتماعيــة لــم تتعــرض ألي انخفاض، 
والعمــل الحالــي يركــز علــى كفــاءة 
الدعــم  مبالــغ  وتوجيــه  النظــام 
اســتحقاًقا  األكثــر  للفئــات 

مستقبًا.

 ال مســاس بــأي حقــوق  «
للمواطنيــن  مكاســب  أو 
الدخــل  ذوي  وبخاصــة 

المحدود.

المرصــودة  « الميزانيــة 
لقيــام  تكفــي  للــوزارة 
بدورهــا  العمــل  وزارة 
ولتنفيــذ  كامــل  بشــكل 

برامجها.

وتطويــر  « تحســن  أي 

بالتنســيق  ســيكون  الــوزارة  عمــل  بنظــام 
والتشاور مع السلطة التشريعية.

الصنــدوق  « بموازنــة  طفيــف  تغييــر  -يوجــد 
19 مليوًنــا و100  مــن  الوطنــي  االجتماعــي 
ألــف دينار بالعام 2021 إلى 18 مليوًنا و894 
تقييــم  والســبب   ،2022 بالعــام  دينــار  ألــف 

االحتياجات الفعلية.

 وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي متعاونــة  «
والتنميــة  العمــل  وزارة  مــع  كبيــر  بشــكل 
االجتماعيــة لتغطيــة أي عجــوزات فيمــا لــو 

حدثت وبخاصة بالمجال اإلنساني.

توجد رسالة واضحة من الحكومة بالتمسك  «
بموازنــة بنــود الحماية االجتماعيــة، والدليل 
علــى ذلــك أن اإلنفــاق الفعلــي علــى صندوق 
مليــون   20 قرابــة  بلــغ  الضمــان االجتماعــي 
االعتمــاد  ولكــن  الســابقة،  بالميزانيــة  دينــار 

ــا بلــغ 21 مليوًنــا و500 ألــف  المرصــود حاليًّ
دينــار بالعــام 2021، و21 مليوًنــا و268 ألــف 

دينار بالعام 2022.

والمبــادرات  « المشــروعات  بعــض  فــي 
االجتماعيــة فقــد يجري تغيير طفيف بأرقام 
الموازنــات والســبب فــي ذلــك خــروج بعــض 
الفئــات مــن قائمــة المســتفيدين أو تحســن 
األوضاع وذلك نتيجة طبيعية لتغير األرقام 

بشكل مستمر.

بالنســبة النخفــاض اعتمــاد مصروفات اعانة  «
آالف   808 مليوًنــا   71 مــن  الغذائيــة  المــواد 
دينــار بالميزانيــة الســابقة )لعاميــن(، إلــى 37 
مليوًنــا و238 ألــف دينــار بالموازنــة الجديدة 
المبالــغ  هــذه  تعديــل  فســيجري  )لعاميــن(، 
والعــودة لمبلــغ اإلعانــة الســابق، وأي تعديــل 
ســيكون بالتشــاور مــع الســلطة التشــريعية، 
بيــن  بالمبالــغ  الفروقــات  تعديــل  وســيجري 
الميزانيــة الســابقة والموازنــة الجديــدة، مــع 
بنــود  توزيــع  وعدالــة  كفــاءة  علــى  التأكيــد 

الميزانية.

تعديــل  « ســيجري  فهــم  ســوء  ألي  تجنًبــا 
الحمايــة  بقطــاع  المقــررة  االعتمــادات 

الدولــة  بموازنــة  االجتماعيــة 
الســلطة  مــع  التشــاور  وســيتم 

التشريعية.

بنــود قطــاع الحمايــة االجتماعيــة  «
الصنــدوق  تشــمل:  بالموازنــة 

صنــدوق  الوطنــي،  االجتماعــي 
الضمــان االجتماعي، عاوة تحســين 

مستوى المعيشة للمتقاعدين، دعم 
األســر محدودة الدخل )عاوة 

النفقــة،  صنــدوق  الغــاء(، 
الغذائيــة،  المــواد  إعانــة 
اإلســكان  برنامــج  دعــم 
)عــاوة بــدل الســكن(، دعم 
برنامج اإلســكان )تخفيض 
األقساط اإلسكانية(، حصة 
فــي  الحكومــة  ومســاهمة 
حصــة  التقاعــد،  أنظمــة 

نظــام  فــي  الحكومــة 
التأمين ضد التعطل.

راشد الغائب

النائب محمود 
البحراني

وزير العمل



business@albiladpress.com 07
الجمعة 15 يناير 2021 - 2 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4476

نمـو عمليـات نقـاط البيـع بالبحريـن 5 %
ــري ــ ــهـ ــ فـــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر عــــــلــــــى أســـــــــــــــاس شـ

ارتفعت قيمة عمليات الدفع عبر أنظمة 
خـــال  مـــن  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات 
منصات نقاط البيع، وبطاقات االئتمان، 
وبطاقـــات الخصـــم فـــي البحريـــن فـــي 
شهر ديسمبر من العام الماضي، ُمقارنة 

بشهر نوفمبر من العام نفسه 2020.
البحريـــن  مصـــرف  لبيانـــات  ووفًقـــا 
المركزي، فقد زادت هذه القيمة بنســـب 
5.2 % إلـــى 233.1 مليون دينار، ُمقابل 

221.5 مليون دينار.
الدفـــع عبـــر  وســـجلت قيمـــة عمليـــات 
مـــن  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات  أنظمـــة 
خـــال منصـــات نقـــاط البيـــع، بطاقـــات 
نمـــًوا  الخصـــم  وبطاقـــات  االئتمـــان، 
هامشـــًيا بنهايـــة الشـــهر الماضـــي علـــى 

أساس سنوي.
وبلغت القيمة اإلجمالية لعمليات الدفع 
في الشهر الماضي 233.1 مليون دينار، 
ُمقابل 232.5 مليون دينار في ديســـمبر 

من العام 2019.

فـــي  الُمنفـــذة  العمليـــات  عـــدد  وزادت 
ديســـمبر 2020، ُمقارنـــة بشـــهر نوفمبر 
مـــن العام الماضـــي بنســـبة 8 % لتصل 
إلـــى 8.96 مليـــون عمليـــة، ُمقابل 8.29 

مليون عملية.

عـــدد  قفـــزت  ســـنوي،  أســـاس  وعلـــى 
العمليات الُمنفذة بنســـبة 19.5 % على 
أســـاس ســـنوي، إذ وصلـــت عددها إلى 
8.96 مليون عملية، ُمقابل 7.49 مليون 

عملية.
وتراجعـــت قيمـــة عمليـــات الدفـــع عبـــر 
مـــن  اإللكترونيـــة  المدفوعـــات  أنظمـــة 
خـــال منصـــات نقـــاط البيـــع، بطاقـــات 
فـــي  الخصـــم  وبطاقـــات  االئتمـــان، 
البحرين في شـــهر أغســـطس من العام 
الماضي، ُمقارنة بقيمتها في شهر يوليو 

من نفس العام.
وهبطـــت هـــذه القيمة بنســـبة 5.24 % 
إلـــى 186.2 مليون دينار، ُمقابل 196.5 

مليون دينار في الشهر قبل الماضي.

المنامة - مباشر

عوالي - بابكو

عـــن  للتزويـــد  بابكـــو  أعلنـــت شـــركة 
إغاق محطة توبلـــي للخدمات لبدء 
أعمال تطوير شاملة للمحطة؛ بهدف 
لتلبيـــة  المرافقـــة  الخدمـــات  زيـــادة 
احتياجـــات جميع مرتـــادي المحطة، 
وذلـــك ضمـــن برنامـــج إعـــادة تأهيـــل 
التـــزود بالوقـــود  وتطويـــر محطـــات 

القديمة. 
وســـتتضمن محطة توبلـــي الجديدة 
متنوعـــة  تكميليـــة  خدمـــات  علـــى 
الســـريعة  للوجبـــات  مطعـــم  مثـــل 
خدمـــة  ومركـــز  وســـوبرماركت 
المحـــات  مـــن  وغيرهـــا  للســـيارات 
التجارية. كما أن الســـعة االستيعابية 
 9 لتشـــمل  ســـتزيد  الوقـــود  لخدمـــة 
مضخات تســـتطيع خدمـــة 16 مركبة 

في نفس الوقت.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
جاســـم الشـــيراوي أن برنامـــج إعادة 

يأتـــي  القديمـــة  المحطـــات  تطويـــر 
 2030 البحريـــن  رؤيـــة  مـــع  تماشـــًيا 
النفـــط  وزيـــر  لتوجيهـــات  وتنفيـــًذا 
الشـــيخ محمـــد بن خليفـــة آل خليفة؛ 
المقدمـــة  الخدمـــات  تعزيـــز  بهـــدف 
للمواطنيـــن والمقيمين فـــي المملكة، 
أعلـــى  ســـتتبع  الشـــركة  أن  مضيفـــا 
بنـــاء  فـــي  العالميـــة  المواصفـــات 
محطات الوقود خصوًصا فيما يتعلق 
بالســـامة وحماية البيئة، إضافة إلى 
انه سوف تستخدم أنابيب وخزانات 
وقـــود أرضيـــة ثنائية الجـــدار مزّودة 

بنظام مراقبة للتسربات البترولية.
وأشار الشيراوي إلى أنه من المتوقع 
وتشـــغيل  المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء 
المحطة خال الربع الثالث من السنة 
الحاليـــة وذلـــك بالتعـــاون مـــع مكتب 
مازن العمران لاستشارات الهندسية 

وشركة بواليدس للمقاوالت.

إغالق “محطة الوقود” في توبلي للصيانة

ــح ــال ــص ــم ــال األعـــــمـــــال: لـــلـــحـــد مــــن تــــضــــارب ال ــ ــ رجـ

تحفظ على منح الموظف العام سجال تجارًيا

األعمـــال  رجـــال  جمعيـــة  أبـــدت 
بموافقـــة  تحفظهـــا  البحرينيـــة 
االقتـــراح  علـــى  النـــواب  مجلـــس 
بقانـــون بشـــأن الســـماح للموظـــف 
العـــام باســـتخراج ســـجل تجـــاري 

وبمزاولة األعمال التجارية.
وقال رئيس جمعية رجال األعمال 
البحرينيـــة، أحمـــد بـــن هنـــدي “إن 
الســـلطة  تقـــدر مواقـــف  جمعيتنـــا 

التشـــريعية فـــي خدمـــة االقتصاد 
الوطني عبر تشريع ودعم القوانين 
التـــي تصب في دفع عجلة التنمية 
االقتصادية الشـــاملة فـــي مملكتنا 
الغاليـــة، إال أننـــا في الوقت نفســـه 
هـــذا  علـــى  تحفظنـــا  عـــن  نعـــرب 
المقترح بقانون الذي ســـُيحال إلى 
الحكومـــة؛ ألن حظـــر الجمـــع بيـــن 
الوظيفـــة العامة ومزاولـــة التجارة 

يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، 
للقيـــام  الموظـــف  يتفـــّرغ  بحيـــث 
بأعمـــال وظيفتـــه الحكومية، وبما 
يحـــد من اإلخال بمســـتوى األداء 
في الوظيفـــة الحكومية وأهدافها 
ورســـالتها، إضافـــة إلـــى  الحـــد من 
الحقيقيـــة  المصالـــح  تضـــارب 
بيـــن  المحتملـــة  أو  الظاهريـــة  أو 
مصالـــح الموظـــف الشـــخصية من 

جهـــة، وبيـــن مســـؤولياته ومهامـــه 
الوظيفيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ذلك 
أن الجمـــع بيـــن العمـــل الحكومـــي 
والخاص ســـيؤدي لعدم االنضباط 
فـــي الدوام الحكومي، إذ ســـيتكرر 
التأخيـــر واالســـتئذان، إضافـــة إلى 
فـــي  العمـــل  فـــرص  علـــى  التأثيـــر 
القطـــاع الخـــاص للمواطنيـــن غيـــر 

الموظفين.

المنامة - رجال األعمال البحرينية

المنامة - بورصة البحرين

بورصة البحرين تقفل 
مرتفعة 7.3 نقطة

عند  أمــس  العام  البحرين  مؤشر  أقفل 
وقـــدره  بــارتــفــاع   1,459.43 مــســتــوى 
7.28 نقطة. وتداول المستثمرون 4.41 
قــدرهــا  مــلــيــون ســهــم، بقيمة إجــمــالــيــة 
774.85 ألف دينار، إذ ركز المستثمرون 
البنوك  قــطــاع  أســهــم  عــلــى  تعامالتهم 
أسهمه  قيـمة  بلغت  والــتــي  الــتــجــاريــة 
ما  أي  ديــنــار  ألـــف   553.18 الــمــتــداولــة 
اإلجمالية  القيمة  من   %  71.39 نسبته 
تم  للتداول وبكمية 1.73 مليون سهم، 

تنفيذها من خالل 33 صفقة.

وقعـــت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أمس 
تقنيـــة  عبـــر   2021 ينايـــر   14 الخميـــس 
االتصـــال المرئـــي عـــن ُبعد، بحضـــور وزير 
النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، 
مذكرة التفاهم مع شـــركة “إينـــي ريويند” 
البيئيـــة بهـــدف تعزيـــز التعاون المشـــترك 
بين الجانبين مـــن خال تحديد مجموعة 
مـــن المبـــادرات الراميـــة لتحقيـــق اإلدارة 
المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة وإدارة التربة 
ومدافن النفايات وتعزيز االســـتفادة منه، 
وبمـــا يعـــزز تقـــدم المملكـــة والقطـــاع فـــي 
تنفيـــذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 2030 
الســـيما الهدف الســـادس المتعلـــق بالمياه 
والســـابع المتعلـــق بالطاقـــة والثاني عشـــر 
المتعلق باإلنتاج واالســـتهاك المسئولين، 
والثالـــث عشـــر المتعلـــق بالمنـــاخ، وأخيًرا 
الشـــراكات  بعقـــد  المتعلـــق  الســـابع عشـــر 

لتحقيق األهداف. 
التفاهـــم  مذكـــرة  علـــى  بالتوقيـــع  وقـــام   
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

للنفـــط والغـــاز ناصـــر ســـلطان الســـويدي 
والرئيس التنفيذي لشـــركة “إيني ريويند” 
باولـــو جروســـي، بحضـــور عـــدد مـــن كبار 

المسئولين. 
 وأعـــرب الســـويدي عـــن ســـعادته بتوقيع 
مذكرة التفاهم مع شـــركة “إينـــي ريويند” 
ذات الســـمعة والخبرة الطويلة في مجال 
النفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة، 
الفتا إلى أن تنفيًذا لتوجيهات وزير النفط 
الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة تعمل 
الهيئـــة علـــى توطيـــد أطـــر التعـــاون مـــع 
الشـــركات النفطية الكبرى واالستفادة مما 
لديهـــا من خبـــرة ومعرفة في كل ما يدعم 
تطور ونهضة القطاع النفطي في المملكة.

 وأكد الســـويدي أن المذكـــرة تمثل خطوة 
جديدة في ســـجل التعـــاون بين الجانبين 
بالبيئـــة،  العاقـــة  ذات  المواضيـــع  فـــي 
حيـــث تتضمـــن إطـــاق مبـــادرات جديدة 
فـــي المجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــترك، 
حيـــث أوضـــح بـــأن هـــذه المبـــادرات التي 

تعمـــل عليهـــا وحـــدة إدارة مـــوارد الميـــاه 
بالهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط والغـــاز تتكامـــل 
والتـــي  األخـــرى  العشـــر  المبـــادرات  مـــع 
تعنـــى بـــاإلدارة المتكاملة للمـــوارد المائية 

وتحقيق االستدامة.
 وأشـــار إلـــى أن مذكـــرة التفاهم ستســـهم 
في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى حلـــول مبتكـــرة 
لاقتصـــاد الدائـــري، مســـتفيدة بذلـــك من 
إعـــادة  الهـــدر،  تقليـــل  الثاثـــة:  العناصـــر 
االســـتخدام، إعادة التدويـــر، موضحا بان 
الهيئة ستســـتفيد من خبـــرات طويلة في 
هـــذا المجال وكوادر متميزة لشـــركة إيني 
والتقنيـــات  الخبـــرة  حيـــث  مـــن  ريوينـــد 
الحديثـــة إلدارة الميـــاه والتربة والنفايات 
الصناعيـــة باإلضافة إلى الحلول الصديقة 

للبيئة. 
تشـــمل  المذكـــرة  أن  الســـويدي  وبّيـــن   
أيًضـــا االســـتفادة مـــن خبـــرة التكنولوجيا 
المتطـــورة التـــي تمتلكها شـــركة ايني من 

خـــال معالجة وإعادة تدوير واســـتخدام 
الميـــاه الموجـــودة ضمن القطـــاع النفطي، 
واســـتصاح  النفايـــات  معالجـــة  وكذلـــك 

التربة. 
 من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
“إيني ريويند”، باولو جروســـي “إنه بفضل 
الخبرة الطويلة للشركة في معالجة وإدارة 

ا  النفايـــات، تعمـــل مواقع اإلنتـــاج تدريجيًّ
علـــى تطوير المشـــاريع والخدمات البيئية 
للعمـــاء خـــارج المجموعـــة، فـــي كل مـــن 
إيطاليا وغيرها من الدول التي تعمل فيها 
شـــركة إيني في قطـــاع التنقيب واإلنتاج، 
حيث تتشـــرف شركة ايني بالمشاركة في 
المشـــاريع البيئية فـــي مملكة البحرين من 

خال الشـــراكة المهمة الموقعـــة اليوم مع 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز”.

 وأكـــد أن المذكرة تمهد الطريق في تعزيز 
التعاون من أجل التنمية المستدامة، ومن 
أجـــل مواجهة تحـــدي تحول الطاقـــة مًعا 
وحماية البيئة وتجديد الموارد الطبيعية؛ 

وهو مسار اتخذته إيني منذ 2014.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين

المنامة - الوطنية للنفط والغاز

“النفط” و“إيني ريويند” توقعان مذكرة تفاهم في مجال البيئة
ــايــات ــف ــن ــة والـــتـــربـــة ومـــدافـــن ال ــي ــائ ــم ــوارد ال ــ ــم ــ ــن ال ــادة مـ ــفـ ــتـ ــز االسـ ــزي ــع ــت ل

مجلس المناقصات يفتح 77 عطاًء لـ 15 منافصة حكومية
ــج” ــيـ ــلـ ــخـ الـ ”طــــــيــــــران  لــــــ  ــن  ــ ــح ــ ش ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ــيـــن  ــيـ ــعـ ــتـ لـ ديـــــنـــــار  ــن  ــ ــي ــ ــاي ــ م  9

والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  فتـــح 
األســـبوعية  جلســـته  فـــي  الحكوميـــة، 
أمس الخميـــس مظاريف 77 عطـــاًء لعدد 
15 مناقصـــة مـــن 8 مؤسســـات وهيئـــات 

وشركات حكومية.
وبلـــغ إجمالي قيمة العطاءات األقل ضمن 
العروض المقدمة قرابة 9.8 مليون دينار، 
حيـــث ال يعتبر الســـعر التنافســـي أو االقل 
هـــو الشـــرط الوحيـــد للفـــوز بالمناقصـــات 
والعقـــود ولكنه من األمور األساســـية عند 

إجراء عملية التقييم.
مـــن  الخليـــج  طيـــران  مناقصـــة  وكانـــت 
أجـــل تعييـــن وكيـــل شـــحن فـــي المملكـــة 
المتحـــدة وأيرلنـــدا مـــن أكبـــر المناقصات 
خمســـة  اســـتام  تـــم  إذ  األســـبوع،  لهـــذا 
عطاءات لهـــذه المناقصـــة، كان أقلها نحو 

9.1 مليون دينار من شركة “اتش ايه أي”، 
حيث يتعين على المتنافسين أن يتمتعوا 
بقدرات كاملة من الموظفين وسمعة طيبة 
ا ومتوافقة  وأن تكون شركة مستقرة ماليًّ
في ســـوق المملكـــة المتحـــدة وأيرلندا وال 
تمثـــل أي شـــركة طيـــران منافســـة داخـــل 
رئيســـية  مكاتـــب  تمتلـــك  وأن  المنطقـــة، 
لوكاء المبيعات العامة المخصصة لشركة 
طيران الخليج بحيث تكون موجودة في 
المملكـــة المتحـــدة وأيرلنـــدا، ويفضـــل أن 

تمتلك مكتًبا في المطارات.
ومناقصـــة طيـــران الخليـــج هـــي مـــن بين 
ثـــاث مناقصـــات، منهـــا مناقصـــة لتعيين 
الفلبيـــن  فـــي  شـــحن  ســـفريات  وكيـــل 
حيـــث تنافس عليهـــا أربعة عطـــاءات، أما 
المناقصـــة الثالثـــة فتتعلق بشـــراء أحذية 
للـــزي الرســـمي لطيـــران الخليـــج وأحذية 

األمان إذ تنافس عليها سبعة عطاءات. 
ونالت هيئة “نهرا”، مناقصة طلب خدمات 
لبرنامـــج االعتمـــاد والتقييـــم  استشـــارية 
حيـــث  الخاصـــة،  الصحيـــة  للمؤسســـات 
تقدمت للمناقصة شركة “هيلث كير” بأقل 

عطاء وقدره 23.7 ألف دينار.
للثقافـــة واآلثـــار  البحريـــن  ونالـــت هيئـــة 
مناقصة بشـــأن توريد قـــوى عاملة ألعمال 
المســـاعدة والمراســـلين والضيافة بالهيئة 

تنافس عليها 14 عطاء.
 ونالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 
مناقصتيـــن لتنظيـــم حفل جائـــزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتشـــجيع األســـر المنتجة 2021 
حيـــث  للجائـــزة،  المصاحـــب  والمعـــرض 
تنافســـت علـــى المناقصـــة ســـبع شـــركات، 
واألخرى لتقديم االستشـــارات والخدمات 

البحثية لمشـــاريع الوزارة، حيث تنافست 
عليها شركتان.

أما وزارة شؤون اإلعام فقد نالت مناقصة 
لمشـــروع اســـتبدال نظـــام وحـــدة تحكـــم 
اإلنتاج لنمـــازج الصورة بمركز األخبار في 
الـــوزارة، وقـــد تم اســـتام عطاءيـــن لهذه 
المناقصة.في حين حصلت هيئة الكهرباء 

والمـــاء، علـــى مناقصتيـــن لصيانـــة أجهزة 
التحكـــم في ســـرعة مضخـــات المياه ذات 
الجهد المتوســـط في محطات ضخ المياه 
)محطـــة الـــدور ومحطـــة الحـــد ومحطـــة 
ســـلماباد( مـــن صنـــع شـــركتي أي بـــي بـــي 
وســـيمينز، وتنافست عليها ثاث شركات، 
والمناقصـــة الثانيـــة تنافســـت عليها ثاث 

شـــركات أيًضا وذلـــك بغية القيـــام بأعمال 
الصيانة ألنظمة عـــدادات المياه بالمنطقة 
التابعـــة إلدارة نقـــل الميـــاه بشـــركة الحـــد 
إلنتـــاج الطاقة لمـــدة عامين.أمـــا المخازن 
المركزيـــة ففتح ألجلها مناقصتين لشـــراء 
أعمـــدة إنـــارة، وشـــراء بوابـــة الصمامات، 
شـــركات   3 األولـــى  علـــى  تنافـــس  وقـــد 
والثانيـــة 6 شـــركات، فـــي حين تنافســـت 
خمس شـــركات لتوفير موصات كهرباء.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تنافســـت 11 شـــركة 
لمناقصـــة شـــركة تطوير للبتـــرول، بغرض 
شـــراء وتوفير معدات ومستلزمات األمن 
والســـامة لمـــدة ثـــاث ســـنوات. ونالـــت 
“بابكو” مناقصة لتوفير مواد البقالة لنادي 
العوالـــي، الدار، مستشـــفى عوالي ومطعم 
المصفـــاة، في عقد زمني لمدة 3 ســـنوات، 

وقد تنافست عليها 4 شركات.

علي الفردان



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة دار باراس العقارية  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / أحمد ســالم أحمد باراس باعتباره المصفي القانوني لشــركة دار باراس 
العقاريــة  ذ.م.م  ،المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب القيد رقم 
122659 ، طالبا إشــهار إنتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شطبها 
مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

التاريخ  11 /يناير/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  CR2021-5252   طلب 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 .
رقم السجل: 88413-1

اسم التاجر : حسين محمد علي حسن
االسم التجاري الحالي: برادات ساحل باربار

االسم التجاري المطلوب : حواج ساحل باربار

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل و تصفية

ترافيرس انترناشيونال بي تي أي المحدودة
فرع لشركة اجنية

سجل تجاري رقم 118333

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي  ترافيرس انترناشــيونال بــي تي أي المحــدودة فرع لشــركة اجنبية 
المسجلة بموجب  القيد رقم 118333 ، بتصفية الشركة اختيار و تعيين السيد

GUNASEKARAN KUPPUSAMY    مصفيا للشركة
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات

التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم   21   لعام 2001 ، و عمال بنص المادة 335
من قانون الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:

33341988
guna@traverse.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة فاينش ميكر  ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد / جعفــر علــي حســن يعقــوب يوســف العالــي  باعتبــاره المصفــي القانونــي 
شــركة فاينــش ميكــر  ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤلية محــدودة بموجــب 
-1 94850 ، طالبــا إشــهار إنتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة  القيــد رقــم 
اختياريــة و شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلك وفقــا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد  76081 - 1

التاريخ  13-01-2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021

بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيد يوســف حســن صالــح الســبيعي المالــك ل عقاراتكــم للخدمــات العقاريــة (
مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 76081 - 1طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1500 الف وخمسمائة 

دينار لتصبح الشركة مملوكة يوسف حسن صالح السبيعي.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعلن بحل وتصفية شركة
 شركة ورقتك  ذ.م.م

سجل تجاري رقم  102702

بنــاء علــى قــرار الشــركاء فــي شــركة ورقتــك  ذ.م.م ، المســجلة  بموجب القيد رقــم 102702  بتصفية الشــركة 
اختياريا وتعيين السيد/ بشار محمد ابراهيم المطوع والسيد / بدر نورالدين عبدهللا نورالدين 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:
 المصفي:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

)CR2020-183553 (  إعالن  رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة/  فــراز نعيم نعيم أحمد محمــد رمضان بتحويل المحــل التجاري التالي : 
إلى السيدة / راهيلة نعيم نعيم أحمد محمد رمضان  

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل 

إعلن بحل وتصفية شركة 
 شركة ثري دي الين  ذ.م.م 
سجل تجاري رقم  105701-1

بناء على قرار المالك لشركة ثري دي الين  ذ.م.م ، المسجلة  بموجب على قيد رقم  1-105701 بتصفية الشركة 
اختياريا وتعيين السيد/ شادي جهاد الصحناوي 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:
 عنوان المصفي:

شادي جهاد الصحناوي 
+973- 39593537 

hamadaldosseri@gmail.com

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 إدارة التسجيل

CR2020-183960 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: عبدهللا علي عبدهللا العسبول 

االسم التجاري الحالي: عبدهللا علي عبدهللا العسبول
االســـــم التجـــاري الجديد : األصايل الذهبية للتجارة 

 رقم السجل :44182-18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل 

إعالن رقم CR2020-183330 لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة نيو وينستار لألعمال الكهربائية  ذ.م.م 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة / مريم عبدهللا علي أحمد مكي باعتبارها المصفي القانوني  لشــركة نيو 
وينســتار ألعمــال الكهربائيــة  ذ.م.م ،  المســجلة كشــركة ذات مســئولية محــدودة 
بموجــب القيــد رقــم 121557، طالبا إشــهار انتهاء أعمال تصفية الشــركة تصفية 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

القيد :57982-2
التاريخ : 13/01/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم  لسنة 2021

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الفرصة للعقارات والمقاوالت ذ.م.م
 

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقدم إليها الســادة 
القيــد رقــم  المســجلة بموجــب   ، للعقــارات والمقــاوالت  ذ.م.م  الفرصــة  أصحــاب شــركة 
57982-2، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة الفرصة للعقــارات والمقاوالت  ذ.م.م 

إلى شركة الفرصة للعقارات  ذ.م.م
فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة 

عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

التاريخ :  14/1/2021
وزارة الصناعة والتجار ة والسياحة
    CR 2020-  7288   طلب رقم

تنازل  -  عن المحل التجاري

تقــدم  الينــا ورثــة  الســيد  /  المرحــوم ادانــاه : عبــد هللا عبــد هللا ثامــر الدوســري  
بطلب تحويل المحل التجاري   

إلى السيد /    علي عبد هللا عبد هللا الدوسري    
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر 

يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

تاريخ13:/1/2020

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة السجل التجاري

CR2020-182465(( إعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا ورثــة الســيد المرحــوم: عبــاس ســلمان حســين البنــاء بطلــب تحويــل المحــل 
التجاري التالي إلى السيد سلمان عباس سلمان حسين البناء 

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 0000 لسنة 2021
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة سوناج الدارة المكتب الرئيسي د.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد /
MOHANAN KALLATE VELAYUDHAN باعتباره المصفي القانوني لشركة

سوناج الدارة المكتب الرئيسي د.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسئوليه محدوده بموجب
القيد رقم 124374 - 1 طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية و

شــطبها مــن الســجل التجــاري، و ذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر 
بالمرسوم

بقانون رقم 21 لسنة 2001

تاريخ   12  يناير   2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن تنازل

  CR2021-5649   طلب رقم
تقــدم إلينــا الســادة / ورثــة الرحوم رضي حســن رضي كاظم الرقــم الشــخصي 460103890 طلب تنازل عن 
المحل التجاري الواردة معلوماته ادناه الى السادة / حسن رضي حسن رضي الرقم الشخصي 710405529 
، فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خالل خمســة عشــر يوم ا مــن تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

التاريخ   11 يناير 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
إعالن رقم   CR2020-159121   لسنة 2021

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
القرية الكويتية لتجارة السلع ذ.م.م

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم 
إليهــا الســيد / اســحاق محمد امين عبدالرحمن محمد اميــن باعتباره المصفي 
القانوني لشــركة القرية الكويتية لتجارة الســلع ذ.م.م ،المســجلة كشــركة ذات 
مسؤلية محدودة بموجب القيد رقم 101142 - 1 ، طالبا إشهار إنتهاء أعمال 
تصفية الشــركة تصفية اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقم 21 لســنة 

2001

يقع ما بين 
جزيـــرة دلمونيا
وجزيرة أمــــواج
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الوثائق جاهزة
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2021
JAN

محجـوز
Booking
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  منطقة راقية
  شوارع واسعة
  مساحات متعددة
  إطاللة بحرية
  مداخل ومخارج

SHORUQ PLAN ESTATE

39442411
حسين علي

36026333
رضا عبد هللا

36799711
علي عيد

36600656
عباس علي
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Broker's license
Property Manager's license
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رقم السجل االسم التجاري

العاصي لالدوات الكهربائية 44390 -   1

رقم القيد االسم التجاري

تكس لبيع الدراجات النارية وقطع غيارها 67597-1

رقم السجل االسم التجاري

ورشة نبراس االكهربائية 44390 -   2

رقم القيد االسم التجاري

دراجات 299 67597-2

رقم السجل االسم التجاري

العاصي للمقاوالت الكهربائيه 44390 -   3

رقم القيد االسم التجاري

عبد هللا عبد هللا الدوسري 1802 - 1

رقم القيد االسم التجاري

 64283 - 4 باسفيك إليكترونكس

 االسم الهاتف البريد اإللكتروني

 afthab.m@nooninv.com +973 - 39942666 بشار محمد ابراهيم المطوع 
 info@namlibahrain.com  +973 - 33500046 بدر نورالدين عبدهللا نورالدين
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Vacancies Available
NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17725075  or  yousif@aanass.net 

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

  MASON ASST 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

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

  SHEET METAL WORKERS (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  HR@RAMSIS.COM.BH 

Wahat Albusaiteen For Fruits and Vegetables Bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39206418  or  NAJAT7806806@HOTMAIL.COM 

RASHT TEXTILES & LADIES TAILORING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17771347  or  ALKARAWAN_DC@HOTMAIL.COM 

ORIENTAL PRESS B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17501000  or  ORIENTAL@ORIENTALPRESS.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 34561904  or  WAANDMASERVICESBH@GMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

AL MERSAD JIBSON CONTACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36613696  or  BALOUSHI2266@GMAIL.COM 

MARMARAH SEA TURNERY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777322  or  JASKABI@GMAIL.COM 

Fish lounge restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 39429426  or  SALAHNASAER38@GMAIL.COM 

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

  SANDBLASTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

AL MIRA STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39857850  or  ARJUNSINGH.RKS1@GMAIL.COM 

TEA TIME PLEASURE RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39867872  or  HASH2H2@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

MAXEL INTERNATIONAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944412  or  ABUTHAR1975@GMAIL.COM 

Golden Super Show - Bahraini Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 36723677  or  GOLDENSUPERSHOW@GMAIL.COM 

MARDAN CARGO HANDLING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35100286  or  MURDANCARGO@GMAIL.COM 

MY PETS VETERINARY CLINIC W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contact

 17536617  or  ISA.ALANSARI@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

G4S SECURE SOLUTIONS BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

AL JAWASHAN PERSONAL EVENT PLANNER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33363766  or  HASANALIALNASER1977@GMAIL.COM 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

NEW AL SHAZED Other BUSINESS SUPPORTING SERVICES company S.P.C O 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33637959  or  IQBALNEWLIFE@YAHOO.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAYLA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

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

ALMOWASH COLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39414262  or  halbanna57@gmail.com 

ALAMEER RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330800  or  alameer.restaurants@gmail.com 

WADI ALJABRIYA Auto Electrical 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33462636  or  JOKERIPHONE71@GMAIL.COM 

HAPPY TOWN RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39154545  or  ALIMOHAMMADSHAFIA542@GMAIL.COM 

High Building Gate for Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33515088  or  hbgcspc@gmail.com 

High Building Gate for Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33515088  or  hbgcspc@gmail.com 

MOHAMMAD AHMED ABBAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33556626  or  MOHD18279@GMAIL.COM 

ASIA GATE DECORATION MATERIAL EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33006454  or  ASMA.SADRY@HOTMAIL.COM 

RECON FABRICATION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39458822  or  MEZMEZLINE@GMAIL.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

GHADA FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17402506  or  ASSA2040@WINDOWSLIVE.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17404949  or  SECURITY@MANGUARD.COM.BH 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17007771  or  HR@issbh.com 

Albabtain Contracting Co Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  PROJECTS COORDINATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 32079513  or  NAIF@ABC.SA.COM 

BLUE SWIMMING CRAB FACTORY FOR PRESERVING FISH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39777647  or  hr@jaradahfish.com 

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

  ANALYST RESEARCH 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

FITNESS FACTORY GYMANASIUM 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 36254825  or  ALBINALI61@GMAIL.COM 

Wadi amina document clearance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

JASLOCK INTERIOR DECORATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34324605  or  SAIDAQASIM2016@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330229  or  BEENANAIR52@GMAIL.COM 

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

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17737000  or  h.s.m1111@gmail.com 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ALNOZHA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17536851  or  MPMP@BATELCO.COM.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

MIDDLE EAST RECYCLING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36310109  or  KAISER@MERC.COMPANY 

Safe house for cleaning 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact
 37760668  or  ABMIRA394@GMAIL.COM 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 37786848  or  RENJU84R@GMAIL.COM 

BARANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33162999  or  ADEL_ALATTAR@HOTMAIL.COM 

Media District operation of websites 
has a vacancy for the occupation of

  EDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17402482  or  FAIZAALBALOOSHI85@GMAIL.COM 

AL MAZYOON GATE ELECTRICAL LIGHTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39440248  or  WARETH.ALNOOR17@GMAIL.COM 

HAPPY TOWN CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39154545  or  ALIMOHAMMADSHAFIA542@GMAIL.COM 

MODREN DENTAL LABORTORIES 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535020  or  ALAA.SHUQAIR@YAHOO.COM 

ZAMZAM DHAHI KHAMIS ALDOSERI ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39982239  or  ZAMZ5652@GMAIL.COM 

Real Taste Coffee W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17491143  or  REALTASTEGROUP@GMAIL.COM 

SHAHEER UPHOISTERY AND CURTAINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17431517  or  FATEH44M@GMAIL.COM 

AZA  HOUSE  ELECTRONICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39853570  or  THASTHAKEERSM@GMAIL.COM 

POWER TECH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39279042  or  sio.ptc.bh@gmail.com 

UM NAIF CONTRACTING AND SUPPLY - BAHRAINI PARTNERSHIP CO. OWNED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38200780  or  HAPPYTOWN113@GMAIL.COM 

HAMAD AHMED ALJOWDER EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CONSTRUCTION WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17673922  or  HAMAD691@HOTMAIL.COM 

Development of ideas for financial consultants W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66917176  or  MESHARI-333@HOTMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

JAFFAR ABDUL AZIZ FOR IMPORT & EXPORT OF VEGETABLES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39125485  or  OVGAFOOR@GMAIL.COM 

MILAN COLD STORES W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13655744  or  RIOBAHRAIN@HOTMAIL.COM 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

TWINS PALACE ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36776376  or  JANAHI31@HOTMAIL.COM 

Dellaa rohak for hairdressing 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact
 33469971  or  AMOOLAH89@GMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

7 SKY AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33492848  or  ABRAR_AZAM2277@YAHOO.COM 

Seed2cup Coffee Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36555316  or  SIXSTARS-CO@HOTMAIL.COM 

GREEN HILL CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 39659728  or  PRAKASH_CKP2000@YAHOO.COM 

One piece cafeteria 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33439999  or  TAISSER77@GMAIL.COM 

AMBIANCE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 66660440  or  KHALIDSHARYANCO@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

SOLO 13 TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 39294870  or  SOLO13.31OLOS@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

JAMIL MANSOOR ALI ALSAEGH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931166  or  TUXED_9898@HOTMAIL.COM 

ALI AHMED HASAN AHMED ALORAIBI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39400896  or  ALIALORAIBI@LIVE.COM 

D4 INSIGHT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 32233187  or  HARIGOPALDASA@D4INSIGHT.COM 

JAMIL MANSOOR ALI ALSAEGH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39931166  or  TUXED_9898@HOTMAIL.COM 

AG  Shade Abbas group SPC 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  abbasalowainati@gmail.com 

MOON ROCK RESTAURENT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39169293  or  KALIFULLAH.BH@GMAIL.COM 

RIFFA MART CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39233478  or  ELANGOTAB@GMAIL.COM 

ARABIAN MILLENIUM CONSTRACTIION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17689600  or  JURDABI@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Araib Factory for Industry 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39985455  or  WRM.RAMADAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Dessange Beauty Center WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Shibu designs S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36256088  or  CHAURASIAJAWAHIR@GMAIL.COM 

ALEASHIR MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN (GROCERY OR COLDSTORE) 
 suitably qualified applicants can contact
 66300085  or  MAHERBH18@GMAIL.COM 

Belle et zen Beauty Center 
has a vacancy for the occupation of

  TRAINER 
 suitably qualified applicants can contact
 17506098  or  MSHAKH98@GMAIL.COM 

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

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

VICKY NELLAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39013222  or  KHAILD.BN.NASER@GMAIL.COM 

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

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

Shibu designs S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36256088  or  CHAURASIAJAWAHIR@GMAIL.COM 

Abu husain bakery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39635791  or  NASSEMDEJLAH@GMAIL.COM 

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

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

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

VICKY NELLAI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39013222  or  KHAILD.BN.NASER@GMAIL.COM 

ABDULJALIL HASAN SALMAN RADHI(DERY/6753) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39637880  or  JILIA198891@GMAIL.COM 

ABU SALAH GATE SHAWARMA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17344787  or  ALZUHOOR@HOTMAIL.COM 

LACASA ITALIAN PASTA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39630364  or  Abusalmanbfa@yahoo.com 

YUSUF NEAMA MOHAMEDTRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34218230  or  YUSUFNEAMAMOHAMEDMAHMOOD@GMAIL.COM 

BUQAIS CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33280814  or  ALWAHADC@GMAIL.COM 

MATROOK TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36117747  or  AZIZMATROOK@HOTMAIL.COM 

MOBEEN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 36315263  or  PERVAIZ.SARWAR123@GMAIL.COM 

ALDAIH BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595954  or  STARFIVE858@YAHOO.COM 

AL SHAHEB ELECTRICAL CO.WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17772047  or  J_98891@HOTMAIL.COM 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

GREEN CHANNEL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33612859  or  GHAFFAR.BADIANI@GMAIL.COM 

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

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

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17731881  or  TONY.MITCHELL@ALTRAD.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

United Electronics Company - Extra S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact
 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

ARKAN GOLD STORES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39232232  or  ENTESAR.ALDOSERI@GMAIL.COM 

MUBASHIR FOOD CITY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36536665  or  MAHDIBZ@HOTMAIL.COM 

Star upscale Trading CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33344415  or  JALALALTHAWADI@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

KOOKITO SANDWITCHES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66311010  or  KOOKITOCO@HOTMAIL.COM 

JALAL OPTICIAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17685527  or  SALES@JALALOPTICIAN.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17786500  or  enily@kcbahrain.com 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  a7medy88@gmail.com 

JABAL SAND BUILDING CLEANING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33007733  or  SNAKE007_3@HOTMAIL.COM 

LOOP CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17341117  or  AKOHEJI@ESNADMANAGEMENT.COM 

Basic Industrial Technical Services W.ll 
has a vacancy for the occupation of

  SYSTEM ANALYST 
 suitably qualified applicants can contact
 17260023  or  MD@BITSGROUPS.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

SHIFA DAR KULAIB MEDICAL CENTRE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39824032  or  ABUTTY.KILIYANNI@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

KHALAF SONS REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17822550  or  ADELKHALAF111@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

AgileArabia General Trading and equipments Rental Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38383926  or  ASHRAF@AGILEARABIA.CO.UK 

Sufrat alsham cafeterya 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36227337  or  ALKHSHRAM@GMAIL.COM 

YATEEM AIRCONDITIONING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17253177  or  alitahery@hotmail.com 

Hypo grapgics 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contact

 17226656  or  hypo@batelco.com.bh 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  a7medy88@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

ALWATYAH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39470757  or  AL_MATOOQ@HOTMAIL.COM 

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

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

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

NAYAB HOLDING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 34165689  or  NIKISUHAIL1@GMAIL.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

Creative Event Studio W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34049352  or  INFO@CESTUDIO.ME 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

ALRESALAH 
has a vacancy for the occupation of

  PRESSER (HAND) 
 suitably qualified applicants can contact
 17776089  or  BUESA121@GMAIL.COM 

ANWAR ABDULLA CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36262227  or  a7medy88@gmail.com 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17404435  or  khalid.bitar@bh.nestle-waters.com 

TOSH TOSHIN KITCHEN  s.p.c 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 36080800  or  JALWARDI62@GMAIL.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(SHOVEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

DH Stores Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17133017  or  DMARTJOBSBH@TAALABAT.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39262606  or  ahmed@sanarep.com 

City shine cleaning 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17702759  or  JALEELALSHAIKH85@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

BAHRAIN ALUMINIUM EXTRUSION CO. (BALEXCO) B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contact

 17730073  or  JOANN@BALEXCO.COM.BH 

Mr handsome gents salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 33483028  or  ESSATOWERS@GMAIL.COM 

ALHANAFI CLEANING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 39881145  or  bujassim398@yahoo.com 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

Al Rayah For Safety Items WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17712700  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

AMEERI SERVICES COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17456111  or  HRAMEERI@AMEERI.GOV.BH 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

FADEL NESUF CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33068067  or  GHANEMALATTAWI@GMAIL.COM 

JVT & Associates- Chartered Accountants Bahraini partnership com 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34187707  or  JOHN@JVTHOMSON.COM 

Mexico cleaning and maintenance services 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

Promag Technical Services W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17713866  or  febin@promagbahrain.com 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

ALZAJERAH FOOD STUFF & SWEET WATER & ICE 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 17420850  or  alhaddar123@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33610210  or  hajen.const@gmail.com 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

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

PURE CONTRACTING CO. S.P.C  OWNED BY  RAJAEI ISA AHMED ALI YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

RAHMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17661055  or  MOHD265@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ARAB TOBACCO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38020740  or  KURUDIVEED@GMAIL.COM 

AL  SAFA  PHERMACY 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600732  or  NISARASHRAF@YMAIL.COM 

R I M MARKETING S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

HASSAN MAHMOOD SUPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877033  or  MAHMOA@SPU.EDU 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

Sorelle Beauty Lounge W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77337333  or  INFO@SORELLEBEAUTYLOUNGE.COM 

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

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

United Electronics Company - Extra S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 37736766  or  QASABY.A@EXTRA.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

TURK HEAVY TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700165  or  HR@TURK.bh 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

GREAT WALL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77371367  or  BACCUMIYA01@GMAIL.COM 

LEO METAL CLADDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39441385  or  SAJEEV@BATELCO.COM.BH 

NEW PORT LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500228  or  AYUBIAN99@HOTMAIL.COM 

TOOMA NALIS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17666797  or  Yogo.bahrain@gmail.com 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

URANUS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17471118  or  HAITHAM.ALALAWI@GMAIL.COM 

RAHMA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17661055  or  MOHD265@HOTMAIL.COM 

National Constructions 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17280544  or  vaisakhpillai@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

FADEL NESUF CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 33068067  or  GHANEMALATTAWI@GMAIL.COM 

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

  SENIOR INSTRUCTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33386949  or  SAKALAARTS@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

NEW MARHABA JEWELLERY CO .W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38880009  or  HUSSAINALDOY@YAHOO.CO.UK 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17877246  or  ABOMOHMAD71@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181500  or  CAREERS@JBFBAH.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

Kraum And Spruk Technologies W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CABLE JOINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 36666444  or  ASHOKRMA@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

CAPITAL FACILITIES MANAGEMENT S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77132211  or  cfmbah@gmail.com 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

RUWAD ALBAHRAIN SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 33909150  or  ALIQASIM2012@YAHOO.COM 

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

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33445432  or  info@NDTGLOBALWLL.COM 

DAR ATLAS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39688706  or  JAWAD_DAWOD@HOTMAIL.COM 

ECOSPAN CONSTRUCTION COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17403535  or  INFO@ECOSPANS.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

SHINE TRADING Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 37767255  or  SHINETRADINGBH@GMAIL.COM 

AL SKANDER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33427758  or  SEEMAPURUSH@GMAIL.COM 

TERRACOTTA PUBLICITY AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GMAIL.COM 

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Albabtain Contracting Co Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ENGINEERING DEPARTMENT) 
 suitably qualified applicants can contact

 32079513  or  NAIF@ABC.SA.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALSALAM GAS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39661162  or  MOHSEN@SALAMGAS.COM 

ISMAEEL HAMEED CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  ISMAEELHAMEEDBH@GMAIL.COM 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  STRUCTURAL METAL PREP.&ERECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Q1 FRESH AND FROZEN  MEAT & FISH WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 17533293  or  SALEHREDHA@GMAIL.COM 

ALKABEER CONSTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17676242  or  INFO@LAMASATBH.COM 

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

  QUALITY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 17514166  or  ABUNAJID@GMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

BAQER MERZA ABDULHUSAIN NOOH 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33806976  or  BH2813866@GMAIL.COM 

PANKAJ CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 39672580  or  ALHARAMPPM@GMAIL.COM 

SARA SAEED JAFFAR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 32123332  or  SPEEDONE708@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

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

  DRIVER/OPERATOR(CRAWLER CRANE) 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

ALSALAM GAS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of
  AIR-CONDITIONING TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact
 39661162  or  MOHSEN@SALAMGAS.COM 

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

  PLUMBER 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

HIGH SPEED Electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39696054  or  ALSAYED_76@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

Blueprint Bahrain Interiors W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17746945  or  ralph.sayegh@blueprintme.com 

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

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Pure Aqua Construction W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17007575  or  INFO@PUREAQUABH.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

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

  SENIOR PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536222  or  firoz.p@tcs.com 

NACHWA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36660601  or  HABOOB_1991@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17830330  or  HANGAMH@HOTMAI.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

MR.SHINE AUTO CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39738333  or  MRSHINE_BAHRAIN@YAHOO.COM 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALTAKATUF CONSTRUCTION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700356  or  altakatuf.bh@gmail.com 

JALAPENO BARGER 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33204049  or  Jalapeno.bh@gmail.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

AWAL PRODUCTS COMPANY LIMITED S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh  
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طهران تدعم ميليشيات تعطل السالم في اليمن.. وتعطل أي حلول في سوريا

وزير الخارجية السعودي: إيران تنشر الخراب في المنطقة

اتهــم وزيــر الخارجية الســعودي األمير فيصل بن فرحــان، أمس الخميس، إيران 
بنشر الخراب في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع 
نظيره الروســي ســيرغي الفروف، على هامش زيارة رســمية يقوم بها المســؤول 

السعودي إلى روسيا.

“تعزيـــز  علـــى  إيـــران،  الوزيـــر  وحـــث 
مـــن  بـــدًل  اإليرانـــي  الشـــعب  مقـــدرات 
تمويـــل ميليشـــيات لزعزعـــة أمـــن دول 

الجوار”.
وقـــال: إن “النظـــام اإليرانـــي يجـــب أن 
يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة”، 
موضًحـــا أن “المواطـــن اإليرانـــي يجب 
أن يكون فـــي األولوية، وعندما يحدث 

ذلك، ستتغير األمور في المنطقة”.
وأوضـــح الوزير الســـعودي أن “المملكة 
تدفـــع باتجـــاه تحقيـــق الســـتقرار فـــي 
المنطقة”، مشـــيًرا إلى “أنشـــطة إيرانية 

مزعزعة لألمن” في المنطقة.
وأشـــار إلـــى “نجـــاح المملكة فـــي تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض في اليمـــن”، ملمًحا إلى 

“دور إيرانـــي في تزويـــد الحوثيين في 
اليمن باألسلحة”.

فرحـــان  بـــن  فيصـــل  األميـــر  واتهـــم 
مـــن  المدعومـــة  الحوثـــي  “ميليشـــيات 

إيران بتعطيل السالم في اليمن”.
وفـــي ملف النفط، أعلن أن “التعاون مع 
روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط” 

ضمن منظومة “أوبك بلس”.
وحـــول ليبيـــا، شـــدد علـــى أن “المملكـــة 
تؤكـــد أن الحل في ليبيـــا يجب أن يتم 

دون تدخالت خارجية”.
الســـورية،  األزمـــة  علـــى  تعليـــق  وفـــي 
إن  الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال 
“ميليشـــيات إيران في سوريا تعطل أي 

حلول”.

أن  الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وذكـــر 
زيارتـــه إلى روســـيا تهـــدف إلـــى تعزيز 
التنسيق والتعاون في كافة المجالت.

وردا على ســـؤال مـــن الصحافيين، قال 
“المملكـــة تدعـــم  الوزيـــر الســـعودي إن 
الحوثييـــن  باعتبـــار  واشـــنطن  قـــرار 
جماعة إرهابية”، منوًها بهجماتهم على 

المناطق المدنية في السعودية.
من جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسي 

لفـــروف أن “روســـيا ترحـــب بقمة العال 
فـــي الســـعودية ومـــا خرجـــت بـــه مـــن 
اتفاقـــات”. وأبـــرز أن “موســـكو مهتمـــة 
بالستقرار في منطقة الخليج العربي”.

وأضـــاف “ندعم الموقف الســـعودي في 
الخارجيـــة بقضايـــا  التدخـــالت  رفـــض 
المنطقـــة”. وأكـــد لفـــروف أن موســـكو 
تدعم “عملية سياســـية شاملة في ليبيا 

بمشاركة كافة األطراف”.

موسكو ـ وكاالت

وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان وروسيا سيرغي الفروف

بغداد ـ وكاالت

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  كشـــف 
العراقـــي عن تحالف “الفتح” أحمد 
الكناني، عن تسريبات من اجتماع 
الرئاسات األخير حول النتخابات 
المبكرة التـــي من المقرر أن تجري 

في يونيو المقبل.
وقـــال فـــي تصريـــح صحافـــي، إن 
“الحكومـــة غير قـــادرة على إجراء 
النتخابات في شهر يونيو المقبل، 
ألن عمرهـــا قصيـــر، وهـــي بحاجة 
إلـــى وقـــت أطـــول ألجـــل إجـــراء 
اإلنجـــاز  وتحقيـــق  النتخابـــات 

المنتظر منها”.
وأضاف، أن “التسريبات المتداولة 
من اجتماع الرئاسات األخير تشير 
إلـــى الرغبـــة بتأجيـــل النتخابـــات 

إلى أكتوبر المقبل”.

“بعـــض  أن  إلـــى  الكنانـــي  وأشـــار 
متهيئـــة  غيـــر  السياســـية  القـــوى 
األحـــزاب  لســـيما  لالنتخابـــات، 
المدعومـــة مـــن رئيـــس الحكومـــة 

مصطفى الكاظمي”.
الرئاســـات  اجتمعـــت  أيـــام  وقبـــل 
فـــي العراق )الجمهوريـــة - الوزراء 
لبحـــث  القضـــاء(؛   - البرلمـــان   -
الســـتعدادات لالنتخابات المبكرة 
رئيـــس  موعدهـــا  حـــدد  التـــي 
الحكومـــة مصطفـــى الكاظمي في 

السادس يونيو المقبل.
زعيـــم  حـــذر  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
التيار الصدري في العراق، مقتدى 
الصـــدر، مـــن تأجيـــل النتخابـــات 
إلـــى  المواطنيـــن  ودعـــا  المبكـــرة، 

تحديث سجالتهم النتخابية.

الرئاسات العراقية تبحث تأجيل االنتخابات المبكرة

تونس ـ أ ف ب

خال شـــارع الحبيب بورقيبة الرئيســـي 
في العاصمة التونســـية أمس الخميس 
من المتظاهرين وانتشـــرت فيه قوات 
األمن، فيما حال اإلغالق التام؛ بســـبب 
تفشي وباء كوفيد - 19 دون الحتفال 
ســـنوات   10 منـــذ  العـــادة  جـــرت  كمـــا 
بذكـــرى ســـقوط نظام الرئيس األســـبق 

الراحل زين العابدين بن علي. 
ونشـــرت قـــوات األمـــن متاريـــس على 
طول الشارع وأغلقت الممرات الفرعية 
للشـــارع فـــي أول أيـــام اإلغـــالق التـــام 
الذي يســـتمر حتى األحـــد المقبل، وفقا 

لصحافية في وكالة فرانس برس.
الصحافييـــن  بعـــض  ويتجـــول 

الـــذي  الشـــارع  فـــي  والمصوريـــن 
ينايـــر   14 فـــي  فيـــه  تجمـــع 

2011 آلف المحتجيـــن 
برحيـــل  المطالبيـــن 
بـــن  العابديـــن  زيـــن 

علي. واعتـــاد التونســـيون العودة إليه 
كل ســـنة في مثل هـــذا التاريـــخ، غالبا 

للتذكير بمطالب الثورة.
وقال أحـــد المصورين “ذكرى 14 يناير 

دون طعم” هذا العام.
التونســـي  المنتـــدى  رئيـــس  ويقـــول 
والجتماعيـــة  القتصاديـــة  للحقـــوق 
المفـــروض  مـــن  “كان  الطالبـــي  عـــالء 
النـــزول لالحتجاج في شـــارع الحبيب 
العاصمـــة  وســـط  )فـــي  بورقيبـــة 
التونسية( للمطالبة بالمزيد من العدالة 
التـــي  الحكومـــات  ألن  الجتماعيـــة، 
لـــم تهتـــم   2011 تعاقبـــت منـــذ العـــام 
بهـــذا المطلـــب”. ويســـتدرك “لكـــن يوم 
14 يناير ســـأبقى في البيت للمرة 
األولـــى منـــذ 10 ســـنوات، ألن 
شـــديدة  الصحيـــة  األزمـــة 
ويجب اتخـــاذ إجراءات 

قوية”.

تونس تحيي ذكرى سقوط نظام بن علي وسط إغالق تام
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كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن طلب رئيس أركان الجيش 
اإلســـرائيلي بإعـــداد 3 بدائـــل عســـكرية ضـــد البرنامـــج النـــووي 
اإليرانـــي، ســـيقوم المســـتوى العســـكري بعرضها على المســـتوى 

السياسي قريًبا.
تســـريب هـــذه المعلومـــات قـــد يشـــكل ورقـــة ضغط بيـــد رئيس 
الرئيـــس  إدارة  نتنياهـــو، علـــى  بنياميـــن  اإلســـرائيلي،  الـــوزراء 
األميركـــي المنتخـــب، جو بايدن، التي أعلن مســـؤولون فيها أنها 

ستعود إلى التفاق النووي مع إيران.
وبحســـب المعلومـــات فـــي إســـرائيل، فـــإن إيـــران حصلـــت على 
3 أطنـــان مـــن اليورانيـــوم منخفـــض التخصيـــب ولديهـــا قـــدرة 

بالنطالق إلى قنبلة نووية خالل عام.
وفي السياق نفسه، ينوي نتنياهو تعيين مبعوث خاص لمعالجة 
الملـــف النـــووي اإليراني والتصالت مـــع إدارة بايدن. ويبدو أن 
رئيـــس الموســـاد، يوســـي كوهين، الـــذي ينهي مهامه فـــي يوليو 

المقبل، صاحب أعلى الحظوظ بتولي المهمة.
وتضيف صحيفة “إســـرائيل هيوم” أن الجيش اإلسرائيلي يعمل 
علـــى إعـــداد خطـــة عمليـــة جديـــدة تتعامل مـــع التهديـــدات في 
الشـــرق األوســـط، وتتطلب ميزانية إضافية لـــوزارة األمن تقدر 

بعدد من المليارات.
وقال وزير األمن اإلســـرائيلي، بيني غانتس، في مقالة موســـعة 
حول مشروع إيران النووي في الصحيفة: إن “إيران تتقدم في 
الســـنوات األخيـــرة أيضا في مجـــال األبحـــاث والتطوير، وجمع 
المـــواد المخصبـــة وأيضـــا بالقـــدرات الهجوميـــة، ويديرها نظام 
يرغـــب حقيقـــة بالحصـــول على الســـالح النـــووي”. وأضاف “من 
الواضح أن على إســـرائيل أن تمتلك خيارا عســـكريا، وهذا األمر 

يتطلب موارد واستثمارا”.

أعلنـــت وزارة الداخليـــة اليمنية، أمس 
الخميـــس، أن “نظام إطالق الصواريخ 
لـــدى الحوثييـــن يقـــف وراءه خبـــراء 

إيرانيون ولبنانيون”.
أن  اليمنيـــة  الداخليـــة  وكشـــفت 
“الصواريخ التي استهدفت مطار عدن 
باليســـتية، أطلقـــت مـــن مســـافة نحـــو 

100 كيلومتر”.
وأوضحت الوزارة أن “الصواريخ التي 
ضربـــت مطار عدن أطلقت من مناطق 

سيطرة الحوثيين”.
إلى ذلك، أفاد تقرير لمجلة “نيوزويك” 
األميركيـــة، أمـــس الخميـــس، أن إيران 

أرســـلت علـــى مـــا يبـــدو طائـــرات دون 
طيـــار متقدمة إلـــى ميليشـــيا الحوثي 

في اليمن.
وقالـــت المجلـــة األميركيـــة فـــي تقرير 
عليهـــا  اطلعـــت  صـــورا  إن  حصـــري، 
وأكدها خبير يتابع األنشـــطة اإليرانية 
في المنطقة، تشـــير إلى نشر الطائرات 
اإليرانيـــة المســـيرة، وهـــي مـــن طـــراز 
“شـــهيد136-”، التي يطلـــق عليها أيضا 
“الطائـــرات النتحاريـــة” فـــي محافظة 

الجوف بشمال اليمن.
وقال الخبير الذي تحدث شريطة عدم 
الكشـــف عن هويته، للمجلة “لقد ســـلم 

اإليرانيـــون لوكالئهـــم الحوثييـــن فـــي 
اليمن طائرات دون طيار متطورة”.

وأضاف “إنهم ينشـــرون هذه الطائرات 
بـــدون طيـــار أو يضعونهـــا مســـبقا من 

أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة 
من األهداف الموجودة في نطاقهم”.

مفاعل نووي إيراني

الصورة نقاًل عن مجلة نيوزويك األميركية

تتطلب إضافــة عدد من المليارات خارج ميزانية جيشــها

صور أقمار صناعية توثق نشر إيران طائرات “انتحارية” في محافظة الجوف

إسرائيل تعد خطة عسكرية ضد نووي إيران

داخلية اليمن: خبراء من إيران ولبنان وراء صواريخ الحوثيين

الخرطوم ـ وكاالت

أعلن وزير الخارجية الســـوداني عمر قمر الدين، أمس الخميس، 
أن “الغرض األســـاس مـــن الزيارات الخارجيـــة توضيح الحقائق 

لقادة الدول المجاورة والصديقة حول نزاعنا مع إثيوبيا”.
وطالـــب إثيوبيـــا أن تتروى “كـــي نتفاوض علـــى تهدئة األوضاع 
وليس لبحث قضية الحدود”، مشـــيرا إلى أن “الســـفير اإلثيوبي 
أدلـــى بمعلومات غير صحيحة، لكننا كسياســـيين نضبط أنفســـنا 

في التعامل”.
ونفى قمر الدين وجود أطراف مستفيدة من هذا الصراع، داعيا 
إثيوبيا إلى عدم النجرار “لهذا النوع من الفتن”. وقال “لم نلحظ 

مشاركة ألي قوات إريترية في نزاعنا مع إثيوبيا”.
وقـــال “حينما تطلـــق إثيوبيا على الحدود عبـــارة “متنازع عليها” 
فهـــذا وصـــف “باطـــل” ل يجـــد أي ســـند فـــي الوثائـــق والمواثيق 
الدولية”، مضيفا “السودان ل يسعى ألي وساطة مع إثيوبيا ألنها 

حدودنا وأرضنا ول نرغب بالتصعيد”.
وأضـــاف أن هنـــاك زيـــارة مرتقبـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
وزيارات مجدولة للكويت وقطر، ونســـعى لستدعاء كل الدعم 
الدبلوماســـي والقانونـــي، وأوضـــح أن “اإلمـــارات اســـتمعت لكل 
األطـــراف وترغب في تقييم الوضع”، متحدثا عن “مبادرة ُيمكن 

طرحها في المستقبل”.
ردا على اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الحدود، أعلنت سلطة 
الطيـــران المدنـــي الســـودانية فرض قيـــود على حركـــة الطيران 
فوق ولية القضارف ومنطقتي الفشـــقة الكبرى والصغرى شرق 
البالد. ونقلت صحيفة سودان تريبيون عن مدير سلطة الطيران 
المدنـــي قولـــه “إن اإلجراء يأتي عقـــب اختراق مقاتلـــة إثيوبية 

ألجواء السودان صباح الثالثاء”.

من تعزيزات الجيش السوداني على الحدود مع إثيوبيا

فــرض قيود على حركة الطيران فوق واليــة القضارف الحدودية
السودان: ال نسعى لوساطة مع إثيوبيا

سيول ـ وكاالت

كوريـــا  فـــي  العليـــا  المحكمـــة  أيـــدت 
حكمـــا  الخميـــس،  أمـــس  الجنوبيـــة، 
بالسجن 20 عاما بحق الرئيسة السابقة 
بارك غيون هاي بتهمة الرشـــوة وغيرها 
مـــن الجرائـــم. وبهـــذا الحكـــم، تســـدل 
المحكمـــة الســـتار علـــى قضية الفســـاد 
التاريخية، التي شـــهدت سقوطا مدويا 
مـــن قمـــة ســـلم الســـلطة ألول رئيســـة 
ســـابقة وأيقونة الحكومـــات المحافظة 
بـــارك  أن  الحكـــم  البـــالد. ويعنـــي  فـــي 
غيون هاي، التي أطيح بها من منصبها 
واعتقلت في العام 2017، من المحتمل 
أن تقضـــي 22 عاما خلـــف القضبان عن 
جرائـــم مختلفـــة، بعـــد إدانـــة منفصلـــة 
فـــي  القانونـــي  غيـــر  التدخـــل  بتهمـــة 

ترشـــيحات حزبها قبل النتخابات 
البرلمانيـــة فـــي عـــام 2016، 

ذكـــرت  مـــا  بحســـب 
بـــرس.  األسوشـــيتد 

وإذا قضت بارك فترة عقوبتها بالكامل، 
فسيتم إطالق سراحها في العام 2039 
عن عمر يناهز 87 عاما، غير أن إجمالي 
أيضـــا  مؤهلـــة  يجعلهـــا  ســـجنها  فتـــرة 
للحصول على عفو رئاسي خاص، وهو 
احتمـــال يلـــوح فـــي األفق مـــع اقتراب 
الناخبين المنقســـمين بشـــدة في البالد 
مـــن النتخابـــات الرئاســـية المقبلة في 

مارس 2022.
ولـــم يتطـــرق رئيـــس كوريـــا الجنوبيـــة 
الليبرالـــي مـــون جاي إن، الـــذي فاز في 
النتخابات الرئاســـية المبكرة بعد إقالة 
بارك، بشكل مباشر إلى إمكانية إطالق 
ســـراح بارك. وشهد مون جاي إن أخيرا 
انخفاضـــا في معـــدلت الرضا عن أدائه 
بســـبب  جديـــدة؛  مســـتويات  إلـــى 
المشكالت القتصادية والفضائح 
السياســـية وتزايـــد اإلصابـــات 

بفيروس كورونا.

السجن 20 عاما لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة
جنيف ـ وكاالت

قـــال مديـــر برنامـــج الطـــوارئ فـــي 
العالميـــة مايـــكل  منظمـــة الصحـــة 
رايان “إن العام الثاني لوباء كورونا 

قد يكون أكثر صعوبة من األول”.
وقـــال رايـــان فـــي بث مباشـــر على 
فـــي  األمميـــة  المنظمـــة  حســـاب 
“تويتـــر”: “نحن ندخـــل العام الثاني 
أكثـــر  األمـــر  يكـــون  وقـــد  للوبـــاء، 
صعوبـــة، بالنظـــر إلـــى ديناميكيات 
التـــي  المشـــاكل  وبعـــض  النتشـــار 

نراها”.
الصحـــة  فـــي  المســـؤول  وشـــدد 
التـــي  البيانـــات  العالميـــة علـــى أن 
تلقتهـــا المنظمـــة أثناء األســـبوعين 

أن  إلـــى  تشـــير  الماضييـــن 
اإلصابـــات “بلغت الذروة 

مرة أخرى”.
وقـــال رايـــان فـــي 
إن  الصـــدد،  هـــذا 

الشـــمالي،  األرضيـــة  الكـــرة  نصـــف 
خصوصا أوروبا وأميركا الشمالية، 
يشهد “عاصفة مثالية”، لفتا إلى أن 
زيادة انتشـــار العدوى كانت نتيجة 
عوامل مثل الصقيع والزحام داخل 
المبانـــي وانتشـــار ســـاللت جديدة 

من فيروس كورونا.
وأظهر إحصـــاء لوكالة “رويترز” أن 
أكثر من 91.7 مليون نسمة أصيبوا 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد علـــى 
مســـتوى العالـــم، فـــي حيـــن وصـــل 
إجمالـــي عدد الوفيـــات الناتجة عن 

الفيروس إلى مليون و969,029.
وتـــم تســـجيل إصابـــات بالفيروس 
في أكثر من 210 دول ومناطق 
منـــذ اكتشـــاف أولـــى حالت 
اإلصابـــة فـــي الصيـــن في 

ديسمبر 2019.

“الصحة العالمية”: العام الثاني للوباء قد يكون أكثر صعوبة

حريق يدمر منازل آالف 
الالجئين الروهينغا

قالت األمم المتحدة “إن حريقا ضخما 
الروهينغا  لالجئين  شب في مخيمات 
الساعات  فــي  بنغالديش  جــنــوب  فــي 
ــر  األولـــــى مـــن صـــبـــاح الــخــمــيــس ودمـ

منازل تؤوي اآلالف”.
لشؤون  السامية  المفوضية  وذكـــرت 
أن  المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين 
الــحــريــق دمــر أو أتــلــف أكــثــر مــن 550 
منزال تؤوي نحو 3500 شخص، فضال 
عن 150 متجرا ومنشأة تابعة لمنظمة 

ال تهدف للربح.

دكا ـ رويترز
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الموظف “اآللة”
من الواجب أن يعمل اإلنسان وأن يكون منتجًا، وما أروع أن يكون هذا 
العمـــل بإخـــاص وضمير صادق؛ ولو قام كل شـــخص بعملـــه على أكمل 
ـــرت األرض وأصبحت معيشـــتنا أكثر جماالً  وجـــه لتطورت الحياة ولُعمِّ

وسهولة.
لكن لألســـف الشـــديد يســـيء البعض فهـــم اإلخاص والجد فـــي العمل 
فيتحولـــون إلـــى آالت تعمـــل ليا ونهارا بـــا توقف وال راحـــة، فيتحول 
العمـــل بالنســـبة إليهم إلى هـــوس وإدمان، فيفكرون فيـــه طوال يومهم 
ويعطونه كل جهدهم وُجل وقتهم ويعتبرون كل شيء في عملهم مهما 
وضروريـــا وعاجـــا وال شـــيء قابل للتأجيل، ولو ســـنحت لهـــم الفرصة 

لباتوا في أماكن عملهم.
األسوأ من ذلك كله أن كل مهمة توكُل إليهم يقبلونها بل يرحبون بها حتى 
ولـــو زاحمـــت دورهم الرئيس، فمـــن شـــؤون اإلدارة والمراقبة والتنظيم 
إلى األعمال المكتبية، وإذا تطلب األمر المســـح والتنظيف والغســـل فا 
مانع، وإن تجاوز الوضع كل ذلك وتطلب القيام ببعض األمور الشخصية 
للمسؤول من أخذ المابس للمغسلة وشراء الفواكه والخضروات للبيت 
وترتيـــب بعـــض البرامـــج لألطفال، فيقـــول ذاك الموظف هـــل من مزيد 

مبررًا ذلك كله بأنه إخاص ووالء للعمل والمسؤول.

يجب علينا العمل والجد واستثمار ساعات العمل بصورة فّعالة ولكن علينا  «
أن ال نكون عبيدًا للوظيفة وننسى أننا ومن حولنا بشر فنسيء ألنفسنا 

ولهم، فنخسر بذلك ديننا وصحتنا وحياتنا األسرية واالجتماعية فنصحوا 
متأخرين محاطين باألوراق وحواسيب آلية ال تسمن وال تغني من جوع.

منير الشهابي

أحزاب الغرب والعرب
عندما ثار فاسفة الغرب على كل مبادئ وتعاليم الكنيسة المقدسة 
وســـيطرتها على كل مجاالت الحياة، كان همهم إيجاد نظام حكم 
وحيـــاة جديدة تعيـــش فيها كل مجاميع أوروبا وتفرعاتها ســـواء 
باألميركيتين أو في أوقانوســـيا، ما يضمن لهم حاضرا ومســـتقبا 
يراعـــي تطلعاتهـــم وآمالهـــم وأحامهـــم فـــي النهـــوض مـــن العصر 
الظامـــي إلى عصر التنوير واإلبداع، حســـب رؤيتهم. لهذا نســـف 
هؤالء الفاســـفة ومن جاء بعدهم، كل نظريات الكنيســـة السابقة 
واســـتبدلوها بنظـــم جديدة تتعلق بـــإدارة الدولـــة وحرية األديان 
والتعبير والعمل والعدل والمساواة وتشكيل الروابط واألحزاب.

وقضية تشكيل األحزاب والدخول في المعترك السياسي بالغرب 
كفلهـــا الدســـتور الغربـــي وفـــق ضوابط متعـــارف عليهـــا وخطوط 
حمـــراء ال يمكـــن تجاوزها، ومنهـــا أن الهـــدف األول واألخير لهذه 
األحـــزاب هـــو مصلحـــة الدولـــة أوال وأخيرا، ونجـــاح أي حزب من 
األحـــزاب بتحقيق مصلحة الدولة، بما فيها مصلحة المواطن بكل 
شـــرائحه، هي من تجعل هذا الحزب يكســـب ثقـــة الناخبين للفوز 
مـــرة أخـــرى باالنتخابات، وهناك أيضا هـــدف آخر أو لنقل إنه مبدأ 
ال يمكـــن تجاوزه أو المســـاس بـــه من قبل هذه األحـــزاب، أال وهو 
الوالء للدولة والوطن قبل الوالء للحزب، ناهيك عن عدم اقتراب 

هذه األحزاب بتاتا من العمالة والوالء لجهات خارجية.
أمـــا األحزاب العربية فالوضـــع يختلف جذريا، فالهدف األول لهذه 
األحـــزاب تحقيق مصلحة وآيديولوجية الحـــزب أوال ثم مصلحة 
أعضاء الحزب ثانيا، ومصلحة الحزب اآليديولوجية تعني مفهوما 
واحدا وهو العمالة لجهات خارجية تتبنى هذه اآليديولوجية، كما 
هـــو الوضع مع األحـــزاب الموالية لآليديولوجيـــة اإليرانية كحزب 
هللا أو الحوثـــي أو التنظيمـــات الموجـــودة بالعـــراق، أو كاإلخـــوان 
المســـلمين ووالئـــه لتركيـــا وإيران، أو كأحـــزاب الليبراليـــة العميلة 
للجهات الغربية، واألمثلـــة كثيرة على بقية األحزاب والتنظيمات 

والتكتات الموجودة بالعالم العربي.

الخالصة أنه إذا كانت األحزاب الغربية موالية لوطنها بنسبة 99.99 % فإن  «
نسبة عمالة األحزاب العربية للجهات الخارجية هي 99.99 %، وانظروا لكل 

األحزاب العربية بالماضي والحاضر لتتأكدوا من الحقيقة.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

أسلوب محمود المردي
كان أســـلوب محمـــود المـــردي رحمه هللا الخـــاص يقترن بين مكانتـــه ومكانة 
“الجريـــدة”، حيـــث كان المردي من الرهبـــان فعا، من رهبـــان الصحافة، ففيما 
عـــدا أوقـــات النوم وأوقـــات االجتماعات التـــي كان يحضرها خـــارج الجريدة، 
كنـــت ال تـــراه إال وراء مكتبه آنـــاء الليل وأطراف النهار، يجـــيء العاملون في 
الجريـــدة ويروحـــون فوجـــا بعد آخر وهـــو مرابط وراء مكتبـــه ال يبارحه، نعم 
لـــم أعاصـــر محمود المردي كصحافي مثلما كان والدي، إنما قابلته حينما كنت 
طفـــا مرات عديـــدة وهذه قصة أخرى، لكـــن الذي عرفته مـــن أحاديث الوالد 
وأســـاتذة الصحافـــة الذيـــن عملوا معه، أنـــه كان رحمه هللا يدخلـــك في لباس 
المهابة عندما تقف أمامه ويريك قوافل رؤيا التعلم ويســـكنك مملكة المثابرة 

ويعطيك جرعات من اإلحساس بالمسؤولية.
فـــي العدد الثاني من “أضواء الخليج” الصادر في 2 نوفمبر 1969 كتب والدنا 
محمـــد الماجـــد موضوعـــا طويا بعنـــوان “مرة مـــع األضواء ومرة مـــع أضواء 
الخليـــج” تحـــدث فيه عـــن صدور العـــدد األول وكيفية دخولـــه الصحافة على 
يـــد المـــردي وإســـناد إدارة التحريـــر له وزواجـــه الكاثوليكـــي بالصحافة، وفي 

فقرة ذكر أســـلوب المردي الخاص والنادر في تعليم ومســـاندة أبنائه العاملين 
معـــه في الجريـــدة، فيقول: في بعض األحيان كنت أغضب إلى درجة التفكير 
فـــي هجـــران الصحافة ومتاعـــب الصحافة، لكن الذي يحدث أنه بعد ســـاعات 
يطلبنـــي هـــذا الرجـــل فـــي مكتبـــه، ويلقي علـــي أوامره.. مـــا أخبـــار الموضوع 
الفانـــي.. إليـــك بهذا الموضوع الجديد، ال تنســـى إعان فـــان.. و.. و.. يعقب 
ذلك بابتســـامة صافية تجعلني أنســـى كل شيء، دوما وأبدا كنت متفاهما مع 
هـــذا الرجـــل وأنا أســـتطيع أن أقول إنني أفتخر بأن هـــذا الرجل حين يعاتبني 
في أمر قصرت فيه، يقول لي “أنت الرجل الثاني في الجريدة”، تجارب كثيرة 
مـــرت فـــي حياتي خال هذه الســـنوات الخمـــس، تعلمت منها الشـــيء الكثير، 
وجعلتني أحب عملي كحبي إلنسان ال يمكن لغيره أن يفتح في وجهي أبواب 
الروعة.. محمود المردي حين يثور يبدو لمن ال يعرفه أنه ال يعرف شيئا اسمه 
الطيبة والتسامح ولكن الواقع هو أن هذا الرجل من الطيبة والتسامح بحيث 
أنك تنســـى ثورته وغضبه ألول ابتســـامة يســـتقبلك بها، أو أول نكتة يفاجئك 

بها، لحظتها ال تستطيع إال أن تحبه، وتحبه فقط.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تســـاءل كثيرون عن كيفية نجاح شـــركة هواوي )Huawei(، وكيف اســـتطاعت أن 
تتجـــاوز معظـــم أقرانهـــا الصينييـــن والغربيين مـــن أجل أن تصبح أكبر شـــركة في 
العالم في قطاعاتها، لقد كان تقدم الصين وإصاحاتها المؤسسية أمًرا بالغ األهمية 
لنجاح الشـــركة، ألن شـــركة هواوي لم تكن لتكون قادرة على تعزيز نفســـها إذا لم 
تكـــن البيئة مناســـبة، ولكن في نفـــس الوقت وتحت نفس الظـــروف، أتت ورحلت 
 ،)Shenzhen( أكثر من 400 شـــركة اتصاالت في الصين، حتى في مدينة شـــنجن
نموذج االختبار لإلصاح، بدأت خمس من أصل ســـت من أكثر العامات التجارية 

الصينية قيمًة، باستثناء هواوي كشركات مملوكة للدولة.
منـــذ ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي فصاعـــًدا، انجرفـــت الصين فـــي أكبـــر موجة من 
التنميـــة التجارية في تاريخ البشـــرية، وكانت األعمال التجارية في الوقت نفســـه 
مثـــل الســـفن، كل منها يتم رفعها وحملها علـــى طول الطريق من قبل الزخم الهائل 
للموجـــة، ومع ذلك، ســـرعان ما انقلب البعض وتم ابتاعـــه، بينما انجرف معظمهم 
مـــع التيـــار، وتحطـــم آخـــرون أمـــام حواجز فـــي البحـــر أو تقطعت بهم الســـبل في 
رمـــال مهجـــورة، فقـــط عدد قليـــل منهم صعد علـــى قمة الموجة ونجـــا، وأبحر في 
النهاية نحو أراٍض جديدة، وهكذا كشفت العاقة المعقدة غير المباشرة بين القدر 

والهدف، الصدفة والضرورة، واالنتهازية والتفاني عن وجوهها المتعددة.
على مدى عقود من االنفتاح، كانت هناك قصص ال حصر لها عن الصعود واالنحدار 
والســـقوط المؤلـــم للشـــركات الخاصـــة حيث تصطـــف جثثها العديـــدة على طريق 
التحـــول، إذا، كيـــف انتهـــى المطـــاف بـــزورق صغير مثل شـــركة هواوي فـــي النمو 
إلى ســـفينة محيط ضخمـــة؟ هل هناك قوة غامضة وراء قدرتهـــا على القيام بهذا 
األمـــر؟ هل يمكن أن يتم نســـخ نجاحها؟ ســـواء في داخل البلـــد أو خارجه، يوجد 
هناك العديد من االقتصاديين وعلماء اإلدارة المهتمين بشـــدة أيًضا بتشـــريح هذه 

“العينة” من الشرق.
لدى شركة هواوي أكثر من 17000 موظف، معظمهم من أصحاب المهارة  «

المعرفية، وتكثر األسئلة حول كيف استطاعت هذه الشركة القيام بتوحيد 
وتوافق هذه المجموعة الكبيرة من األفراد، كيف شجعتهم شركة هواوي 

على المضي قدًما كواحد، وإفساح المجال كاماًل لقدراتهم وإمكاناتهم؟ كيف 
استطاع مؤسسهم، الذي يمكن تشبيهه بالزعيم الروحي للشركة، والذي ال 

يملك سوى 1.42 في المئة من أسهم شركة هواوي، أن يمارس سلطته داخل 
الشركة؟ وكيف احتفظ بها ألكثر من عقدين من الزمن؟ اإلجابة على هذه 

األسئلة سوف تكشف سر نجاح شركة هواوي.

 

د. جاسم حاجي

المارد التقني الصيني

تقديـــًرا للمكانة الدبلوماســـية البحرينية أمر عاهل البـــاد بتخصيص يوم 14 يناير 
مـــن كل عـــام لاحتفـــال باليـــوم الدبلوماســـي البحريني، وبـــدأ العمل الدبلوماســـي 
البحريني في 12 يناير 1969م بتأسيس دائرة الخارجية بمرسوم )1( لسنة 1969م 
)بأربـــع مـــواد( صدر عن ســـمو األميـــر الراحل، وأصبحـــت وزارة للخارجيـــة مع نيل 
البحرين اســـتقالها في 1971م، ووزيرها ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
كأول وزيـــر للخارجيـــة، وامتـــدت قيادتـــه لهـــا ألكثر من ثاثين ســـنة. ولمـــدة )51( 
عاما شـــهدت الـــوزارة تطورات عديـــدة على الصعيد اإلداري والتنفيذي، وشـــهدت 
الدبلوماسية الكثير من األحداث والتحديات، وأبرزها استقال البحرين واالدعاء 
اإليرانـــي بالتبعية وحـــرب الخليج األولى والثانية، وغيرها مـــن األحداث األخرى، 
واســـتطاعت البحريـــن بفضـــل دبلوماســـيتها الهادئـــة والنشـــطة الخـــروج من هذه 
األحداث ونالت التقدير واالحترام لقدرتها على توجيه إدارة السياســـة الخارجية 
فـــي االتجاه الصحيح وســـط متغيـــرات داخلية وخارجية عميقة. وتقوم سياســـة 
البحرين الخارجية على عدة أهداف منها الحفاظ على ســـيادة واســـتقال ووحدة 
البحريـــن، حمايـــة المصالـــح البحرينيـــة الخارجيـــة والدفـــاع عنهـــا، تقويـــة روابط 
البحرين مع الدول والهيئات، تمثيل البحرين في المحافل الخارجية ودعم قضايا 

األمة العربية، مع التزامها بالثوابت العربية واإلسامية وبمبادئ الشرعية الدولية 
ورفضهـــا التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول األخـــرى. وللبحرين مشـــاركات 
تعاونيـــة كالتحالفـــات العســـكرية، وتعمـــل خليجًيـــا علـــى تعميق العمـــل الخليجي 
المشـــترك سياســـًيا واقتصادًيا وأمنًيا، وعربًيا بدعم مسيرة العمل العربي المشترك 
السياســـي واالقتصادي من خال جامعة الدول العربية، ودولًيا تشارك دول العالم 
مـــن أجـــل تحقيـــق االســـتقرار واألمن الدولييـــن، وهناك تنســـيق بحرينـــي دائم مع 
وكاالت منظمـــة األمـــم المتحـــدة في جميع المجاالت بما يفتح آفاقا رحبة للســـام 

والتعاون اإلنساني ونشر قيم التسامح والتعايش.
وفي 22 سبتمبر 1971م رُفع َعلم البحرين في مقر األمم المتحدة، وفي 23 أكتوبر  «

1971م أقامت البحرين عالقة دبلوماسية مع السعودية، وفي األول من سبتمبر 
2016م تم تأسيس المعهد الدبلوماسي للعمل على تطوير وتنمية الكوادر 

الدبلوماسية، وتتمتع الوزارة بكفاءات ُمتميزة في العمل الدبلوماسي من النساء 
والرجال، وتتبوأ البحرينية مراكز متقدمة في وزارة الخارجية “وكيلة للوزارة وسفيرات 

وموظفات بمختلف التخصصات”، وأول بحرينية عملت في السلك الدبلوماسي د. 
أمل إبراهيم الزياني في 1972م، وترأست الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة كأول امرأة 

بحرينية وعربية الجمعية العامة في يونيو 2006م.

عبدعلي الغسرة

اليوم الدبلوماسي البحريني
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الرفاع - لجنة الموروث

البحرينيـــة  اللجنـــة  تطلـــق 
الشـــعبي  المـــوروث  لرياضـــات 
التابعة للمجلس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة، النســـخة الثانيـــة من 
مســـابقة تحـــدي القعـــدان والتي 
تأتـــي ضمن إطـــار موســـم ناصر 
بـــن حمـــد للصقـــور والصيـــد في 

نسخته السابعة. 
وتبدأ المسابقة اليوم الجمعة في 
قرية البحرين الدولية لســـباقات 
القـــدرة، حيـــث تقـــام منافســـات 

الرياضات التراثية هناك.
المنظمـــة  اللجنـــة  واســـتقبلت 
للمســـابقة أعـــداد محـــدودة مـــن 
المشـــاركين في التحـــدي، وذلك 
تطبيًقـــا لإلجـــراءات االحترازية 
مســـتجدات  بســـبب  الالزمـــة 
فيـــروس كورونـــا، ولهـــذا ســـوف 
يقتصـــر الحضور للمســـابقة على 
المشـــاركين فقط، دون أن يكون 

هناك حضور جماهيرّي.
وقامـــت اللجنـــة المنظمة بتوزيع 

مجموعـــات  علـــى  المشـــاركين 
مختلفـــة يتنافســـون علـــى طرح 
القعدان، بحيث يفوز من يسجل 
الوصـــول  قبـــل  زمـــن،  أســـرع 

للمرحلة النهائية.
وسيكون المتســـابق داخل حلبة 
مغلقة ذات مســـاحة محددة في 
مواجهة القعود بغية طرحه على 
األرض فـــي أســـرع زمـــن ممكن، 
علمـــا بـــأن الحـــد األعلـــى للوقت 
لطـــرح القعود هـــو دقيقة واحدة 
فقـــط، فيمـــا يفـــوز مـــن يســـجل 
أســـرع زمـــن فـــي عمليـــة طـــرح 

القعود.

انطالق النسخة الثانية من “تحدي القعدان”

الجمعة 15 يناير 2021 - 2 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4476

الظهــور األول لمنتخبنــا فــي نهائيــات كأس العالــم بمصر

األحمر البحريني يواجه عمالقة الدنمارك اليوم

يبــدأ منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد للرجــال مشــواره المونديالــي فــي نهائيــات كأس العالــم الســابعة والعشــرين في الســاعة العاشــرة والنصف من 
مســاء اليــوم )الجمعــة( بالتوقيــت المحلــي، بمالقاة المنتخــب الدنماركي ضمن منافســات الــدور التمهيدي لمنتخبــات المجموعة الرابعــة بالبطولة 
التــي انطلقــت يــوم األربعاء وتســتمر حتى نهاية الشــهر الحالــي بجمهورية مصر العربية. وتضــم المجموعة الرابعة منتخبــات البحرين، الدنمارك، 
األرجنتين والكونغو، وتتأهل الثالث فرق األولى الى الدور الرئيســي فيما يشــارك المنتخب صاحب المركز الرابع في بطولة كأس رئيس االتحاد 

الدولي للمنافسة على المراكز من 24 - 32 بعد زيادة عدد المنتخبات في النسخة الحالية.

ويســـعى األحمـــر البحريني الى 
الدخـــول فـــي أجـــواء البطولـــة 
في وقت مبكر وتقديم العرض 
المناســـب رغم صعوبـــة البداية 
التـــي وضعته أمام بطـــل العالم 
2019 وبطـــل األولمبيـــاد وأبـــرز 
المرشـــحين للفوز بـــكأس العالم 
الحالية، وهو مـــا يضع منتخبنا 
الـــذات  إثبـــات  تحـــدي  أمـــام 
والتعامـــل مـــع مجريـــات اللقاء 
بالصـــورة الصحيحـــة للخـــروج 

بأفضل نتيجة ممكنة.
وبحسب اإلمكانيات الفنية فإن 
األمور تسير لمصلحة الدنمارك، 
المواجهـــات  تاريـــخ  أن  إال 
المتميـــز  األداء  تبـــرز  الســـابقة 
الذي تقدمه كرة اليد البحرينية 
أمام المدرسة الدنماركية والتي 
تتضح من خالل اللقاءات التي 
جمعتهمـــا حيث نجـــح منتخبنا 
في هزيمة الدنمارك مرتين على 
)البحريـــن  الناشـــئين  مســـتوى 
أمـــا   ،)2017 جورجيـــا   ،2007
الدنمـــارك فقد كســـبت منتخبنا 
بصعوبـــة بالغـــة فـــي تصفيـــات 
الملحـــق األولمبـــي ســـنة 2015، 
وفي كأس العالم بفرنسا 2017، 
وهـــو مـــا يؤكـــد نديـــة اللقاءات 
التـــي تجمـــع المنتخبيـــن رغـــم 
الفـــوارق الكبيـــرة التـــي ترجـــح 

كفة الدنمارك.
ويعتمـــد منتخبنـــا في أســـلوبه 

داخل الملعـــب على اإلمكانيات 
الفرديـــة لالعبيـــن واالســـتفادة 
مـــن حالة التجانـــس فيما بينهم 
في جميع الخطـــوط، كما يمتاز 
القتاليـــة  بالـــروح  المنتخـــب 
العالية وتقديم الالعبين ما في 
وســـعهم من أجـــل الوصول الى 

النتيجة المطلوبة.
وتضم قائمة المنتخب 20 العبًا 
وفقـــًا للتغيرات الجديـــدة التي 
أقرها االتحاد الدولي لكرة اليد 
بسبب جائحة كورونا في زيادة 
عـــدد الالعبيـــن بـــدالً مـــن العدد 
المجموعـــة  وتتكـــون  الســـابق، 

الصيـــاد،  علـــي  حســـين  مـــن: 
محمـــد ميـــرزا ســـلمان، محمـــد 

جاســـم  علـــي،  عبدالحســـين 
عبـــاس الســـالطنة، علـــي ميرزا 
ســـلمان، حسن شـــهاب الفردان، 
محمـــد  عيـــد،  عبـــدهللا  علـــي 
علـــي عبدالرضـــا، حســـن محمد 
عبـــدهللا  مهـــدي  الســـماهيجي، 
ســـعد، أحمـــد جاســـم المقابـــي، 
كميـــل علـــي محفـــوظ، محمـــد 
حبيـــب أحمـــد، علـــي عبدالقادر 
فضـــل،  جـــالل  أحمـــد  ســـلمان، 
قاســـم محمد الشـــويخ، عبدهللا 
علـــي عبـــدهللا، محمـــد حبيـــب 
ناصر، حســـين محمد محفوظ، 

قاسم جعفر قمبر.

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

منتخبنا الوطني لكرة اليد

تفتتح اليوم )الجمعة( منافسات الجولة التاسعة من دوري 
زين ألندية الدرجة األولى لكرة الســـلة بإقامة مباراتين، إذ 
يلعب األهلي مع مدينة عيســـى في الســـاعة 5.30 مســـاًء، 
وتعقبهـــا مباراة المحرق والنجمة عند الســـاعة 7.45 وذلك 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتســـتكمل المنافســـات يـــوم غـــٍد بمواجهتـــّي 

المنامة وسماهيج والحالة مع النويدرات، 
وتختتـــم األحد بمباراتّي البحرين مع 

االتحاد والرفاع وسترة.

األهلي ومدينة عيسى

نظـــًرا للفوارق البشـــرية والفنية 
بيـــن الفريقيـــن، فإن كفـــة الفوز 
أحمـــد  المـــدرب  لصالـــح  تميـــل 

جـــان على حســـاب نظيره صالح 
موســـى. األهلي يمتلك )13 نقطة( 

يســـعى لتعويض خســـارته المفاجأة 

الماضيـــة أمـــام الرفاع وتحقيـــق الفوز الســـابع. أما مدينة 
عيســـى فلـــه )8 نقـــاط( ومـــع دخـــول المنافســـات الجولـــة 
التاسعة فإنه مازال يبحث عن الفوز األوله في المسابقة. 

المحرق والنجمة

يدخـــل المحـــرق برصيـــد )15 نقطة( من 
8 مباريـــات وقـــد خســـر فـــي مباراة 
واحـــدة، والنجمة لـــه )12 نقطة( 
مـــن 7 مباريـــات وفـــي جعبته 
خســـارتين. لقاء قوي ومثير 
دون شـــك، لما لـــه من أهمية 
وخصوًصا للنجمة الســـاعي 
لتعزيـــز موقفـــه فـــي التأهل 
للرباعي، أمـــا المحرق فيريد 
الفـــوز والحفاظ علـــى صدراة 
الترتيب وعدم تلقي الخســـارة 

الثانية.

افتتــاح الجولــة التاســعة مــن دوري زيــن لكــرة الســلة
األهلي يلتقي المدينة والمحرق يصطدم بالنجمة

اعتمـــد نادي التضامـــن توزيـــع المناصب اإلداريـــة للدورة 
اإلدارة  مجلـــس  تزكيـــة  بعـــد   2024 -  2021 االنتخابيـــة 

برئاسة محمد الفردان.
وبموجـــب قـــرار مجلس اإلدارة تســـلم حمد علـــي الهدار 

منصـــب نائـــب الرئيـــس، فيمـــا اعتمـــد أيمن 
علي الفردان أميًنا للسر، وجعفر مهدي 

ا. عبدهللا أميًنا ماليًّ
حســـن  مكـــي  اعتمـــاد  تـــم  كمـــا 

ميثم رئيًســـا للجنة كرة القدم، 
وعبدهللا محمد الشيخ رئيسا 
لشـــئون الصيانة والمنشـــآت، 
الفردان  وعبدالجليل محمـــد 
رئيسا للجنة الطبية، وكال من 
حســـن عبدهللا كاظم ومحمد 

محفوظ الهدار أعضاء إداريين 
بمجلس اإلدارة.

واعتمد مجلـــس اإلدارة تعيين عدد 

من اإلداريين من خارج المجلس وهم عباس عبدالحســـن 
خاتـــم رئيًســـا للجنـــة كـــرة اليد، ومكـــي ابراهيم بوحســـن 
رئيســـا للجنة الكرة الطائـــرة، وجعفر محمد الجديد مديًرا 

ا للنادي. تنفيذيًّ
ويســـعى نـــادي التضامـــن بإدارتـــه الجديدة 
لالرتقاء باأللعاب الرياضية في النادي 
والكـــرة  القـــدم  كـــرة  بينهـــا  ومـــن 
الطائـــرة وكـــرة اليـــد والنهـــوض 
الثقافي واالجتماعي  بالجانب 
التعـــاون  جســـور  ومـــد 
والترابـــط مـــع أهالـــي منطقة 
الهملـــة وكـــرزكان والمناطـــق 
المجاورة التـــي يمثلها النادي 
مـــن  المزيـــد  واســـتقطاب 
لتفعيـــل  واإلدارييـــن  الالعبيـــن 
دور النـــادي في النهوض بالحركة 

الشبابية والرياضية.

للسر ــا  ــًن ــي أم ــردان  ــ ــف ــ وال لــلــرئــيــس  ــا  ــًب ــائ ن ــدار  ــهـ الـ
التضامن يعتمد المناصب اإلدارية

زداتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  تـــوج 
البحرينـــي لكرة القدم الشـــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة، فريق نادي الشـــباب 
بطـــالً لـــدوري االتحـــاد لكـــرة الصاالت 
2020، وذلـــك بعـــد فـــوزه فـــي المباراة 
النهائيـــة على فريق نادي الحد بنتيجة 
)3-6(، فـــي اللقـــاء الـــذي أقيـــم مســـاء 
األربعاء، على صالة االتحاد البحريني 

لكرة اليد بأم الحصم.
وبعد نهاية المباراة، تّوج الشـــيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، العبـــي نـــادي 
الذهبيـــة ودرع  بالميداليـــات  الشـــباب 
الـــدوري، كمـــا تم تســـليم العبـــي الحد 
الميداليـــات الفضيـــة، وذلـــك بحضـــور 
نائـــب رئيس االتحـــاد البحرينـــي لكرة 
القدم للشـــؤون اإلداريـــة والمالية علي 
البوعينين وعضو مجلس إدارة االتحاد 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم رئيـــس لجنـــة 

الشـــواطئ والصاالت عـــارف المناعي، 
األميـــن العـــام لالتحـــاد البحريني لكرة 
القدم إبراهيم البوعينين، النائب غازي 
آل رحمة ورئيس نادي الشـــباب ميرزا 
أحمـــد وأميـــن ســـر نـــادي الحـــد أحمد 

البهدهي.
مـــن:  كل  الشـــباب  أهـــداف  وســـجل   
فـــالح عبـــاس )هدفيـــن(، علـــي عبدهللا 

)هدفيـــن( وأحمـــد عبدالجليـــل والعب 
الحـــد عبدهللا علـــي بالخطأ في مرماه، 
علـــي  عبـــدهللا  للحـــد:  ســـجل  فيمـــا 
وحسين إبراهيم مرزوق وحسين على 

القصاب.
المـــال  ســـلمان  الحـــد  العبـــا  وحصـــل   
وأحمد عنتر على جائزة هداف الدوري 

برصيد 11 هدًفا لكل واحد منهما.

جانب من التتويج

علي بن خليفة يتوج النادي عقب فوزه على الحد بالنهائي
الشباب بطاًل لدوري االتحاد لكرة الصاالت 2020

الصخير - حلبة البحرين الدولية

تنطلق اليوم الجمعة الموافق 15 يناير الجاري وتتواصل 
اإلثـــارة المضاعفـــة علـــى مضمـــار حلبة البحريـــن الدولية 
“موطـــن رياضة الســـيارات في الشـــرق األوســـط”، وذلك 
بانطالق الجولة الرابعة من تحدي حلبة البحرين الدولية 
2000 سي سي وسباق الجولة األولى من بطولة البحرين 

الوطنية لسباقات السرعة “الدراغ”.
 وتنطلق البطولة المحلية تحدي الحلبة 2000 ســـي سي 
اليـــوم مـــن الصبـــاح وحتى 3 مســـاء، وذلك علـــى مضمار 
الحلبـــة الداخليـــة البالـــغ طولها 2.554 كـــم، حيث تنطلق 
التجـــارب تمـــام 10 صباًحـــا والتأهيـــالت 11:15 صباحا، 
بينمـــا ينطلق الســـباق األول في 12:45 مســـاء والســـباق 

الثاني في 14:15 مساء. 
 وكل الســـائقين ضمن البطولـــة المحلية متأهبون للعودة 
لمضمـــار الســـباق حيث اإلثارة تشـــتعل بيـــن كل من رائد 
رفيعي ورائد حمو حيث تبادال الفوز بالمركز األول خالل 

سباقي الجولة الماضية التي أقيمت مؤخًرا.
كمـــا وسيشـــارك أيًضا كل من الشـــيخ ســـلمان بن عيســـى 
آل خليفـــة والشـــيخ حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة وطارق 

التاجـــر وناصر العلـــوي، والفئة األخرى ماجـــد حمو، علي 
المنصـــوري، مارتينـــا القصـــاب ويمبكـــي بويليـــو، رمـــزي 
القصـــاب، اندريـــاس بويليـــو، جيوفانـــي ســـالرينو، علـــي 

التوبالني وخالد الريس.
وتتواصـــل اإلثـــارة فـــي الفترة المســـائية اليـــوم بانطالق 
منافســـات الجولـــة األولى من البطولة األكثر شـــعبية في 
المنطقـــة لســـباقات الســـرعة “الدراغ” وذلـــك على مضمار 

السرعة ومن الساعة 4 مساء.

جانب من المنافسات

تحدي الحلبة 2000 ســي سي وسباقات السرعة “الدراغ”
اليوم إثارة مضاعفة على مضمار حلبة البحرين

حسن علي علي مجيد



تغطية - اللجنة االعالمية

تحت رعاية ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفة رئيس 
اإلتحاد الملكي للفروســـية وســـباقات القدرة تنطلق صباح اليوم 
الجمعـــة منافســـات بطولة االتحـــاد الملكي لقفـــز الحواجز وتقام 
منافســـاتها علـــى ميـــدان االتحـــاد الرياضـــي العســـكري بالرفـــه، 
حيث ينتظر أن تشـــهد البطولة الرابعة منافســـات مثيرة وشيقة 
وخصوًصـــا مـــع رفع مســـتويات الجواجـــز إلى ارتفاع 145 ســـم 

ألول مرة في تاريخ رياضة قفز الحواجز البحرينية. 
 وســـتنطلق الفعاليات عند الســـاعة 8:10 بأولى المسابقات وهي 
المســـابقة األولى لفئة الناشـــيئن المستوى األول )مسابقة التأهل 
لمرحلـــة التمايز( وهي مســـابقة جولة مع جولـــة تمايز ضد الزمن 
للمتعادليـــن علـــى المركـــز األول وارتفـــاع الحواجـــز 105 ســـم، 
ســـرعة المسلك 350 متر/دقيقة، المســـابقة الثانية فئة الناشئين 
المســـتوى الثانـــي )مســـابقة جمـــع النقـــاط مـــع حاجـــز الجوكـــر( 
وإرتفـــاع الحواجـــز 115 ســـم ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقة، 
المسابقة الثالثة فئة المبتدأين من العموم المستوى األول، وهي 
)مســـابقة على مرحلتيـــن( وارتفاع حواجزها مـــن 60 وحتى 80 
ســـم وسرعة المســـلك 350 متر/دقيقة وســـتكون هذه المسابقة 
خاصـــة للفرســـان الجـــدد الذيـــن لـــم يشـــاركوا من قبـــل وللخيل 
الجديـــد لالعتيـــاد على أجـــواء المســـابقات والميدان، المســـابقة 
الرابعة للمتقدمين )مســـابقة على مرحلتيـــن( وارتفاع حواجزها 

115 ســـم، سرعة المســـلك 350 متر/دقيقة، والمسابقة الخامسة 
فئـــة المتقدمين المســـتوى الثالث مســـابقة الســـرعة ضـــد الزمن 
وارتفـــاع حواجزها 125 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متر/ دقيقة 
والمســـابقة السادســـة مســـابقة جمـــع النقـــاط مع حاجـــز الجوكر 
وارتفـــاع حواجزها 135 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 متر/دقيقة 
والمسابقة السابعة والتي تقام ألول مرة في تاريخ رياضة القفز 
في البحرين حيث يصل ارتفاع حواجزها إلى 145 سم وسرعة 
المســـلك 350 متر/ دقيقة وهي مســـابقة جولتين على مســـلكين 

مختلفين ضد الزمن.

وصول االرتفاعات إلى 145 ســم خالل المســابقة الكبرى
انطالق بطولة االتحاد الملكي للقفز اليوم

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

نـــادي راشـــد للفروســـية وســـباق  ينّظـــم 
الخيـــل فـــي الثانية مـــن بعد ظهـــر اليوم 
لهـــذا  عشـــر  الحـــادي  الســـباق  الجمعـــة 
كـــؤوس  علـــى  ســـيقام  والـــذي  الموســـم 
مصرف الســـالم البحريـــن وكؤوس نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل وذلك 
على مضمار ســـباق النادي بمنطقة الرفة 

بالصخير. 
وســـيقام الشـــوط األول لجيـــاد الدرجـــة 
الرابعـــة والمبتدئـــات لألفـــرس مـــن خيل 
البحريـــن العربية األصيلة المســـجلة في 
“الواهـــو” مســـافة 1400 متـــر والجائـــزة 

1500 دينار.
ويقـــام الشـــوط الثانـــي علـــى كأس نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل لجياد 
الدرجة الرابعة والمبتدئات “نتاج محلي” 
مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشـــوط الثالث على كاس مصرف 
الســـالم البحريـــن لجيـــاد ســـباق التوازن 
“نتاج محلي” مسافة 2000 متر والجائزة 

2000 دينار.
ويقام الشـــوط الرابـــع على كأس مصرف 
الســـالم البحريـــن لجيـــاد ســـباق التوازن 
“مســـتورد” مســـافة 1200 متر مســـتقيم 

والجائزة 2000 دينار.
ويقام الشـــوط الخامس على كأس نادي 
راشـــد للفروســـية وســـباق الخيـــل للفئـــة 
الثانيـــة من جيـــاد الدرجة األولـــى “نتاج 
والجائـــزة  متـــر   1600 مســـافة  محلـــي” 

3000 دينار. 
كأس  علـــى  الســـادس  الشـــوط  ويقـــام 
مصـــرف الســـالم البحريـــن لجياد ســـباق 
التـــوازن “مســـتورد” مســـافة 1600 متـــر 

والجائزة 3000 دينار.
وســـيكون الشـــوط الســـابع واألخير الذي 
ســـيقام على كأس مصرف السالم لجياد 
ســـباق التوازن “مســـتورد” مسافة 2000 

متر والجائزة 4000 دينار.

علي حبيب رفيق النايض

راشــد ونــادي  الســالم  مصــرف  كــؤوس  ضمــن 
منافسات قوية على مضمار الفروسية بالرفة

Sports@albiladpress.com

الجمعة 15 يناير 2021 - 2 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4476
13

االتفاق يستعيد صدارة “الثانية” بفوز ثالثي على الحالة
قاللـــي يتخطـــى التضامـــن... وتعـــادل ســـلبي بيـــن البحريـــن وســـترة

اســـتعاد االتفـــاق صـــدارة دوري الدرجة 
الثانية لكرة القدم، بعد فوزه المســـتحق 
على حســـاب الحالة بثالثة أهداف دون 
رد، فـــي المباراة التـــي جمعت الطرفين، 
الخميـــس، علـــى ملعـــب مدينـــة حمـــد، 
ضمن ختام منافســـات الجولة السادسة 

للمسابقة.
وجـــاء المبـــاراة مثيـــرة فـــي مجرياتهـــا، 

وتمكـــن االتفـــاق من بســـط أفضليته، إذ 
ســـجل أهدافه كل من: جوماي وممودو 
ودانييل أشانتي في الدقائق )14( و)45( 
و)79(. أدار المبـــاراة الحكـــم إســـماعيل 
حبيب، وعاونـــه عبدهللا صالح وفيصل 

علوي، والحكم الرابع عيسى عبدهللا.
الرفـــاع،  ملعـــب  احتضنـــه  لقـــاء  وفـــي 
التضامـــن  تخطـــي  فـــي  قاللـــي  نجـــح 
بهدفيـــن دون رد ســـجلهما الالعبان في 

الدقيقتين. أدار المباراة الحكم حســـين 
البحار، وعاونه سلمان طالسي وصالح 

بوعالي، والحكم الرابع أسامة إدريس.
فريقـــا  خـــرج  األهلـــي،  اســـتاد  وعلـــى 
الســـلبي  بالتعـــادل  وســـترة  البحريـــن 
التـــي  المبـــاراة  فـــي  أهـــداف  مـــن دون 
أدارهـــا الحكم عبـــدهللا قاســـم، وعاونه 
وعبدالـــرزاق  الدوســـري  عبدالرحمـــن 
األحمـــد، والحكـــم الرابع وليـــد محمود. 

وشـــهدت المبـــاراة طـــرد العـــب ســـترة 
عبدهللا سيف.

وبنـــاء علـــى ذلـــك، يكون ترتيـــب دوري 
 14 االتفـــاق  كاآلتـــي:  الثانيـــة  الدرجـــة 
نقطـــة، الحالـــة والشـــباب 12 نقطة لكل 
واحـــد منهمـــا، ســـترة ومدينـــة عيســـى 
وقاللـــي 10 نقـــاط، الخالديـــة 7 نقـــاط، 
نقـــاط،   4 االتحـــاد  نقـــاط،   6 البحريـــن 

والتضامن في المركز األخير بال نقاط.

من لقاء قاللي والتضامنمن لقاء االتفاق والحالة من لقاء البحرين وسترة

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

شـــهد القبطان وليد العلوي رئيس االتحاد البحريني لكرة الســـلة منافســـات 
بطولة 3x3 األولى للرجال لالعبين الهواة، وذلك على صالة زين بٔام الحصم 
وبتنظيـــم من لجنة المســـابقات، وبمشـــاركة 31 فريًقا تنافســـوا فيما بينهم 
وســـط أجـــواء ســـالوية رائعـــة للغايـــة، وحقـــق فريـــق Lions المركـــز األول 
 The بينما كان المركز الثالث لفريق Bs Action والمركـــز الثانـــي كان لفريق
Congress.  وأقيمـــت الجولـــة الثانيـــة أمـــس الخميـــس، والجولـــة الثالثـــة 
ســـتقام يوم االثنين 18 يناير، والجولة الرابعة السبت 23 يناير، والخامسة 
ستكون يوم االربعاء 27 يناير، والسادسة في 28 يناير، وستبدٔا المباريات 

عند تمام الساعة السادسة مساء. 
 ويتكون الفريق من 4 العبين فقط من الهواة غير المسجلين في كشوفات 
األنديـــة باالتحـــاد البحريني لكرة الســـلة، ويجب أن يكون الالعب مســـجالً 
في االتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، ٕاذ تم التنسيق مع كافة الفرق إلتمام 
هذه العملية.  ويحرص االتحاد البحريني لكرة الســـلة على االهتمام بكافة 
الفئـــات وإقامة البطوالت والفعاليات والمســـابقات لهـــم على اعتبار أن كرة 

السلة من األلعاب التي لها شعبية كبيرة وواسعة في مملكة البحرين.

“Lions” يحقق المركز األول لبطولة 3×3 للهواة

الصخير - حلبة البحرين الدولية

 16 تنطلـــق يـــوم الســـبت الموافـــق 
يناير فعاليات “الحلبة لك” للسيارات 
والدراجـــات الناريـــة التـــي يعشـــقها 
محبو رياضة السيارات والتي تقام 

في حلبة البحرين الدولية.
وســـيكون بإمـــكان عشـــاق ومحبـــو 

الســـرعة ورياضـــة الســـيارات قيادة 
الناريـــة  ودراجتهـــم  ســـياراتهم 
الخاصـــة علـــى مضمـــار الحلبـــة في 
تجربـــة ال تنســـى مـــع إعطائهـــم جو 
مـــن اإلثـــارة التـــي ال يمكـــن وصفها 

على مضمار الحلبة الداخلية.

السبت انطالق فعاليات “الحلبة لك”

بني جمرة يسعى الستغالل ظروف النصر
راشــد بــن  عيسى  ــدوري  لـ الــعــاشــرة  الجولة  مــن  المؤجلة  بــالــمــبــاراة 

يطمــح النصــر فــي مزاحمــة النجمة لبلوغ المربع الذهبي لدوري عيســى بن راشــد ألنديــة الدرجة األولى 
للكــرة الطائــرة عندمــا يواجــه بنــي جمــرة الســاعة 6:30 مســاء اليــوم الجمعة فــي المبــاراة المؤجلة من 

الجولة العاشرة من المسابقة وذلك على صالة عيسى بن راشد الرياضية.

النصـــر بقيـــادة المـــدرب الوطني حســـن علي يحتل 
المركـــز الخامـــس )12 نقطـــة( مـــن 6 هزائـــم وأربعة 
انتصـــارات، ويتطلع الفريق لتكـــرار تفوقه على بني 
جمـــرة عندما تجاوزه فـــي مرحلة الذهـــاب بنتيجة 

.3/0
وتختلف حســـابات المواجهة في ظل غياب الورقة 
الرابحـــة للنصـــر يونـــس عبدالكريم بســـبب اإلصابة 
ولكـــن أبنـــاء الجفيـــر يمتلكـــون العديد مـــن مفاتيح 
الفـــوز أبرزها صبيح إبراهيم وإبراهيم محمد ضاربا 

األطـــراف مـــع وجـــود العـــب الخبرة حســـن ضاحي 
بمركـــز )3( والذي ســـيقع على عاتقـــه تنظيم حوائط 
الصد وتنفيذ الكرات السريعة، كما يشكل المحترف 
األندونيســـي “ دونـــي” قـــوة ضاربـــة بجانـــب وجود 

صانع األلعاب المتمكن عيسى عباس.
علـــى الطرف اآلخـــر فإن بني جمرة بقيـــادة المدرب 
الوطنـــي محمـــد جـــالل يحتـــل المركز الســـادس )6 
نقـــاط( مـــن انتصاريـــن و8 هزائـــم وهو يعـــول على 
محترفـــه الفلبينـــي “اســـبيديو” وعلـــي حمـــزة فـــي 

تخليص الكرات الهجومية من مركز )4(، كما يشكل 
ســـيد علي عاشور ورقة رابحة في الهجوم، وهو ما 
يجعل الفريق قادر على مقارعة النصر ورد الدين له 
خصوًصا في ظل الظروف المحيطة بالنصر بســـبب 

غياب نجمه األبرز يونس عبدالكريم.

أحمد مهدي

المالكية يبحث عن فوزه األول في لقاء البديع
األهلي والبســيتين لقاء الجريحين في افتتاح الجولة 6 لدوري ناصر بن حمد الممتاز

تنطلــق الجمعــة منافســات الجولــة السادســة لــدوري ناصــر بــن حمــد الممتاز، 
وذلــك بإقامــة لقاءيــن علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة. يلعب 
المالكيــة مــع البديــع عنــد 4.35 عصــًرا، تليهــا علــى ذات الملعــب عند 7 مســاء 

مباراة األهلي مع البسيتين.

وتســـتكمل مباريـــات الجولـــة الســـبت 
بإقامـــة 3 لقـــاءات: النجمة مع الرفاع، 
المنامـــة مع الحد، المحـــرق مع الرفاع 

الشرقي.
 وبالعـــودة إلى مباريـــات الجمعة، فإن 
مباراة المالكية والبديع سيبحث فيها 

األول عـــن فوزه األول في منافســـات 
الدوري للموسم الحالي، بعد أن تعادل 
في الجولة األولى أمام األهلي وخسر 
بذلـــك  ليحتـــل  متتاليـــة؛  مباريـــات   4
المركـــز األخيـــر فـــي ســـلم الترتيـــب. 
وفـــي الوقت ذاته، فـــإن البديع يبحث 

عـــن فوز جديد يزيـــد رصيده النقطي 
ويقدمـــه إلـــى األمـــام علـــى مســـتوى 
المراكز، خصوًصا بعد انتعاشه الجولة 
بهـــدف  األهلـــي  بتخطيـــه  الماضيـــة 
دون مقابـــل. يقـــود الفريقيـــن مدربان 
وطنيـــان: موســـى مبارك مـــع المالكية 

وهشام الماحوزي مع البديع. 
وفـــي المبـــاراة الثانية، تبـــرز مواجهة 
األهلـــي والبســـيتين؛ كونهمـــا تعرضـــا 
للخســـارة في الجولـــة الماضيـــة أمام 
البديع والرفاع الشرقي على التوالي. 

ويســـعى الطرفان لتعويض الخســـارة 
الماضية، وتحقيق فوز آخر بمنافسات 
الـــدوري؛ األمـــر الـــذي ينـــذر بمواجهة 
قويـــة على مســـتوى اإلثـــارة والندية. 
يقـــود األهلـــي المدرب البوســـني أمير 
علـــي، فيمـــا يقـــود البســـيتين المدرب 

الوطني خالد تاج.
ـــا ترتيـــب الهدافين 12  ويتصـــدر حاليًّ
العًبا برصيد هدفين لكل واحد منهم: 
إبراهيـــم مصطفـــى وســـلطان منصور 
)البسيتين(، لوكاس ومحمد الرميحي 

)الرفـــاع  ولويـــز  بودهـــوم  وفيصـــل 
الشـــرقي(، سعد العامر )الحد(، عبدهللا 
الحايكـــي )البديـــع(، مهـــدي عبدالجبار 

)المنامـــة(، ســـيد مهدي باقـــر )الرفاع(، 
إســـماعيل عبداللطيـــف وعبدالوهـــاب 

المالود )المحرق(.

)13 نقطة( « 1. الرفاع    

)10 نقاط( « 2. الرفاع الشرقي  

)10 نقاط( « 3. المنامة   

)8 نقاط( « 4. المحرق   

)7 نقاط( « 5. الحد   

)7 نقاط( « 6. البديع   

)5 نقاط( « 7. النجمة   

)4 نقاط( « 8. البسيتين  

)4 نقاط( « 9. األهلي   

)نقطة واحدة( « 10. المالكية  

جدول الترتيب

حسن علي

أحمد مهدي



نشــر الفنان أحمد الفيشــاوي الفيديــو الترويجي لفيلم 
“30 مــارس”، المقرر عرضه قريبا في دور الســينما، عبر 
حســابه بموقع “انســتغرام”. وتدور أحــداث الفيلم في 
إطار مــن التشــويق والتراجيديا، إذ تعتمــد قصته على 

حــادث مفاجئ يقلب حياة أبطالــه، وهو من تأليف حميد 
المدنــي، وإخــراج أحمد خالد موســى، وبطولة: الفيشــاوي، 

الشــربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أســماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري 
فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد علي  رزق وأحمد خالد.

تحــدث الفنان عبداإلمــام عبدالله عن الدور الذي ســيقدمه 
في مسلســل “الوصيــة الغائبة”. وتــدور أحداثه عن حقبة 
زمنية تعود للخمســينات والســبعينات، قائال: إن العمل 
يســلط الضوء على المفردات القديمة التي كانت تقال في 

الماضي، وانعدمت اليوم أو تم تناســيها بســبب التطورات 
الحديثة، مؤكدا حرص المنتج مشــاري العميــري على متابعة 

هــذا العمل بــكل تفاصيله خطوة بخطــوة. وأضــاف عبدالله أن الشــخصية التي 
يقدمها هي شخصية إمام مسجد، وهذه أول مرة له يقدم فيها هذا الدور.

تستعـــد الفنانة الشــابة ميرنا نور الديــن لتصوير دورها 
فــي أولى بطوالتها الســينمائية بفيلم “في عز الظهر” 
مع الممثل العالمي الشــاب مينا مســعود بطل فيلم 
“عالء الدين” ومع النجم العالمي ويل ســميث، في أول 

بطولة له في مصر. ويشارك في الفيلم محمود حجازي 
ومحمــد علــي رزق ومحمد عــز، والعمل قصة وســيناريو 

وحــوار كريم ســرور وإخــراج مرقص عــادل، وتدور أحــداث الفيلــم في إطار 
رومانسي اجتماعي، إذ يقع مينا مسعود في حب ميرنا ويحاول الظفر بحبها.

في عز الظهرالوصية الغائبة30 مارس
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الســـوق  أبحـــاث  شـــركة  أفـــادت 
أجهـــزة  شـــحنات  أن   Canalys
الكمبيوتـــر نمت بنســـبة 25 % على 
أســـاس ســـنوي فـــي الربـــع األخيـــر 
مـــن العـــام 2020. وبشـــكل إجمالي، 
شحنت الصناعة 90.3 مليون جهاز 
كمبيوتـــر مكتبـــي وجهاز نـــوت بوك 

وجهاز وورك استيشن.
وفي المقابل، ســـاعدت هذه األرقام 
صناعة الـ PC في نهاية العام 2020 
بشـــكل قـــوي، مع زيـــادة الشـــحنات 
بنســـبة 11 % علـــى أســـاس ســـنوي 
إلـــى إجمالـــي 300 مليـــون وحـــدة 
فقـــط لهذا العام. ويمثل ذلك أفضل 
نمو على مدار العام لسوق أجهزة الـ 

PC منـــذ العـــام 2010 وأعلى حجم 
شـــحن منـــذ العـــام 2014، وفًقـــا لــــ 

.Canalys
اســـتحوذت   ،2020 العـــام  وفـــي 
أجهـــزة النوت بوك علـــى 79 % من 
إجمالي شـــحنات أجهزة الكمبيوتر. 
الفئـــة  هـــذه  تعتبـــر  الواقـــع،  وفـــي 
النمـــو  عـــن كل  بمفردهـــا  مســـؤولة 
شـــهدته الصناعـــة على مـــدار العام. 
ورغم أن شحنات أجهزة الكمبيوتر 
 20 بنســـبة  انخفضـــت  المكتبيـــة 
أن  إال  الماضيـــة،  الســـنة  فـــي   %
شحنات أجهزة النوت بوك والوورك 
استيشن زادت بنسبة 44 % لتصل 

إلى 235.1 مليون في العام.

2020 أفضل سنة ألجهزة الكمبيوتر

كشفت تقارير صحافية 
أن النجمة نيكول كيدمان 

وخافيير بارديم في 
محادثات للعب دور 

 Being“ البطولة في فيلم
the Ricardos”، الذي 

يحكي قصة الممثلة 
لوسيل بول وديزي 

أرناز.

حامل نداء الصفاء والتمتع بمرح الحياة فوق خشــبة المســرح

سناء شافع.. عيون المسرح التي تنظر إليك

لمحته  كــرســي  أول  عــلــى  ارتــمــيــت 
األوبـــرا  مــســرح  دخولنا  قبل  بجانبه 
الــكــبــيــر لــحــضــور الــحــفــل الــخــتــامــي 
ــلـــدورة 11 مـــن مــهــرجــان الــمــســرح  لـ
العربية  الهيئة  أقامته  الــذي  العربي، 
العربية  مــصــر  بــجــمــهــوريــة  لــلــمــســرح 
في الفترة من 10 – 16 يناير 2019. 
الخير  يــدي.. مساء  جلست ومــددت 
أســتــاذ ســنــاء.. أســامــة الــمــاجــد فنان 
رد  البحرين..  من  وصحافي  وكاتب 
الــســام وصــافــحــنــي بــحــرارة وقـــال: 
األعــزاء...  البحرين  وبأهل  بيك  أها 
“لــي صــحــاب وأحــبــاب مــن البحرين 

زمان ما شفتهم”.
بعدها، شعر هذا الفنان الكبير )رحمه 
هللا( بــالــشــوق فـــي عــيــنــي ولــهــفــتــي 
ــمــســرح  ــن ال ــتـــحـــدث مـــعـــه عــ ــى الـ ــ إلـ
“أدردش”  ــدأت  ــ ب وبــالــفــعــل  ــيـــره،  وغـ
العربية  المسرحية  الحركة  عن  معه 
والمتميز  الخاق  النشاط  ومستوى 
ودور  الخليج،  ودول  البحرين  فــي 
المهرجانات المسرحية في لم الشمل 
والتاقي والتاقح وتبادل الخبرات، 
ثم صارحته بإعجابي الشديد بدوره 
في فيلم “حتى ال يطير الدخان” مع 
إمــام، وكذلك دوره في  النجم عادل 
مع  األرض”  فــي  “الــمــوظــفــون  فــيــلــم 
القامة ووحش الشاشة فريد شوقي، 
ودور سعد كمال في مسلسل “دموع 

صاحبة الجالة”.
التقي  ــرة  مـ ــر  وآخــ أول  ــذه  هـ كــانــت 
أن  علمنا  الــذي  شافع،  سناء  بالفنان 
ــة؛ كـــونـــه في  ــاصـ لــلــمــســرح رهـــبـــة خـ
ونفسه،  اإلنــســان  بين  خــلــوة  األصـــل 
ومــجــابــهــة لــهــا فــي خــيــرهــا وشــرهــا، 
شتى  وفــي  وتصعيدها،  تمرغها  في 
سناء  علمنا  الكبرى.  تجربها  تباريح 
شــافــع أن لــلــمــســرح ســحــره الــخــاص 
وله  والتلفزيون  السينما  عن  يختلف 
المزاحمة،  ساحة  فــي  دائــمــا  التفوق 
ــة الـــســـحـــريـــة  ــبـ ــالـــخـــشـ مـــتـــســـلـــحـــا بـ
الزمان  في  يتكاثر  الــذي  وجمهوره، 

التأمل  جمهور  يقلص،  وال  الحديث 
واالستغراق. 

لها  كــان  أعماال  سناء شافع  تــرك  لقد 
األجيال  من  العديد  على  واضــح  أثر 
الفنية، فإذا كان لكل كاتب مسرحي 
الــفــنــيــة فـــي نقل  ــلــه أو حــيــلــه  وســائ
فإن  الــصــراع،  تنمية  أو  المعلومات 
شكل  بتقديم  غيره  عن  تميز  شافع 
بعد  ذو  وجميل  ومــؤثــر  ممتع  فني 

فلسفي.
البحريني  المسرحي  الناقد  تلميذه 
تتلمذ  الذي  الحمدان،  يوسف  القدير 
بالمعهد  أثــنــاء دراســـتـــه  يــديــه  عــلــى 
بالكويت  المسرحية  للفنون  العالي 

من العام 76 حتى 1980 يقول:
“األكثر تأثيرا على حياتي المسرحية 
هما  وبعدها  بالمعهد  الــدراســة  أثناء 

الدكتور  المسرحي  النقد  أســتــاذ 
أمين العيوطي وأستاذ التمثيل 
واإلخراج الدكتور سناء شافع، 
استفز خايا  األول  كــان  فــإذا 
في  لــدي  والتفكيك  التحليل 

مادة النقد؛ نظرا لعمق 
ثـــقـــافـــتـــه وفـــكـــره 
ــه عــلــى  ــ ــ ــدرت ــ ــ وق
ــا  ــمـ ــارهـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
محاضراته  في 
ودراســــــــــاتــــــــــه 
الـــــــنـــــــقـــــــديـــــــة 
وتوريطنا نحن 
ــقـــد  ــنـ دفـــــعـــــة الـ

الثقافي  السخاء  ذلــك  استثمار  في 
النقدي في رؤانا واجتهاداتنا النقدية 
النقد  مــادة  خال  من  نقترحها  التي 
للعروض  مشاهداتنا  بعد  التطبيقي 
المسرحية، فإن الثاني الراحل الباقي 
ــان تــأثــيــره  ــدكــتــور ســنــاء شــافــع كـ ال

يشمل حياتي المسرحية كلها”. 
الدكتور  وأضاف “من خال أستاذي 
سناء شافع تجاوزت منطقة السياج 
ــة الــنــص  ــاب ــكــت ــمـــؤســـس ل األدبـــــــي الـ
المسرحي، الذي جذبنا إليها بمنهجية 
صارمة أستاذي الدكتور محمد حسن 
الدرامية(،  )الكتابة  عبدهللا في مادة 
قبل  المؤلف  فيني  وجــد  الــذي 
الناقد من خال النصوص 
التي  األولـــى  التجريبية 
المادة،  قدمتها في هذه 
ــتـــور ســنــاء  ــدكـ الـ مـــع  إذ 
أجبرت على أن أخضع هذا 
النص المقدس لمشرط 
والتفكيك  التشريح 
وإعـــــــــادة كــتــابــتــه 
ألكثر من مرة في 
مــعــمــل الـــرؤيـــة 
ــة  ــ ــاري ــ ــب ــ ــت االخــ
تقتضي  التي 

ومتجددة  متحولة  أخـــرى  ــراءات  قــ
بلغة  النص  هــذا  تكتب  أنــك  لو  وكما 
ــــصــــورة والــمــتــخــيــل، هي  الــفــعــل وال
استكشافية  مناطق  عن  البحث  لغة 
أخرى في الكتابة الفعل أو المتخيل 

المرئي”. 
هــذا هــو الــفــنــان ســنــاء شــافــع )رحمه 
قمم  فـــي  الـــمـــعـــزول  اإلنـــســـان  هللا(، 
اإلبداع، وحامل نداء الصفاء والتمتع 
المسرح.  خشبة  فــوق  الحياة  بمرح 
ــق  الـــمـــســـرح الـــــذي دخــــل فــيــه وأغــل
ــمــزالج وكــان  ــاب مــن الـــخـــارج بــال ــب ال
يعرف أن هناك جرس تالف ال يصلح 

لاستعمال.

تتمكن من الوصول إلى حل قابل للتطبيق لمشكالتك. 

تحاول من اآلن فصاعدا السيطرة على أموالك. قد 

تشعر ببعض األلم، فتقبل األمر وتناول طعاًما بسيًطا.

اتصل بأصدقائك وأقم حفلة ليساعدك هذا في تغيير مزاجك.

ال تكترث بالسلبيات التي يصدرونها لك، وخذ طريقك.

مناعتك ضعيفة إلهمالك تناول الطعام الصحي.

األحالم سوف تتحقق قريبا كونك تسعى لتحقيق أهدافك.

مجال العمل بالنسبة لك هو الجحيم خصوصا في هذه الفترة.

أنت تحافظ على اتباع نظام صحي جيد، وتكثر من التمارين.

تستعد هذه الفترة لعمل إنجاز مهم في حياتك العملية.

هذه الفترة ستكون مرحلة انتقالية حتى تصل لما سعيت إليه. 

ال تقلق ألنك ستحصل على فرصة للقيام بالعمل الذي تختاره.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

مسيرة األديب والصحافي الراحل محمد الماجد بأسرة األدباء والكتاب

ضمــن فعالياتهــا األســبوعية عبــر منصــة” زووم” تقيــم أســرة األدباء والكتاب في تمام الســاعة الثامنة من مســاء يــوم األحد المقبل 
الموافق 17 يناير فعالية حوارية بعنوان “رحلة االديب محمد الماجد” يتحدث فيها الزميل أسامة محمد الماجد ابن األديب الراحل 
محمــد الماجــد، وســتدير الفعاليــة الكاتبــة ندى نســيم، حيث ستســلط األمســية الضوء علــى بدايات ونشــأة األديب محمــد الماجد، 
وكيف ساهمت الظروف األسرية القاسية في صناعة علم من أعالم االدب والفكر في البحرين، وكذلك عن دوره في تأسيس أسرة 
األدباء والكتاب، حيث أخذ في طرح الفكرة على صفحات األضواء والدعوة إلى تجسيدها في الواقع، وأبرز محطاته ومدى تأثره 
بــرواد الفلســفة الوجوديــة، والجــرأة فــي طرح أفــكاره وآرائه وانتقــاده لجوانب الزيف والتخلــف في المجتمع، إضافــة إلى النكبات 
والصدمات التي أثرت مباشــرة على حياته، ومؤلفاته وأثر تجربته على الســاحة األدبية في البحرين، كما ســتكون هناك مداخالت 
لبعض معاصريه من األدباء والكتاب وهم شقيقه يعقوب الماجد الذي تربطه معه عالقة تفوق عالقة “األخوة” حسب تعبير الزميل 

الماجد، واألديب راشد نجم، والشاعر عبدالحميد القائد.

دشـــن  الماجـــد  الزميـــل  أن  يذكـــر 
مؤخـــرا حســـابا خاصا لوالـــده األديب 
والصحافـــي الراحـــل محمـــد الماجـــد 
تطبيـــق  عبـــر   )1986  –  1942(
األدبـــي  نتاجـــه  لنشـــر  “انســـتغرام”؛ 

حياتـــه  مراحـــل  لمختلـــف  وصـــورا 
ســـواء في حقـــل الصحافـــة أو األدب، 
وقـــد ثمـــن عـــدد كبيـــر مـــن المهتميـــن 
هـــذه الخطـــوة؛ لتعريـــف أبنـــاء الجيل 
األديـــب  ومكانـــة  بتاريـــخ  الحاضـــر 

محمد الماجـــد وتخليدا لذكراه، حيث 
فـــي  ومؤثـــر  كبيـــر  دور  للماجـــد  كان 
حيـــاة الحركـــة األدبيـــة الجديـــدة في 
البحريـــن وصحافتهـــا النشـــطة ابتداء 
مـــن منتصـــف الســـتينات، كمـــا كان له 

دور بـــارز فـــي تأســـيس أســـرة األدباء 
والكتـــاب العـــام 1969، ولـــم ينحصـــر 
صيـــت الماجـــد فـــي دائـــرة وطنـــه، بل 
امتد ليشـــمل منطقـــة الخليج والوطن 

العربي الكبير منذ أن ترأس وفد أسرة 
األدباء وهو أول حضور عربي لها في 
مؤتمر األدباء العرب الثامن الذي عقد 
بدمشق العام 1970، كما أنه أول مدير 

تحرير بحرينـــي لجريدة األضواء في 
علـــى  الصحافـــة  وتتلمـــذ  الســـتينات، 
يـــد معلمـــه وأســـتاذه رائـــد الصحافـــة 

البحرينية محمود المردي.

محمد الماجد

15 يناير

 2019
بغالبية  يــصــوت  الــعــمــوم  مــجــلــس 
ماي  تيريزا  خطة  ضد  صوًتا   432
ــي  ــ ــلــخــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـ ل
إجمالي  من  واثنين  مئتين  مقابل 
ــوات، وزعــيــم حـــزب الــعــّمــال  ــ األصـ
الــــــــمــــــــعــــــــارض 
كوربين يطالب 
بــحــجــب الــثــقــة 

عن الحكومة.

 1854
الجيش الروسي يتعرض لهزيمة قاسية في معركة جاتانا في رومانيا من الجيش العثماني.

 1944
اللجنة االستشارية األوروبية والمكونة من ممثلي قوات الحلفاء تقرر تقسيم ألمانيا.

 1952
أديب الشيشكلي رئيس المجلس العسكري، يحّل معظم األحزاب السياسية في سوريا.

 1985
عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عاما من الحكم العسكري.

 1990
اندالع الحرب األهلية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان السوفييتيتين.

طارق البحار 

أسامة الماجد

 سناء شافع

يوسف الحمدان 
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متشرٌد أنا

لطالمـــا أحببت فكرة أنني شـــخص عفوي 
مـــن  الرغـــم  علـــى  بطبعـــي  واجتماعـــي 
المواقـــف المضحكـــة والغريبـــة التي أقع 
ومطالبـــات  الشـــيء،  هـــذا  بســـبب  فيهـــا 
الســـيطرة علـــى هاتيـــن  المقربيـــن منـــي 
األســـف  مـــع  لكـــن  بالتحديـــد،  الصفتيـــن 
فالطبـــع دائًمـــا مـــا يغلـــب التطبـــع. أيًضـــا 
وهـــذا أمر ال يحـــدث إال مع عدد قليل من 
األشـــخاص وال أعلـــم حًقا نوعيـــة الطاقة 
التـــي تجذبنـــي لهـــم، فأنا أحـــب الخوض 
في حوارات عميقة مع أشخاص عرفتهم 
للتـــو، أحاديـــث مـــن خاللها أتعـــرف على 
أنمـــاط تفكيرهـــم، معتقداتهـــم، نظرتهـــم 
للحيـــاة واألهـــم أفكارهـــم العميقـــة منهـــا 
والســـخيفة، إذ ال وجـــود لفكـــرة ســـخيفة 

حسبما أعتقد. 
أي  مـــع  العـــادة  هـــذه  ممارســـة  اعتـــدت 
شـــخص أقابلـــه، وفـــي أي مـــكان إال فـــي 
التـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
أصبحت من وجهة نظري زاخرة بالعقول 

الســـطحية والحـــوارات الفارغـــة، وألنني 
إال  المباشـــر،  البشـــري  بالتواصـــل  أؤمـــن 
أن هـــذه المـــرة تغلبـــت علـــى هـــذا األمـــر، 
فالتواصل البشري وإن كان بلغة مختلفة 
إال أنـــه ناجـــح إذا تحـــدث بلغـــة واحـــدة 
وهي المشاعر كما تقول اإلعالمية أسرار 

األنصاري “الشعور هو سيد اللغة”. 
بعد مضي ثلث الوقت واألسئلة المختلفة 
فـــي صياغتهـــا المتشـــابهة فـــي معناهـــا، 
ســـألت هذا الصديق سؤااًل دون تحضير: 
لـــو لـــم تكـــن أنـــت فمـــن تـــود أن تكـــون؟ 
وجوابه هو مـــا ألهمني لكتابة هذا المقال 
وأعتقـــد أنكم ســـتفاجأون كمـــا تفاجأت. 

قال: أريد أن أصبح متشرًدا!
وعندما سألته قال: أريد أن أكون شخًصا 
بـــدأ مـــن الصفـــر ألنـــه ســـيكون االختبـــار 

الحقيقـــي لـــي في الحيـــاة، أنا نشـــأت مع 
مميزات متواضعة وموجودة ولكني أريد 
أن أرى كيف سأكون؟ وماذا كنت سأفعل 
في حياتي إذا نشأت من دون عائلة وإذا 

انتهى بي األمر بال مأوى ولوحدي. 
حيـــن أمعنـــت التفكر فـــي حديثه وجدت 
تجـــرد  لـــو  مشـــرد  شـــخص  اإلنســـان  أن 
مـــن كل المميـــزات التـــي لديـــه والتـــي ال 
يســـتحقها بشـــكل كلـــي، فهـــو ال يمتلـــك 
سوى اسمه وأخالقه فقط، وما دون ذلك 
إمـــا أن يكـــون مكتســـًبا أو ممنوًحا له من 
العائلـــة أو األصدقاء. فال هو الذي يمتلك 
لقبـــه العائلـــي، وال مدرســـته التـــي درس 
فيها. إن اســـتحقاقية اإلنسان تبدأ عندما 
يقرر أن يتخلى عن حياة التشرد ويبحث 

على ســـبب وجـــوده فـــي الحيـــاة ويعمل 
للوصول إليه. حيـــن يجتهد ويعمل لبناء 
عقل وفكـــر وأطباع تنتمي إليه وليســـت 
بســـبب تأثيـــر خارجـــي، وعندمـــا يتوقف 
عن لوم اآلخرين على فشـــله وقلة حظه، 
لطالمـــا كانـــت رحلـــة البحـــث عـــن الذات 
مجهـــدة وقد تســـتغرق من عمر اإلنســـان 
الكثيـــر الكثير، ولكن ما يشـــفع لنا أننا في 
هذه الرحلة نكتشـــف مـــن نحن ما الهدف 

األسمى لوجودنا فيه. 
نحـــن متشـــردون إذا مـــا حررنـــا عقولنـــا 
مـــن األفـــكار الرجعيـــة فـــي الحيـــاة، إذا 
توقفنا عـــن المحاولة وتوقفنـــا عن كتابة 
أقدارنـــا وقصصنا الخاصـــة معتمدين في 
ذلك علـــى تجاربنا الشـــخصية، نجاحاتنا 
األخـــرى  الحيـــاة  ودائـــرة  وإخفاقاتنـــا، 
التي نحيط أنفســـنا بها لنتعلم ونســـتلهم 
مـــا يتناســـب معنا ويســـاهم فـــي تطورنا 
وتقدمنـــا خطوة لألمام. نحن متشـــردون 
إذا ما توقفنا عن المسائلة، وكسر الدائرة 
التـــي بداخلنـــا، الدائرة التي تـــؤدي لذات 

السلوك بكل مرة، لذات الشعور.

من المقرر أن تعود الممثلة الهندية الشهيرة “Parineeti Chopra” للعمل  «
 The Girl on The“ مرة أخرى مع ريبو داسغوبتا، مخرج فيلمها المرتقب

Train”، في فيلم جديد من إخراجه لم يتم الكشف عن اسمه بعد، وستقوم 
فيه بارنيتي بدور عملية سرية تقود عملية خطيرة إلنقاذ مجموعة من 

العمالء الهنود األسرى.
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جمانة القصاب: الكتابة تؤذيني والرسم يحررني من األلم
ــره ــعـ ــي فـــصـــيـــح شـ ــ ــ ــه ف ــ ــيـ ــ ــدي وأعـــــــــــود إلـ ــ ــنـ ــ ــان خـــــــاص عـ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــفـ ــظـ ــمـ يـــبـــقـــى لـ

ألفهم  صيغة  أعــطــانــي  مــن  حــًقــا  كالهما 
الوحيد  الموقف  بالكلمات هو  التعبير  أن 
لمواجهة  اتــخــاذه  أستطيع  ــذي  ال أمــامــي 
العالم. ثم جاءت دروس مركز الموهوبين 
برعايته  شملني  الــذي  علي،  لعبدالجبار 
المركز. وهو  ــدروس حتى خــارج  ال لهذه 
الجادة  الكتابة  بمعنى  له  أديُن  الذي  حًقا 

التي أطمح للوصول إليها“.
 البيئة تؤثر دائًما في المبدع وهو يؤثر  «

فيها.. ما رأيك؟

ــا ألخــتــبــر الــحــيــاة  ــ ــًع ــ ــانـــت داف ــيــئــة كـ ــب ال
بأن  حًقا  أشعر  أوانــهــا،  قبل  حتى  أحياًنا 
للكتابة.  دوافــعــي  مــن  واحـــدة  طفولتي 
أستطيع تذكر طفولتي بتفاصيل دقيقة، 
العصافير  الــصــغــيــرة،  صــراعــاتــي  أتــذكــر 
والـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي اعــتــنــيــُت بـــهـــا، كل 
ــا شـــاهـــدنـــاه عبر  ــقــصــص ومــ الــكــتــب وال

الوالد  من  بحرٍص  التلفزيونية  الشاشة 
صداقته  أبـــي  قـــدم  لــقــد  وشقيقتي.  أنـــا 
ُحًبا غامًرا جًدا، أعي  إلينا، وقدمت أمي 
هذا بعد أن كبرُت اآلن، لقد كنا محاطين 
الدقة  بالجمال والتجربة. وأظن أن هذه 
كله،  عمرنا  رافقتنا  الــذائــقــة  تكوين  فــي 
ممن  االقــتــراب  على صداقاتي  لــذا غلب 
واستمر  يتذوقونها،  أو  الفنون  يمارسون 
هذا حتى اآلن. أنا في بيئة من األصدقاء 

بالتحدي  تشعرني  التي 
التي  البيئة  إنها  دائًما، 
تجعلني على طبيعتي 

دون مواربة.
 لكل موهبة وحرفة  «

بدايات فكيف كانت 
بداياتك مع الفن 

التشكيلي؟ 

نتيجة  وفقدته  الكلمة،  قبل  الرسم  كــان 
حًقا  له  أديــن  من  لحادث طفولة. عموما 
ابتهال  الصديقة  هــي  التشكيل  بــعــودة 
كــســرت   2014 الـــعـــام  ــاري. وفـــي  ــصــ ــ األن
ــي بــيــئــة حــاضــنــة  ــرت لـ ــ ــأن وفـ ــ خـــوفـــي ب
الرسم  طــاقــة  أن  واكتشفت  للتجريب، 
أبــًدا مني بقدر ما شلها الخوف.  لم تنتِه 
ــَع ذلـــك مــن تغيير  ــِب أنـــا مــديــنــة لــهــا بــمــا ت
بكالوريوس  ليكون  الجامعي  التخصص 
األســاتــذة  لكل  ومدينة  وتصميم،  فنون 
لكنني  الجامعية.  الفترة  شكلوا  الــذيــن 
بشكل أســـاس أقـــول هــذا دائــًمــا، كــل ما 
اللحظة  من  يأتي  “أشخبطه”  أو  أرسمه 
الـــتـــي لـــم يـــؤمـــن فــيــهــا أحــــد بـــي ســوى 

أستاذتي ابتهال األنصاري.

 ما الرسالة التي تريدين إيصالها  «
للناس؟ 

أكتب ألجــل رسالة، قد يكون هذا  ال  أنــا 
ــاول أن  يــنــاســبــنــي. مــا أحــ نــبــيــاًل لكنه ال 
أقترب  مــا  وكــل  والــرســم  بالكتابة  أفعله 
منه باختالف الفنون هو محاولة القبض 
على لحظة وعي إنساني، وأعني بالوعي 
ــانـــي لــحــظــة إنــســانــيــة حــقــيــقــيــة،  ــسـ اإلنـ
في  دون وضعها  الــرؤيــة  تقول  صــادقــة، 
وعظ أو تصريح قد يعطيني فوقية أدرك 
تماًما أنني ال أملكها. في ظني الفن ليس 
األسئلة..  عن  بل  الرسائل،  عن  مسؤوال 
“أكتب  أقــول  أن  المنصف  مــن  يكون  لــن 
ألجــل كــذا وكــذا” األمــر أكبر بكثير.. لكن 
وما  “اإلنسان”  معنى  من  االقتراب  رغبة 

يتعرض له هي ما أحاول الوصول إليه.
تملكين مواهب عدة، أين تجد )جمانة(  «

متنفسها؟

قـــد تــكــون كــلــمــة مـــواهـــب كلمة 
ــا  ــاًمـ ــمـ ــتـ ــك اهـ ــ ــل ــ ــرة. أم ــ ــي ــ ــب ــ ك
بمختلف الفنون، وأحاول 
أمـــــــارس  أن  ــة  ــ ــدي ــجــ ــ ب
بعضها دون اآلخر، الكتابة 
تؤذيني، والرسم يحررني من األلم، 
وجودهما  هــو  حًقا  فيه  أتنفس  مــا  لكن 

مًعا، وتقاطعهما بأشياء أخرى.
 هل تأثرت )جمانة( بأحد الشعراء أو  «

الشاعرات بتجربة شعرية محددة؟

بالكثير،  أتــأثــر  أزال  ومــا  تــأثــرت  شــعــرًيــا 
خاص،  مكان  النواب  لمظفر  يبقى  ولكن 
هــو الــشــاعــر الـــذي أعـــود إلــيــه ســـواء في 
فصيح شعره أو عامه، تبهرني باستمرار 
التي  الــجــرأة  بــهــا.  الــتــي يكتب  الــحــريــة 
ما  لكل  وتقديمه  شــيء،  كل  بها  يتحدى 
ولكن  إنسانية  عفوية  يــكــون  أن  يمكن 
الجمالية،  بــاالشــتــراطــات  التفريط  دون 
ثم  الحالة،  قدرته على مسرحة  تأخذني 
بفعل  المرتعش  أمام صوته  أنني أضعف 
الباركنسون، وأبقى دائًما عاجزة عن قول 
إليه  اإلصغاء  يحركه  ما  تصف  كلمة  أي 

في.
ما أهمية وجود مشاعر حقيقية أثناء  «

تقديم الفن التشكيلي أو في الشعر؟ 

التجربة  دور  عــن  أتــســاءل  كنت  أخــيــًرا 
أثق  لكنني  أعــرف،  المخيلة، ال  أمــام دور 
إيــجــاد  عــلــى  تعتمد  عــمــومــا  الــكــتــابــة  أن 
شــعــور صــــادق، حــقــيــقــي، حــتــى وإن لم 
بما يحدث في  الشعور مرتبًطا  يكن هذا 
واقع الكاتب اليومي. يمكن لخبر جريدة 
رابًطا  الكاتب  وجــد  إذا  روايــة  يطلق  أن 
شعورًيا )كما فعل تولستوي في رواية آنا 
الدرب  زال  ما  يشاع(.  ما  حسب  كارنينا 
لن  لذا  االكتشاف،  بداية  وأنــا في  طوياًل 

رأي  عــن  تعبر  إجــابــة  أعطي  أن  أستطيع 
صارم بعد. في التشكيل أرى أن ما نرسمه 
أجده  ما  داخلنا، وهذا  العالم  انطباع عن 

في التجارب التي أحترمها وأتأثر بها.
 برأيك هل تعتقدين أن الخيال له  «

أهميته في صناعة الفكرة التشكيلية 
واكتمالها؟ 

لــلــخــيــال دور كــبــيــر فــي فــهــم كــل شــيء 
بــاألوهــام  كــائــنــات مسكونة  إنــنــا  حــولــنــا، 
أحد  هــو  الفن  أن  وأظــن  ابتكرتها،  التي 
المدهشة  البشرية  الظاهرة  هذه  أعراض 
)التخيل(. التشكيل ليس استثناًء، بل هو 
إن  نقول  أن  يمكن  للمخيلة،  إصغاء جاد 
المخيلة هي  الشجرة،  التشكيل هو ورق 
الساق والجذور هي تجارب الواقع.. لكل 
جزء دوره الخاص لكنه في المجمل جزٌء 
من كل. المخيلة تعالج الواقع لتجعل منه 

شيًئا أكثر حياًة وقابلية للعيش.
 أي نوع من أنواع الشعر تفضلين؟  «

يجذبني،  ما  ثمة  شعري  )شكل(  كل  في 
تــجــاوزنــا األشــكــال والــزخــرفــات  إذا  لكن 
الحالة  هــو  حــًقــا  الشعر  فــي  يجذبني  مــا 
الشعرية، أن تقرأ حالة حقيقية وبسيطة 
أبحث عنه في  ما  تعبيري هو  بأي شكل 

الشعر وفي كل شكل فني آخر.

حوار الطالبة: طيف صليبيخ 
جامعة البحرين

وديعة الوداعي 

جمانة القصاب شـــابة أخذها الشغف والطموح وحب االطالع على الكتب لإلبداع في سردها لروايتها وتكوين مســـار فني، والحصول على جائزة الشيخ خالد بن حمد للروائيين الشباب الخليجية 
عـــن روايتها )الوحوش ال تموت(. وتعتبر بدايتها في مركز الموهوبين عبر دروس عبد الجبار علي التي كانت بين الســـرد والشـــعر، أما في الفن التشـــكيلي فتعتمد طريقة مختلفة في صياغة 
أعمالها الفنية، تقول ”أظن أن بدايات الجميع تبدأ بعطش للتعبير، ثمة حاجة ُملحة لقول شيء ما. كنت محظوظة بأن تكون الحكايات التي تشبعت بها في الطفولة، ثم الكتب التي كانت ُتوفر 
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مصري عمره 21 عاًما يعيش على الحليب فقط
عرضــت صحيفة مصريــة حالة صحية 
نــادرة، وهــي حالــة لشــاب مصــري يبلغ 
مــن العمــر 21 عامــا لــم يتنــاول الطعام 

وال الماء طيلة سنوات عمره.
ووصفــت صحيفــة “الوطــن” المصريــة  
المدعو ســيد، البالغ مــن العمر 21 عاما، 
بأنــه “أكبــر طفل في مصــر”، إذ أن نموه 
العقلــي والجســدي توقــف عنــد مرحلة 

الطفولة رغم أنه في عمر الشباب.
ويعيــش ســيد فــي إحــدى قــرى إيتــاي 
ولــم  البحيــرة،  محافظــة  فــي  البــارود 
يتعد عمره العقلي أربع سنوات، كما أنه 
ال يقــوى على الوقــوف ما جعله يقضي 

حياته بين الزحف  والجلوس.
ســيد ال يــأكل وال يشــرب يعيــش فقــط 
الحليــب، وكشــف وجيــه  تنــاول  علــى 
العربــي، 55 عاًمــا، والــد ســيد، عــن أن 
ابنــه لم يســتطع االنقطاع عن الرضاعة 
مــن والدتــه حتى أتم 4 ســنوات،  فلجأ 

وقتهــا إلــى األطبــاء الذيــن أقــروا فــي 
النهايــة أنــه ســوف يعيش طفــاً طوال 
عمــره، بســبب معاناتــه مــن نقــص فــي 

الغدد.
ويتابع وجيه، أن المشكلة كانت عندما 
أن  يجــب  وكان  ســنوات   4 ســيد  بلــغ 
يكــف عن الرضاعة من أمــه، واضطروا 
ألن يحبســوه فــي غرفــة منفصلــة فيما 

راح الصغيــر يشــرب اللبــن مــن كوب أو 
أي وعاء، واستمر هذا الوضع إلى اآلن.
توقــف األب عــن الذهــاب لألطبــاء منذ 
17 عاًمــا، وقــرر التأقلــم مــع حالــة ابنــه 
ال  كلهــا طفــا،  الــذي ســيعيش حياتــه 
يتكلــم وال يمشــي وكل مــا يفعلــه هــي 
تصرفــات رضيــع لم يبلغ الـ3 أعوام، وال 

أيًضا يقدر على التبول بمفرده.

الغــذاء  ســامة  وكالــة  أصــدرت 
التابعــة لاتحــاد األوروبــي، أمــس 
آمنــة  “الديــدان  أن  الخميــس، 
لألكل”. ونشــرت المنظمة، ومقرها 
تقريــًرا  اإليطاليــة،  بارمــا  مدينــة 
الديــدان  ســامة  حــول  ــا  علميًّ

الصفراء المجففة لألكل.
وقال الباحثون إن الديدان، سواء 
أكلت كاملة أم في شكل مسحوق، 
هي وجبــة خفيفة غنية بالبروتين 

أو مكّون ألطعمة أخرى.
وأشــار التقرير إلى إمــكان حدوث 
تفاعات تحسســية، اعتمــاًدا على 
نــوع التغذيــة المقدمة للحشــرات، 
يرقــة  باســم  ا  رســميًّ والمعروفــة 

“تينبريو مولتور”.
وخلصــت الوكالــة إلــى أن “الطعام 
فــي  عــام  بشــكل  آمــن  الجديــد” 
المقترحــة  االســتخدامات  ظــل 
ومســتويات االســتخدام، حســبما 

نقلت األسوشيتد برس.

االتحاد األوروبي 
يجيز أكل الديدان

ضبطت اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة بمصر، “كيانا تعليميا” وهميا في الجيزة، 
متورطــا فــي النصــب واالحتيــال علــى المواطنيــن، وذلــك بمنحهــم شــهادات دراســية 
مزّورة. وحسبما ذكرت صحيفة “األهرام” المصرية، فقد أكدت التحريات قيام شخص 
مقيــم بشــبرا الخيمــة بالقليوبية، بإنشــاء كيان تعليمــي وهمي بــدون ترخيص بمنطقة 
الدقــي فــي الجيزة، واتخاذه مقرا لاحتيال علــى المواطنين من راغبي الحصول على 
الشهادات الجامعية. وقام الشخص المتورط باإلعان على اإلنترنت عن مزايا الدراسة 
باألكاديميــة، زاعمــا كونــه وكيا للعديد من الجامعات األجنبيــة المتخصصة في مجال 
الضيافة الجوية، وأن األكاديمية تمنح الدارســين شــهادات دراسية تخصصية معتمدة 

تمكنهم من االلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

أكــد مهرجــان غوتنبــرغ الســينمائي، فرصــة منح شــخص واحــد داخل الســويد، تقديم 
هديــة فريــدة مــن نوعهــا لشــخص واحــد، بحســب مــا نشــره الحســاب الرســمي المعهد 

السويدي في ستوكهولم، عبر موقع “تويتر”.
وكشف أكبر مهرجان سينمائي في الدول االسكندنافية، عن منح هذا الشخص مغامرة 
فريــدة مــن نوعهــا مدفوعة التكاليف، للبقــاء على جزيرة لمدة 7 أيــام في الطبيعة في 
منارة باتر نوستر التي تقع في ساحل السويد الغربي دون تواصل مع العالم الخارجي.
وأضــاف أن “الصحبــة الوحيدة المتاحــة هي صوت أمواج البحر والطبيعة، ومشــاهدة 
أفــام مــن مهرجان غوتنبرغ الســينمائي، إذ يمكن للشــخص الذي ســيقع عليه االختيار 

مشاهدة أفام العرض األول خال إقامته على متن الجزيرة”.

مصر.. اعتقال متخصص بتزوير الشهادات الدراسية

هدية فريدة.. جزيرة منعزلة دون تواصل مع العالم

صبي يلعب بالثلج في الميدان األحمر بعد 
تساقط الثلوج بغزارة في موسكو )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هاجمت سمكة قرش رجا كان يسبح 
فــي نهــر ســوان )نهــر البجــع( بمدينــة 
الخميــس،  أمــس  األســترالية،  بيــرث 
حيــث قضمت فخذه فــي أول هجوم 

من هذا النوع في النهر منذ1969.
ورجــح مســؤولون أن الرجــل تعــرض 
لهجوم من ســمكة مــن فصيلة القرش 
الثور طولهــا بين مترين وثاثة أمتار 
ســاحل  قبالــة  صباحــا  يســبح  وهــو 

محمية باكوول ريتش في بيرث.
ونقلــت رويتــرز عــن متحدثــة باســم 
خدمــة اإلســعاف المحليــة إن الرجــل 
ُنقــل إلى مستشــفى بيرث الملكي في 

حالة خطيرة.
وذكرت وســائل محلية أن الرجل في 

الخمسينيات وحالته مستقرة.
وتندر هجمات القرش في نهر ســوان 
الــذي يصب فــي المحيط عنــد مدينة 
بيــرث.  جنوبــي  الســاحلية  فريمنتــل 
وكان آخــر هجــوم من هــذا النوع في 

المنطقة في 1969.

اســتطاعت حمامــة قطع مســافة 13 ألف 
كيلومتــر فــي رحلــة قامــت بها مــن والية 

أوريغون األميركية إلى أستراليا.
وذكــرت وكالــة “أسوشــيتد بــرس” أمــس 
الخميــس، أن تلــك الحمامــة تبحــث عــن 
منــزل جديــد لهــا فــي أســتراليا، مضيفــة 
“لكن الســلطات األسترالية تعتبرها خطرا 
إلــى  الوكالــة  ولفتــت  لقتلهــا”.  وتخطــط 
أن الحمامــة التــي تــم رصدها فــي إحدى 
تشــارك  كانــت  أســتراليا،  فــي  المناطــق 
فــي ســباق للحمــام فــي واليــة أوريغــون 

األميركية نهاية ديسمبر الماضي.
ونوهــت الوكالــة إلــى أنــه مــن المعتقد أن 
تلــك الحمامــة تحمــل اســم “بايــدن” على 
جــو  المنتخــب  األميركــي  الرئيــس  اســم 
بايــدن، وأنهــا قطعــت تلــك الرحلــة علــى 
متن سفينة نقل بضائع كانت متجهة إلى 
أستراليا. وتخشى السلطات في أستراليا 
أن تكــون تلــك الحمامــة ناقلــة ألي مرض 
وهو ما جعل السلطات المسؤولة لتسارع 

بالدعوة لقتلها.

قرش يفترس رجال 
في “نهر البجع”

أستراليا تدعو لقتل 
بايدن “الحمامة”

تحــول منــزل أميركــي إلى محــط اهتمام، 
أخيرا، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر 
هــو األعلــى فــي العالــم؛ نظــرا إلــى موقعه 

ومواصفاته المذهلة.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، 
فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة 
“بيلير” بوالية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 
متــرا مربعــا. وذكر المصدر أن هــذا المنزل 
بــات معروضــا للبيــع بعــد نحــو عقــد علــى 
اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة 

تحيطها بها األشجار من كل جانب.

الســعر  أن  الصحافيــة،  التقاريــر  وذكــرت 
المطلــوب لبيــع هذا البيت األســطوري في 
340 مليــون  لــوس أنجلــوس هــو  مدينــة 
دوالر. ويضــم هــذا البيــت 21 غرفــة نــوم 
و42 حمامــا، ويقــول الخبــراء: إن األمــر ال 
يتعلــق بأغلــى منــزل فــي العالــم فقــط، بل 
بأغلى عقار شــخصي فــي تاريخ الواليات 

المتحدة.
ويضــم البيت مرآبا للســيارات يتســع لـ 30 
ســيارة، كمــا أنــه مــزود بـ 5 مســابح وقاعة 

سينما بـ 30 مقعدا.

أغلى منزل في العالم معروض للبيع.. بسعر “جنوني”

أجبر فيروس كورونا نجمة البوب الكولومبية شاكيرا على بيع حقوق أغانيها 
البالغ عددها 145 أغنية، في ظل انخفاض إيرادات حفات الغناء. ووفقا 
لوكالة “رويترز” فإن شاكيرا أبرمت صفقة مع شركة “هيجنوسيس سونج 

فاند” المسجلة في بورصة لندن، لبيع حقوق أغانيها البالغ عددها 145 أغنية.
ويضم البيت مرآبا للسيارات يتسع لـ 30 سيارة، كما أنه مزود بـ 5 مسابح وقاعة سينما بـ 30 مقعدا.

كلمــات  النــاس  مــن  الكثيــر  ينســى 
بحســاباتهم  الخاصــة  المــرور 
اإللكترونية المختلفة، لكن ما حدث 
مع مبرمج ألماني يشــكل مأســاة قد 
تؤرقــه لبقيــة حياتــه، بعــد أن نســي 
كلمــة المــرور “لمحفظــة إلكترونيــة” 
بتكويــن  عمــات  علــى  تحتــوي 
 240 إلــى  قيمتهــا  تصــل  المشــفرة، 

مليون دوالر.
ســنوات،   10 لنحــو  القصــة  وتعــود 
تومــاس،  ســتيفان  حصــل  عندمــا 
وهــو مبرمــج ألمانــي المولــد مقيــم 
في الواليــات المتحدة، على 7 آالف 
عملــة بتكويــن، نظيــر مقطــع فيديو 

صممه للعملة المشفرة.
قيمــة  فــإن  الوقــت،  ذلــك  وفــي 
البتكويــن الواحــدة لــم تتعــد بضعــة 
دوالرات، لــذا لــم يعر الرجل اهتماما 

كبيــرا لهــا، وخزنها على قرص صلب 
بمثابــة محفظــة إلكترونيــة، وكتــب 
أنــه  إال  ورقــة،  علــى  المــرور  كلمــة 

فقدها الحقا.
الجنونــي  االرتفــاع  بعــد  واليــوم، 
لتصــل  الرقميــة،  العملــة  ألســعار 
ألــف   34 نحــو  إلــى  منهــا  الواحــدة 
دوالر، قــرر تومــاس فتــح محفظتــه 
اإللكترونية واالســتفادة مــن الثروة 
التــي حصــل عليهــا، والتــي  الهائلــة 

تقدر بـ240 مليون دوالر.
وكانــت الصدمــة عندمــا لــم يتمكــن 
المــرور  كلمــة  تذكــر  مــن  تومــاس 
محاولتــه  مــن  بالرغــم  الصحيحــة، 
إال  اآلن  لــه  يتبــق  ولــم  مــرات.   8
يفقــد  أن  قبــل  فقــط،  محاولتــان 
الثروة وتتشفر لألبد، وفق ما ذكرت 

صحيفة “نيويورك تايمز”.

مبرمج ينسى كلمة مرور محفظة “بتكوين” بها 240 مليون دوالر

اجتــاز مواطــن بريطانيا، يبلغ 
مــن العمــر 42 عاًمــا االختبــار 
النظري للحصول على رخصة 
محاولــة،   158 بعــد  القيــادة 
جنيــه   3600 خالهــا  أنفــق 
استرليني )نحو 5000 دوالر(.
الثانيــة  المرتبــة  فــي  وحــل 

شاب يبلغ من العمر 20 عاًما، بعد 116 محاولة، في حين حلت امراة تبلغ من 
.”L’Essentiel“ العمر 40 عاًما في المركز الثالث بعد 93 محاولة، وفقا لموقع

50 ســؤاال، وهــي أســئلة حــول العامــات  النظــري مــن  ويتكــون االختبــار 
واإلرشــادات المروريــة وأســئلة خاصة حول ســامة المركبــة، والجتياز هذا 
االختبار ال بد من الحصول على 43 إجابة صحيحة من أصل 50 سؤاال في 
مــدة زمنيــة قدرها 57 دقيقــة، إضافة إلى اختبار قياس مدى وعي الســائق 

لمخاطر الطريق.

بريطاني يجتاز اختبار رخصة القيادة بعد 158 محاولة الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

05:03

 11:47 

02:47 

05:07

06:37 
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