
كشف تقرير إحصائي لبلدية  «
المحرق أن إجمالي مبالغ 

التأمين غير المستلمة من 
قبل العمالء لدى البلدية 
بلغت  حتى نهاية العام 

الماضي نحو 4 ماليين و360 
ألف دينار.

كشف الرئيس التنفيذي لبنك  «
األسرة خالد عتيق، عن نية 

البنك التوسع في محافظات 
البحرين المختلفة بافتتاح 

أفرع له إلى جانب الفرع الذي 
دشنه البنك على شارع البديع 

قبل أيام.

ارتفعت حصيلة الضربات الجوية  «
الروسية، على البادية السورية في 

24 ساعة، إلى أكثر من 65 غارة 
جوية، شنتها المقاتالت الروسية 

على مناطق انتشار تنظيم 
“داعش”، وسط معلومات عن 

خسائر بشرية.

أعلنت مارفل العالمية رسميا  «
مشاركة الفنانة البحرينية مي 
القلماوي إلى بطولة مسلسل 

مارفل Moon Knight ، بمشاركة 
أوسكار إسحاق ومن إخراج المصري 

محمد دياب، وليس معروًفا الدور 
الذي ستجسده القلماوي.

حقق الرفاع الشرقي فوزا ثمينا  «
على حساب المحرق بهدف دون 
مقابل، في المباراة التي جمعت 

الطرفين، السبت، على استاد 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة، 

ضمن منافسات الجولة 6 لدوري 
ناصر بن حمد الممتاز.
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المنامة - البحرين الوطني

دعـــا خبـــراء قانونيون إلى التريث في مســـألة المضي 
قدًمـــا بمقتـــرح تعديل قانونـــي ُيراد منـــه إدراج الزوج 
مـــن بين المســـتحقين لنصيـــب من المعـــاش التقاعدي 
لزوجته المتوفاة دون اشتراط عجزه، بدعوى تحقيق 

المساواة بين الزوج والزوجة، مؤكدين أهمية إخضاع 
التعديـــل لدراســـة متأنية ووافية مـــن جميع الجوانب 
القانونية والشـــرعية والماليـــة، والتأكد بأنه لن يترتب 

عليه أية أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد.
وأشـــاروا إلـــى أن مفهوم المســـاواة بيـــن الزوجين في 
استحقاق المعاش التقاعدي عن الزوج المتوفى يجب 

أال يخّل بأحكام الشـــريعة االســـامية التي تلزم الزوج 
إعالة أســـرته، ما يجعل مبدأ اإلعالة المبرر الستحقاق 
الزوجـــة لنصيـــب مـــن معـــاش زوجهـــا المتوفـــى دون 
اشـــتراط عجزهـــا، في الوقت الذي يشـــترط فيه عجز 
الـــزوج عـــن العمـــل أو الكســـب الســـتحقاقه نصيًبا من 

معاش الزوجة المتوفاة.

مجموعة “الوطني” تطلق أكاديمية تعزيز ثقافة البياناتخبراء قانونيون: تأييد الستحقاق الزوج لراتب زوجته المتوفاة... بـ “شروط”

أجـــرى عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، اتصااًل هاتفًيا أمس الســـبت، 
مـــع بطل كمـــال األجســـام البحريني ســـامي الحداد، 
حيـــث هنـــأه جالته بمناســـبة اإلفراج عنـــه وعودته 
ســـالًما معافى وجميع البحارة البحرينيين إلى أرض 
الوطـــن، كما اطمأن جالته علـــى صحته متمنًيا لهم 

دوام التوفيق.
وأعـــرب جالـــة الملـــك عـــن تقديـــره للبطـــل ســـامي 
الحـــداد وجميـــع أبنـــاء البحرين الذين قدمـــوا كثيًرا 
لوطنهـــم ورفعـــوا رايتـــه فـــي العديـــد مـــن المحافل 
والمنتديـــات اإلقليميـــة والعالميـــة، مؤكـــًدا جالتـــه 
اعتـــزازه وتقديره واهتمامه بجميع المواطنين، وأن 
جهـــود الدولة موجهة لخدمتهـــم وتقديم كل الدعم 

والرعاية لهم أينما وجدوا.
وأعـــرب البطـــل ســـامي الحداد عـــن شـــكره الجزيل 
وتقديره البالغ لجالة الملك على هذا االتصال الذي 
أثلـــج صدورنـــا، وعلـــى توجيهـــات جالته الســـامية 

واهتمامه الكبير بقضية البحارة البحرينيين المفرج 
عنهـــم ورعايتـــه الكريمة لـــكل أهل البحريـــن الكرام، 
مؤكـــًدا أننـــا نفخـــر ونعتـــز بجالـــة الملـــك وقيادتـــه 

الحكيمـــة، ضارًعـــا إلـــى المولـــى تعالـــى أن يحفـــظ 
جالتـــه ويمتعـــه بوافـــر الصحـــة والســـعادة ويديمه 

ذخًرا وسنًدا وعًزا للبحرين وشعبها الوفي.

جاللة الملك يهنئ هاتفًيا الحداد والبحارة بعودتهم للبحرين
جهودنــا موجهــة لخدمة مواطنينــا ومســاندتهم أينما وجدوا

المنامة - بنا

قـــال بحارة لــــ “البـــاد” إن االنتهاكات 
القطريـــة القســـرية تجاههـــم قديمـــة 
أنهـــا  موضحيـــن  معظمهـــم،  وطالـــت 
ومقصـــودة  ممنهجـــة  ســـلوكيات 
تســـليم  أهميـــة  مؤكديـــن  ومفتعلـــة، 
البحارة قواربهم وأماكهم، والتوقف 

عن هذا العبث الصبياني.
وقال البحار منير الحرم إن التضييق 
القطـــري علـــى البحـــارة البحرينييـــن 
أمر ليس جديـــدا بل متجددا، مضيفا 
“تـــم مصـــادرة 4 قـــوارب لـــي من قبل 
الســـلطات القطريـــة في العـــام 2017 
واستلمتهم العام 2019 وكانت بحالة 
ســـيئة جًدا، وبمحـــركات معطوبة، مع 
أنهـــا كانت وقـــت المصـــادرة جديدة، 

ولقد بعت المحركات سكراب”.
وقـــال البحار أمين مطر إنه ســـبق أن 
تعرض لمضايقات من قبل الســـلطات 
فـــي  بانوشـــين  بمصـــادرة  القطريـــة 
وصـــودر  و2010،   2004 العاميـــن 

أيضـــا كل ما في البانوش من أســـماك 
وأدوات”.

تفعلـــه  مـــا  إن  مـــدن  طالـــب  وقـــال 
السلطات القطرية سلوكيات تعسفية، 
وإن إعادة القوارب المختطفة مطلب 
مشروع. واستذكر مدن قصة القبض 
عليه قائا “تم القبض عليَّ من قبلهم 
فـــي العام 2018 وبمعية 6 قوارب بها 
قرابـــة 20 عامـــا، منهـــم اثنـــان معي، 
بتهمـــة الدخول إلـــى الميـــاه القطرية 
دون تصريح، وهو أمر غير صحيح”.

وتابـــع “أخذونا لمنطقـــة رويس حتى 
المســـاء، حيـــث تـــم اصطحابنـــا إلـــى 
إفاداتنـــا،  وأخـــذوا  الشـــرطة،  مركـــز 
وفي اليوم التالي حولونا إلى النيابة، 
لنا  وتـــم توقيفنا لمدة أســـبوع، ثم حوِّ
إلـــى المحكمـــة التـــي أجلت الجلســـة، 
وبعد أســـبوعين حكم علينـــا القاضي 
باإلفراج وتســـليم القـــوارب، ومن ثم 
أبعدنـــا عن البلد كأننـــا أجانب منتهية 

إقاماتهم، وبهدف اإلهانة”.

بحارة لـ “^”: تعرضنا لإلهانة واالنتهاكات القطرية

قدمتم كثيًرا للوطن 
ورفعتم رايته في 

العديد من المحافل

سامي الحداد: االتصال 
أثلج صدورنا

لوكاس يقود الرفاع الشرقي لتخطي المحرقالقلماوي تنضم إلى عالم مارفل65 غارة روسية بمناطق “داعش”“األسرة” يخطط للتوسع بمحافظات البحرين4.3 ماليين دينار ... أمانة
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قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليم 
ماجد النعيمي إن 92 مدرســـة 
حكومية تمكنت من الحصول 
وجيـــد  ممتـــاز  تقديـــر  علـــى 
فـــي نتائـــج الدورتيـــن الثالثة 
والرابعـــة مـــن مراجعات هيئة 
والتدريـــب،  التعليـــم  جـــودة 
الجهـــود  حجـــم  يعكـــس  بمـــا 
المبذولة علـــى صعيد الوزارة 
األداء  لتحســـين  والمـــدارس 
المدرســـي الذي يضمن تقديم 
ذات  التعليميـــة  الخدمـــة 

الجودة العالية.
وأوضـــح الوزير فـــي تصريح 
لــــ “البـــاد” أن عـــدد المـــدارس 
الحاصلـــة علـــى تقديـــر ممتاز 
في الدورتين بلغ 39 مدرسة، 
إلى جانب 53 مدرسة حاصلة 

على تقدير جيد، أما المدارس 
 ”A“ تقديـــر  علـــى  الحاصلـــة 
خـــال الظروف االســـتثنائية، 
فقـــد بلغ عددهـــا 12 من ضمن 
12 مدرســـة تمـــت مراجعتها، 

أي بنسبة 100 %.

وزير التربية لـ “^”: 92 مدرسة حكومية 
حصلت على “ممتاز” و “جيد” بمراجعات “الجودة”

السنابس - الغرفة

أصحـــاب  مـــن  عـــدد  أجمـــع 
األعمـــال البحرينييـــن على أن 
بتعديـــل  الخـــاص  االقتـــراح 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة مـــن 
أجـــل منـــح موظفـــي القطـــاع 
اســـتخراج  فـــي  الحـــق  العـــام 
ومزاولـــة  تجاريـــة  ســـجات 
األنشـــطة التجاريـــة من شـــأنه 
زيادة حاالت التســـتر التجاري 
الذي تحاربه الجهات الرسمية 
حاليا، وذلك بسبب عدم تفرغ 
موظفـــي القطاع العـــام إلدارة 
المشـــاريع، فضـــا عـــن أن هذا 
القرار سيكون سببا في انتشار 
العمالـــة الســـائبة التـــي أضرت 
المتاعـــب  تســـبب  تـــزال  وال 
ألصحاب األعمال في الســـوق، 
ويخلـــق منافســـة غيـــر عادلـــة 
مـــع صغـــار أصحـــاب األعمـــال 

البحرينيين.

رجال أعمال: مزاولة 
الموظف النشاط 

التجاري ُيضِعف أداءه

16 صفحة - 210 فلوس

إلغاء 450 حفل زفاف في عام... و108 ماليين دينار متوسط الخسائر الشهرية

مليار دينار خسارة عوائد السياحة... وإلغاء 55 زيارة لبواخر

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  قـــدرت 
والمعارض نســـبة الخســـائر اليومية 
التـــي تكبدهـــا قطـــاع الســـياحة في 
مملكـــة البحرين بمختلـــف قطاعاته 
اآلن  حتـــى  الجائحـــة  بدايـــة  منـــذ 
بمتوســـط 4 ماييـــن دينار، مشـــيرة 
إلى أن متوســـط الخســـائر الشهرية 
بلـــغ 108 ماييـــن دينـــار، مـــا يترتب 
عليـــه خســـائر محتملـــة فـــي عوائـــد 
الســـياحة الوافدة في حـــال توقفها 
لمدة 9 شهور بما يقارب مليار دينار، 

نتيجة فقدان 29 ألف زائر يوميا.
جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني 
المقـــدم مـــن عضـــو مجلـــس النواب 
عيســـى الدوســـري بشـــأن الخســـائر 
التي تكبدتها السياحة في البحرين 
بمختلـــف قطاعاتها منذ بدء جائحة 
فيروس كورونا المستجد والتدابير 
الشـــأن.  بهـــذا  اتخاذهـــا  تـــم  التـــي 

وأجـــاب وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة زايد الزياني عن السؤال 
البرلمانـــي بصفتـــه الوزير المســـاءل 
سياســـيا عـــن أعمال هيئـــة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض أمام الســـلطة 

التشريعية.
وأوردت الهيئة أن الجائحة تسببت 
في إلغاء حفات الزفاف واألعراس 
والخليجيـــة  المحليـــة  ســـواء 

والدوليـــة، التي قـــدرت بـ 450 حفل 
زفاف، ما ترتب عليه خســـارة 10.8 
مليـــون دينـــار، فضـــا عن إلغـــاء 55 
زيارة لبواخر سياحية يقدر مجموع 
أعداد السياح على متنها بـ 100 ألف 
سائح، ما تسبب في خسارة الرسوم 
لميناء خليفة بن ســـلمان وللشركات 
المنظمـــة  البحرينيـــة  الســـياحية 

وللمرشدين السياحيين.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Jamada-2  1442 44 جمادى اآلخرة
Jan 2021 1717 يناير

Year: 13السنة
No:4478العدد
SUNاألحد

عواصم - وكاالت

أبـــدت الـــدول األوروبيـــة الثاث 
المنضويـــة ضمـــن االتفـــاق حول 
اإليرانـــي  النـــووي  البرنامـــج 
)فرنسا، بريطانيا، وألمانيا( قلقها 
مـــن إعان طهران هذا األســـبوع 
أنهـــا تتقـــدم فـــي بحوثها بشـــأن 
إنتـــاج معدن اليورانيـــوم، داعية 
فـــي  المضـــي  عـــدم  إلـــى  إياهـــا 

تراجعـــا  تشـــّكل  التـــي  الخطـــوة 
إضافيـــا عـــن التزاماتهـــا بموجب 

اتفاق فيينا.
أنهـــا  األربعـــاء  إيـــران  وأكـــدت 
أبلغـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
الذريـــة أنهـــا تتقـــدم فـــي إنتـــاج 
معدن اليورانيوم؛ ليشكل وقودا 

لمفاعل طهران للبحوث.

أوروبــــا قلقــة مـــن بحــوث 
اليورانيــــوم اإليرانيـــة
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 المنامة - بنا

شـــارك وزيـــر الصناعـــة والتجارة 
مجلـــس  رئيـــس  والســـياحة 
إدارة هيئـــة البحريـــن للســـياحة 
والمعـــارض فـــي فعاليـــة غـــداء؛ 
بمناسبة إطالق الحملة الرسمية 
لترشـــيح رئيســـة هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثارالشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة لمنصب األمين 
العـــام لمنظمة الســـياحة الدولية 

في العاصمة اإلسبانية مدريد. 
الترشـــح  بهـــذا  الوزيـــر  ونـــوه 
إلـــى  يضـــاف  الـــذي  الجديـــد 
ســـجل مملكـــة البحريـــن الحافل 
باإلنجـــازات، ويؤكـــد أن ترشـــح 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
يعكـــس  المنصـــب  لهـــذا  خليفـــة 
منجزاتها العديـــدة التي حققتها 

عبر مسيرتها المهنية.

الزياني: ترشيح “رئيسة الثقافة” إنجاز جديد

دعـــا خبـــراء قانونيـــون إلـــى التريث في 
مســـألة المضـــي قدًمـــا بمقتـــرح تعديـــل 
مـــن  الـــزوج  إدراج  منـــه  ُيـــراد  قانونـــي 
بيـــن المســـتحقين لنصيـــب مـــن المعاش 
دون  المتوفـــاة  لزوجتـــه  التقاعـــدي 
اشتراط عجزه، بدعوى تحقيق المساواة 
بيـــن الـــزوج والزوجـــة، مؤكديـــن أهمية 
إخضـــاع هـــذا التعديـــل لدراســـة متأنية 
ووافيـــة مـــن جميـــع الجوانـــب القانونية 
والشـــرعية والماليـــة، والتأكـــد بأنـــه لـــن 
يترتـــب عليـــه أية أعبـــاء ماليـــة إضافية 
علـــى صنـــدوق التقاعـــد. وأشـــاروا إلـــى 
أن مفهـــوم المســـاواة بيـــن الزوجين في 
اســـتحقاق المعاش التقاعدي عن الزوج 
المتوفى يجب أال يخّل بأحكام الشريعة 
االسالمية التي تلزم الزوج إعالة أسرته، 
ما يجعل مبدأ اإلعالة المبرر الســـتحقاق 
زوجهـــا  معـــاش  مـــن  لنصيـــب  الزوجـــة 
فـــي  عجزهـــا،  اشـــتراط  دون  المتوفـــى 
الوقت الذي يشترط فيه عجز الزوج عن 
العمل أو الكسب الســـتحقاقه نصيًبا من 

معاش الزوجة المتوفاة.

وفق ضوابط

وأوضـــح المستشـــار القانونـــي للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة محمد وليـــد المصري أن 
مشـــروع القانـــون الـــذي قدمـــه مجلـــس 
النـــواب فـــي مـــارس الماضـــي يتضمـــن 
تعديـــل الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة رقم 
)4( مـــن القانـــون رقـــم )13( لســـنة 1975 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
لموظفي الحكومة بحذف كلمة “العاجز” 
مـــن هـــذه الفقـــرة والتـــي تنص علـــى أنه 
“ويقصـــد بالمســـتحقين األرملـــة والزوج 
العاجـــز واألبنـــاء والبنات وأبنـــاء وبنات 
واألخـــوات  واإلخـــوة  والوالـــدان  األبـــن 
الذين تتوافر فيهم شـــروط االســـتحقاق 
المنصوص عليها في القانون، في تاريخ 

وفاة الموظف أو صاحب المعاش”.
وقد تضمن كل من المرسوم بقانون رقم 
)11( لسنة 1976 بشـــأن تنظيم معاشات 

ومكافـــآت التقاعـــد لضباط وأفـــراد قوة 
دفـــاع البحرين واألمن العـــام )مادة 23(، 
الصـــادر  االجتماعـــي  التأميـــن  وقانـــون 
بالمرســـوم بقانون رقم )24( لسنة 1967 
)البنـــد رقـــم 9 مـــن المـــادة رقـــم 4( نًصـــا 

مماثاًل.
وقال المصري إن المجلس األعلى للمرأة 
اقتـــراح تعديـــل  اقتـــران  يـــرى ضـــرورة 
القانـــون بضوابط ومعايير محددة، ومن 
بينهـــا، على ســـبيل المثـــال ال الحصر، أن 
يكون الزوج في حالة عجز عن الكســـب 
تجعله في عوز وحاجة دون أن يكون له 
دخـــل كاٍف، بما يتطلـــب توضيح مفهوم 
عجـــز الزوج الـــذي ينـــص عليـــه القانون 
الحالي فيما إذا كان عجًزا طبًيا أم عجًزا 
يمنعه من الكســـب بســـبب تقدمه بالعمر 
أال يكـــون  أو  آخـــر،  مثـــاًل أو ألي ســـبب 
للزوج أبناء أو بنات أو لديه أبناء وبنات 
ولكن غير مستحقين للمعاش التقاعدي، 
للـــزوج،  االجتماعـــي  الوضـــع  ومراعـــاة 
بـــأن يفقـــد الحق فـــي المعاش فـــي حال 
زواجـــه من أخـــرى، إضافة إلـــى تضمين 
االقتراح جميع الشروط األخرى الالزمة 
الستحقاق المعاش، أسوة بما هو مطبق 
بالنســـبة للزوجـــة عنـــد اســـتفادتها مـــن 

المعاش التقاعدي للزوج.
ولفـــت إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للمرأة 
يفضل عدم طرح أي تعديل على قوانين 
التقاعـــد إال ضمـــن إطار حزمـــة متكاملة 
للتعديـــالت الضروريـــة المقبلة على هذه 
القوانيـــن؛ ألن أي طـــرح لتعديـــل جزئـــي 

علـــى هـــذه القوانيـــن ســـيكون منقوًصا، 
ولـــن يحقق الغرض المنشـــود في ضمان 
اســـتمرارية صناديـــق التقاعـــد والحفاظ 

على المكتسبات والميزات التقاعدية.
جانبهـــا،  مـــن  المراجعـــة  ضـــرورة 
أشـــارت رئيـــس لجنة الشـــؤون القانونية 
دالل  الشـــورى  بمجلـــس  والتشـــريعية 
الزايـــد إلـــى أن هنـــاك اختالًفـــا فـــي آراء 
الجهـــات الحكوميـــة تجـــاه التعديـــل مـــا 
بين مؤيد ورافض، مشـــيرة إلى أنه وفق 
اآلراء المرفقـــة بالمشـــروع فإن المجلس 
األعلى للمـــرأة في مذكرة مرئياته رفض 
المشـــروع إلطـــالق النـــص دون ضوابط، 
وفـــق  التعديـــل  يكـــون  أن  إلـــى  ودعـــا 
ضوابـــط وأحـــكام معينـــة وبمـــا يضمـــن 
تأميـــن تمويلـــه ومتوافـــق مـــع الشـــريعة 
اإلســـالمية وحقيقـــة كان رأي المجلـــس 
مدعًما باإلســـناديات المقنعة والشـــارحة 
لوجهـــة النظر، وشـــددت على ضرورة أن 
يتم تعديل قوانين التقاعد وفًقا لطبيعة 
المملكـــة وميزانيتهـــا فـــي االيفـــاء بإنفاذ 
مشروع القانون في حال الموافقة عليه 
ومدى االســـتحقاق لكل مســـتحق بشكل 
جلي مدروس، ولكننا مستمرون لألسف 
فـــي مســـألة التعديـــالت لقانـــون التقاعد 
مراجعـــة  دون  تأتـــي  القطاعـــات  بـــكل 
متكاملة للقانون كحزمة واحدة مترابطة 
الرتباطهـــا كأحـــكام قانونيـــة تتأثـــر بهـــا 
ســـائر المواد القانونيـــة المنصوص عليها 
فـــي القانـــون. ولفتـــت إلـــى أن رأي هيئة 
أن  أوضـــح  القانونـــي  والـــرأي  التشـــريع 

النص القائم فرض قيوًدا غير مبررة على 
حق الزوج في معـــاش زوجته المتوفاة، 
والتـــي لم يفرضها المشـــرع على الزوجة 
فـــي حـــال وفاة زوجهـــا، وهو مـــا يجعله 
يقع في شـــبهة عدم الدستورية لإلخالل 
بعـــدم المســـاواة وفـــق التفصيـــل الوارد 
فـــي معرض الرد من الهيئة، أي أن النص 
الحالـــي النافـــذ حســـب رأي الهيئـــة فيـــه 
شـــبهة عدم دستورية، لذا جاء المشروع 
بالتعديل الذي يتم مناقشته ليزيل عدم 
المســـاواة. وأشـــارت الزايد إلى أن هيئة 
التشريع اقترحت الصياغة “يشترط في 
اســـتحقاق أي مـــن الزوجين المعاش عن 
اآلخـــر أن تكون العالقـــة الزوجية قائمة 

بينهما حتى حدوث الوفاة”.
ودعـــت الزايـــد إلـــى ضـــرورة المراجعـــة 
القانونيـــة للنـــص القانونـــي ويضـــاف له 
أنـــه: البد من أن تكـــون العالقة الزوجية 
قائمة فعليـــا، مضيفة أن الزوجة تحظى 
باالســـتحقاق عـــن زوجهـــا حتـــى تتزوج 
مـــن آخر، لـــذا فإن النص المقترح ســـوف 
يضعنـــا أيضـــا فـــي حومـــة شـــبهة عـــدم 
الدســـتورية أيضـــا؛ ألن الـــزوج ال يخضع 
لنفس القيود، وبالتالي االســـتحقاق كان 
مطلـــق دون أية قيـــود. وهنـــا كأننا وفق 
المشروع أزلنا عدم المساواة ومن جانب 
آخـــر أيضـــا وضعنـــا نص تشـــوبه شـــائبة 
بإطالق النص دون قيود، وســـيؤثر أيضا 
اســـتحقاقه على ســـائر المســـتحقين في 
حـــال وجـــود أبنـــاء أو بنات مســـتحقين 
لمعـــاش والدتهم المتوفاة وهم في حالة 

حاجة أكثر وغيرها من الفرضيات.
األعلـــى  المجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للشـــؤون اإلســـالمية طلـــب رفـــع كلمـــة 
العاجز حتى يكون اســـتحقاق الزوج من 
دون قيد، مطالبة بإعداد دراسة متكاملة 
عن الحاالت المستحقة للمعاش، مؤكدة 
أن هـــذا التشـــريع ال يقـــاس بالمقارنـــات 

ويدرس وفًقا للحالة البحرينية. 

بعض االشتراطات

مـــن جانبه، رأى المحامي وعضو مجلس 
النواب السابق فريد غازي أنه ال ضير من 
تعديل القانون بما يتوافق مع الدســـتور 
الـــذي ســـاوى بيـــن المواطنيـــن ويحقـــق 
التكافل والضمان االجتماعي، لكنه أشار 
إلـــى أهمية وجود ضوابط واشـــتراطات 
لهـــذا التعديـــل، مثـــل أن يســـتحق الزوج 
راتـــب زوجتـــه المتوفـــاة فـــي حـــال كان 
تخطـــى الســـتين مـــن العمـــل وال يعمـــل 
وليـــس لديـــه راتـــب تقاعـــدي وليس من 

أصحاب السجالت التجارية.
ـــد المحامي فريد غـــازي الرأي القائل  وأيَّ
إن راتـــب الزوجة المتوفـــاة ليس ميراثا، 
بل اســـتحقاق لضمـــان اجتماعـــي، وقال 
“القانـــون يمنـــع الزوجـــة التـــي تعمـــل أو 
اســـتحقاق  مـــن  تقاعـــدي  راتـــب  لديهـــا 
المتوفـــى،  لزوجهـــا  التقاعـــدي  المعـــاش 

والعكس يجب أن يكون صحيحا”.
وأضـــاف أن “الدســـتور ضمـــن المســـاواة 
مـــن  الكثيـــر  وهنـــاك  الجنســـين،  بيـــن 
حـــد  علـــى  يعيشـــون  ألزواج  الحـــاالت 

الكفـــاف وبحاجة ماســـة لراتب زوجتهم 
لمعـــاش  الـــزوج  واســـتحقاق  المتوفـــاة، 
زوجتـــه المتوفاة وفـــق ضوابط محددة 
الدســـتورية  النصـــوص  مـــع  ينســـجم 
ويحقق االســـتقرار األسري والمجتمعي، 
وتعديـــل القانـــون يجـــب أن يذهـــب في 

هذا االتجاه”.

شبهة دستورية

مـــن جانبهـــا، قالـــت المحاميـــة ورئيـــس 
مركز المنامة لحقوق اإلنسان دينا اللظي 
إن نص المادة الحالية من قانون التقاعد 
التـــي تحرم الزوج مـــن الراتب التقاعدي 
لزوجته المتوفاة فيها شـــبهة دســـتورية 
إلنقاصهـــا مـــن حـــق الرجل الذي ســـاوى 
الدستور بينه وبين المرأة، لكنها أضافت 
يكـــون  أن  يجـــب  ال  المـــادة  تعديـــل  أن 
مطلقـــا، بل أن يراعي فقط الحاالت التي 
تســـتوجب حصـــول الرجـــل علـــى راتب 

زوجته التقاعدي بعد وفاتها.
وأوضحـــت اللظـــي أن القانـــون الحالـــي 
يســـمح للزوجـــة بأن تحصل علـــى راتبها 
فـــي حال وفـــاة زوجهـــا فيمـــا ال يحصل 
الـــزوج علـــى راتـــب زوجتـــه إال إن كان 
عاجًزا، وقالت “يجب أن نوســـع شريحة 
المســـتفيدين هنا ليشـــمل جميع األزواج 
غيـــر المقتدرين ماليا، وضمـــان أن ينفق 
الـــزوج هذا الراتب على نفســـه وأســـرته، 
المعيشـــي  المســـتوى  علـــى  والحفـــاظ 
لألســـرة”. وقالت إن تعديل القانون يقلل 
من حاالت اللجوء للمحاكم واســـتخدام 
بشـــأن  التقديريـــة  لســـلطاته  القاضـــي 
تقديـــر عجز الـــزوج واســـتحقاقه لراتب 
زوجتـــه المتوفـــاة مـــن عدمـــه، وأضافت 
أن مـــن األفضـــل وضع هـــذا التعديل في 
إطـــار تعديـــالت شـــاملة لقانـــون التقاعد 
التشـــريعية  المســـتجدات  يواكـــب  بمـــا 
وذلـــك  وغيرهـــا؛  والماليـــة  واإلجرائيـــة 
انطالقـــا مـــن الدســـتور الـــذي نـــص على 

المساواة بين جميع المواطنين.

محرر الشؤون المحلية
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان أمير الكويت بوفاة فضاء الصباح

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواساة إلى أخيهم صاحب السمو 
الشـــيخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشـــقيقة، 
ضمنوهـــا خالـــص تعازيهم وصـــادق مواســـاتهم في وفاة الشـــيخة 
فضـــاء جابـــر األحمـــد الصباح، ســـائلين المولى عز وجـــل أن يتغمد 
الفقيدة بواســـع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم 
أســـرة آل صبـــاح الكريمـــة جميـــل الصبر وحســـن العـــزاء. كما بعث 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء برقيتين 
مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح ولي 
عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد 

الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء جاللة الملك

تدشين ورشة “تعزيز تجربة المسافرين بالمبنى الجديد”
استثنائية ــة  ــدم خ ــاء  ــم ــع ال مــنــح  ــا  ــن ــت ــوي أول الـــمـــواصـــات:  ــر  ــ وزي

فـــي إطـــار االســـتعدادات لتشـــغيل 
وبدء العمليات من مبنى المسافرين 
الجديـــد، حضـــر وزيـــر المواصالت 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد، رئيـــس 
مجلس إدارة شركة مطار البحرين 
جلســـات ورش عمل “تعزيز تجربة 
المسافرين داخل مبنى المسافرين 
شـــركة  تنظمهـــا  التـــي  الجديـــد” 
مطـــار البحريـــن لمنتســـبي الجهات 
العاملـــة في مطار البحرين الدولي؛ 
االرتقـــاء  علـــى  التدريـــب  بهـــدف 
بتجربة الســـفر والمسافر في مبنى 
المســـافرين الجديد وتطوير آليات 
التعامل معهم بما يتالءم ومختلف 
تجربـــة  فـــي  واألذواق  التطلعـــات 
السفر عموما وفي هذه الفترة غير 

المسبوقة خصوصا.

وخـــالل لقائـــه منتســـبي البرنامج، 
أكـــد الوزيـــر الـــدور المحـــوري الذي 
تـــرك  فـــي  المطـــار  يلعبـــه موظفـــو 
نفـــوس  فـــي  إيجابيـــة  انطباعـــات 
المسافرين منذ لحظة دخولهم إلى 
لحظـــة مغادرتهم، وذلك كجزء من 
التزامنـــا بتطوير تجربة الســـفر في 
مطـــار البحريـــن الدولـــي والتزامنـــا 

مميـــزة  ســـفر  تجربـــة  بتقديـــم 
لطالمـــا عـــرف بهـــا المطار، مشـــددا 
علـــى أهميـــة وضـــع تجربـــة عمالء 
اســـتثنائّية فائقة الجـــودة كواحدة 
مـــن أهـــم األولويـــات التـــي نســـعى 
الى تقديمها في مبنى المســـافرين 

الجديد.
األول  هدفنـــا  “إن  الزيانـــي  وأكـــد 

هو ضمـــان تحقيق مطـــار البحرين 
الدولـــي ألعلـــى مســـتويات التمّيـــز 
فـــي األداء مـــع االحتفاء بالســـمات 
الفريدة للهويـــة البحرينّية والطابع 
المميـــز للمملكـــة وتحقيـــق الريـــادة 

اإلقليمّية في الوقت ذاته”.
يشـــارك فـــي ورش العمل ما يقارب 
من 1500 مشـــارك يمثلون الجهات 
المطـــار  فـــي  العاملـــة  الحكوميـــة 
كإدارة الهجرة والجوازات، شـــرطة 
المطـــار وشـــؤون الجمـــارك، إضافة 
كشـــركة  الخاصـــة  الشـــركات  إلـــى 
مطار البحرين، شـــركة هال بحرين، 
طيـــران الخليـــج، وشـــركة خدمات 
مطـــار البحريـــن. هذا وســـيتم نقل 
العمليـــات التشـــغيلّية إلـــى المبنـــى 

الجديد في 28 يناير الجاري.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

ــب حـــزمـــة مــتــكــامــلــة مــــن الــتــحــديــثــات ــل ــط ــت ــون ي ــ ــان ــ ــق ــ ــل ال ــديـ ــعـ تـ

خبراء قانونيون: تأييد الستحقاق الزوج لراتب زوجته المتوفاة... بـ “شروط”

فريد غازيدينا اللظيدالل الزايدمحمد وليد المصري
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األعمـــال  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  أجمـــع 
البحرينييـــن علـــى أن االقتـــراح الخـــاص 
بتعديـــل قانون الخدمـــة المدنية من أجل 
منـــح موظفـــي القطـــاع العـــام الحـــق فـــي 
ومزاولـــة  تجاريـــة  ســـجالت  اســـتخراج 
األنشـــطة التجارية من شأنه زيادة حاالت 
التســـتر التجـــاري الـــذي تحاربـــه الجهـــات 
الرســـمية حاليا، وذلك بســـبب عـــدم تفرغ 
موظفـــي القطـــاع العـــام إلدارة المشـــاريع، 
فضال عن أن هذا القرار ســـيكون سببا في 
انتشـــار العمالـــة الســـائبة التـــي أضرت وال 
تـــزال تســـبب المتاعب ألصحـــاب األعمال 
في السوق، ويخلق منافسة غير عادلة مع 

صغار أصحاب األعمال البحرينيين.
األعمـــال  قـــال رجـــل  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
غرفـــة  رأي  مـــع  “أتفـــق  زينـــل  إبراهيـــم 
البحرين برفض االقتـــراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة برقـــم )21( مكررا إلى قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرســـوم بقانون 
رقم )48( لســـنة 2010، والقاضي بالسماح 
للموظف العام باســـتخراج ســـجل تجاري، 
ومزاولـــة األعمـــال التجاريـــة”، الفتـــا إلـــى 
منافســـة  ســـيخلق  المقتـــرح  القانـــون  أن 
مـــع صغـــار  عادلـــة  غيـــر متكافئـــة وغيـــر 
ومتوســـطي التجار في الســـوق، وســـيفرز 
نتائـــج ســـلبية ســـيتحمل تبعاتهـــا القطاع 
الخاص، خصوصا أن موظف القطاع العام 

يتقاضى راتبا مقطوعا. 
الصغيـــرة  المؤسســـات  أصحـــاب  أمـــا 
التجـــاري هـــو  العمـــل  فـــإن  والمتوســـطة، 
رزقهم الوحيد، موضحا أن ذلك من شـــأنه 
أن يفتـــح المجـــال أمـــام تفشـــي ظاهـــرة 
تأجير الســـجالت، على اعتبار أن الموظف 
الحكومي لن يكون متفرغا إلدارة ســـجله 
التجـــاري، األمـــر الـــذي ســـيدفعه لتأجيـــر 
السجل التجاري، في الوقت الذي تحارب 
فيـــه الدولة هـــذه الظاهرة، وكمـــا تعلمون، 
فإن حرية التجارة والحصول على السجل 
التجـــاري كفلته الدولة ويســـرت ذلك لكل 
المواطنيـــن وعليـــه يمكـــن للموظـــف العام 
متـــى وجـــد أن عنـــده اإلمكانـــات والقدرة 
علـــى الولوج إلـــى العمل الحـــر، فإنه يترك 
عمله ويحصل على السجل التجاري وهللا 
يوفقـــه ويكـــون النجـــاح حليفـــه، وبذلـــك 
يكـــون قـــد حقـــق هدفيـــن ســـاميين األول 
هو تحقيـــق طموحاته ونجاحه في العمل 
الحر والثاني فســـح المجـــال لمواطن آخر 

أن يحل محله في الوظيفة العامة.
األســـواق  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد  وبـــدوره، 

التجاريـــة بغرفـــة البحرين يوســـف صالح 
الموظـــف  منـــح  علـــى  تحفظـــه  الديـــن، 
الحكومـــي الحـــق فـــي اســـتخراج ســـجال 
وممارسة األنشـــطة التجارية، موضحا أن 
ذلـــك يخالف العـــرف والقانـــون، باإلضافة 
بيـــن  يـــؤدي لتضـــارب  قـــد  ذلـــك  إلـــى أن 
مصالح الموظف الشخصية من جهة وبين 
مســـؤولياته ومهامـــه الوظيفيـــة من جهة 
أخرى، كما أن ذلك قد يتســـبب في ضعف 

أدائه لمسؤولياته ومهامه الوظيفية.
العقـــار  لجنـــة  رئيـــس  أبـــدى  مـــن جانبـــه، 
واإلنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 
رائـــد عمـــر، رفضه لتعديل قانـــون الخدمة 
المدنيـــة؛ بهـــدف الســـماح للموظـــف العام 
ومزاولـــة  تجـــاري،  ســـجل  باســـتخراج 
األعمال واألنشطة التجارية؛ كونه يخالف 
قانون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
أو  التجـــاري  العمـــل  امتهـــان  أن  باعتبـــار 
الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص 
والتفـــرغ ليكون ناجحا، ولفت عمر إلى أن 
ذلك قد يتســـبب بخلق مشكالت وتصدع 
فـــي ســـوق العمـــل، منهـــا مشـــكلة تأجيـــر 
الســـجالت التجارية أو ما يعرف بالتســـتر 
التجاري خصوصـــا أن الموظف الحكومي 
غيـــر متفـــرغ بالصـــورة المطلوبـــة، بالتالي 
زيادة مشكلة من األساس تحاربها الدولة، 
وكذلك مزاحمـــة التجار المتخصصين في 

سوق العمل ما قد يؤدي إلى زيادة حاالت 
التعثر وخروج بعضهم من السوق، وزيادة 

القضايا في المحاكم.
مـــن جانب آخر، أكد رجل األعمال، هشـــام 
مطـــر “إن هـــذا المقتـــرح غيـــر صائـــب وال 
يخـــدم األهـــداف الـــذي تـــم علـــى أساســـه 
هـــذا المقترح، حيث إن ســـلبياته ســـتكون 
إنـــه سيتســـبب  إذ  أكثـــر مـــن إيجابياتـــه، 
بتضـــارب مصالح الموظفيـــن بين أعمالهم 
الحكوميـــة وأعمالهـــم الخاصـــة والســـؤال 
هنـــا الـــذي يطـــرح نفســـه هـــو: لمن ســـوف 
كانـــت  إذا  خصوصـــا  األولويـــة؟  تكـــون 
المعامالت في نفس المؤسســـة الحكومية 
التـــي يعمل بهـــا هذا الموظـــف ومن أهمها 
علـــى ســـبيل المثـــال أقســـام المناقصـــات 
والصيانـــة، موضحـــا “سيتســـبب مثل هذا 
القانـــون باضطرابـــات إضافيـــة في ســـوق 
العمل، وذلك بســـبب عـــدم معرفة ودراية 
الخـــاص  القطـــاع  بطبيعـــة  الموظفيـــن 
واألعمـــال الحـــرة والتحديـــات الموجودة 
التي قد يواجهونها مما سيتســـبب بفشـــل 
مشـــاريعهم وخسارتها، وهنالك الكثير من 
الحـــاالت فـــي المحاكـــم مـــن المتقاعديـــن 
للمشـــروع األخيـــر )التقاعد المبكـــر( الذين 
اتجهوا للمشاريع الخاصة وتعرضوا لتعثر 
تجـــاري والدخـــول فـــي متاهـــات وتبعات 
قانونيـــة ترتب عليهـــا آثار ســـلبية لألفراد 

و للقطـــاع الخاص. ومن جهة أخرى، توقع 
مطـــر أنـــه فـــي حـــال إقـــرار هـــذا القانون، 
فســـوف تتفاقم حـــاالت التســـتر التجاري 
التـــي يعانـــي بســـببها الكثيـــر مـــن التجـــار 
ســـابقا وحاليـــا، حيـــث إن هـــذا االقتـــراح 
ســـيتعارض مـــع الجهود الحاليـــة المبذولة 

لمحاربة التستر التجاري.
أما عضـــو لجنة األســـواق التجارية بغرفة 
البحريـــن، عبدالحميـــد حاتـــم، فقـــد لفـــت 
إلـــى أن هـــذا االقتراح بقانون ســـيتعارض 
مع مـــا جاء فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية 
مـــن مـــواد تحظـــر مزاولـــة بعـــض األعمال 
العـــام، والتـــي  الموظـــف  التجاريـــة علـــى 
تهـــدف لحمايـــة وظيفتـــه التـــي يشـــغلها، 
ومنها: المادة رقم )21( من قانون الخدمة 
المدنيـــة رقـــم )48( لســـنة 2010، والمـــادة 
رقـــم )34( بند )5( الفقـــرة )ب( وبند )7( من 
الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 
الصـــادرة بالقـــرار رقـــم )51( لســـنة 2012، 
مشـــيرا إلى أن االقتراح يتنافى مع حماية 
الوظيفـــة العامـــة بحيث يتفـــرغ الموظف 
الحكوميـــة،  وظيفتـــه  بأعمـــال  للقيـــام 
والحـــد مـــن اإلخـــالل بمســـتوى األداء في 
الوظيفـــة الحكومية وأهدافها ورســـالتها، 
الحكومـــي  العمـــل  بيـــن  الجمـــع  أن  كمـــا 
والخـــاص ســـيؤدي لعـــدم االنضبـــاط فـــي 
الدوام الحكومي، حيث ســـيتكرر التأخير 

واالســـتئذان، والتأثيـــر على فـــرص العمل 
غيـــر  للمواطنيـــن  الخـــاص  القطـــاع  فـــي 
الموظفين، مضيفا “ســـيؤدي هذا االقتراح 
إلـــى اإلضـــرار بالتاجـــر الـــذي ال يجد قوت 
يومه إال من خالل التجارة، كما من شـــأنه 
مضاعفة عملية تأجير السجالت التجارية 
الـــذي ســـيضر  “التســـتر التجـــاري”، األمـــر 
انتشـــار  وســـيفاقم  المحلـــي،  باالقتصـــاد 
العمالـــة الســـائبة، منوهًا بأنـــه “يجب إبعاد 
الوظيفـــة العامة عن أيـــة محاذير قد تؤثر 
عليهـــا وعلـــى نزاهتها، والحد مـــن تداخل 
الكثيـــر  لخلخلـــة  يـــؤدي  الـــذي  المصالـــح 
مـــن األوضـــاع القانونيـــة التـــي قـــد تنتـــج 
عـــن اســـتغالل الوظيفـــة العامـــة المصانة 

بموجب الدستور”.
ومـــن ناحيتـــه، قـــال رجل األعمـــال، كاظم 
ال  المقتـــرح  هـــذا  أن  “أعتقـــد  الســـعيد 
يتفـــق مع المبـــدأ العام، وأرى أنـــه بدالً من 
الســـماح للموظف العام باســـتخراج سجل 
تجـــاري لزيـــادة دخلـــه، يجب علـــى الجهة 
المعنية تطوير الموظف وتدريبه وتأهيله 
لمستوى أفضل والقيام بزيادة راتبه، وأن 
يكـــون مرتاحـــا في عمله بـــدال من الذهاب 
للبحـــث عن مصدر دخـــل آخر، مضيفا “إذا 
تـــم الســـماح للموظـــف اليـــوم باســـتخراج 
سجل تجاري خصوصا في مهن حساسة، 
ســـوف يقلـــل مـــن إنتاجيته فـــي الوظيفة 

األساســـية، ومثـــل هـــذه األوضـــاع يغلـــب 
عليها التستر التجاري، وهي موجودة في 
ســـوق العمل حاليا، وأرى من األفضل أحد 

الخيارين، إما موظف وإما تاجر”. 
وأشـــار الســـعيد إلى أن التبعـــات لن تكون 
قليلـــة؛ ألن هنالـــك أجانـــب يعملـــون فـــي 
الجهـــات الحكوميـــة، ومثـــل هـــذا القـــرار 
سيشـــملهم، ونتائجـــه ســـتزيد مـــن حاالت 
التســـتر التجـــاري وســـيكلف الدولـــة بنيـــة 
تحتيـــة ومصاريف كثيرة ترهـــق ميزانية 
الدولة. وأفاد بأن هذا المشـــروع سيشـــكل 
ضررا كبيرا على االقتصاد، وسيؤثر بشكل 
مباشـــر على أصحاب الســـجالت الصغيرة 
ومتناهيـــة الصغر، واألفضـــل عدم المضي 
فـــي هذا الجانـــب، وأن يخضـــع الموضوع 

لمزيد من الدراسة.
 مـــن جانبـــه، أكد عضو لجنـــة التكنولوجيا 
أن  العطـــاوي  الحـــارث  البحريـــن،  بغرفـــة 
بفتـــح  العـــام  القطـــاع  لموظفـــي  الســـماح 
دراســـة  إلـــى  بحاجـــة  تجاريـــة  مشـــاريع 
مســـتفيضة؛ ألنه قد يفاقم مشكلة التستر 
التجـــاري التي نعانـــي منها فـــي البحرين، 
وهنا ســـنتجه إلى خلق مشـــكلة أكبر، ومن 
جانـــب آخـــر، فإنـــه يجـــب إعطـــاء فرصـــة 
للموظفيـــن فـــي القطـــاع العـــام إذا كانـــت 
لديهـــم جدية لفتـــح مشـــاريعهم الخاصة، 
كمنحهـــم إجـــازة مـــن غيـــر راتـــب تمّكنهم 
مـــن العـــودة إلـــى أعمالهم في حال فشـــل 
المشـــروع، كمـــا يجب خلـــق برامج خاصة 
من جهة صندوق العمل “تمكين” تشجعهم 

على االنخراط في القطاع الخاص.
وبدورها دعت صاحبة شركة اينفيرونمنت 
اريبيا للخدمات االستشارية، هلل انجنير، 
إلـــى التريـــث في إقـــرار الســـماح لموظفي 
العـــام بمزاولـــة العمـــل التجـــاري  القطـــاع 
واستشـــارة أهـــل الخبـــرة واالختصـــاص، 
وإحالتـــه إلـــى جهـــة تقـــدم حولـــه دراســـة 
مســـتفيضة، إلبعـــاد الســـوق عـــن أي ضرر، 
الفتـــة إلى أنها ليســـت ضد هذه الموضوع 
بشـــكل كامـــل متى ما تـــم ضبـــط العملية، 
إال أن المقتـــرح في حـــال إقراره قد يخلق 
مشـــكلة كبيـــرة وهـــي تضـــارب المصالـــح 
مـــا بيـــن الواجبـــات الوظيفيـــة للموظـــف، 
ومصالحـــه الشـــخصية، كمـــا أن المقتـــرح 
قـــد يفاقـــم مشـــكلة التســـتر التجـــاري من 
خالل تأجير السجالت التجارية في حالة 
عـــدم التفرغ، فضال عـــن مزاحمة أصحاب 

المحالت الصغيرة في السوق.

السنابس - الغرفة

رجال أعمال: مزاولة الموظف الحكومي للنشاط التجاري ُتضعف أداءه
ــة الــســائــبــة ــعــمــال ــم الــتــســتــر بــالــســجــل وتــشــجــع ال ــاق ــف ــعــمــل وت ــوق ال ــس تــضــر ب

وطن نعتز ونفخر باالنتماء إليه
Û  واالعتــزاز بالفخــر  إحساســنا  ويتجــذر  يتجــدد 

النتمائنــا لهــذا الوطــن الغالــي، وما نكنــه من حب 
وتقديــر وإكبــار لقيادتنا الحكيمــة، ونحن نرى ما 
يتــم تســطيره وتحقيقــه من مكاســب ومنجزات 
لصالــح الوطــن وشــعبه الطيــب الوفــي وكل مــن 

يقيم على أرضه الطاهرة.
Û  نقــول ذلك من عميق وجداننا وضمائرنا، ونكرره

كل يوم مع كل زفرة من زفرات أنفاسنا.
Û  نقــول ذلــك فــي ذكــرى مــرور عــام علــى هجمــة

جائحــة كورونا، ونقوله ونحن نرى وطننا العزيز، 
علــى الرغــم مــن تواضــع إمكاناتــه الماديــة، وهــو 
يســجل اإلنجــاز تلــو اإلنجــاز فــي مواجهتــه لهذا 
الوبــاء الفتاك، ونــراه وقد تصدر الدول المتقدمة 
والناميــة منهــا، وتمكــن من توفيــر اللقاحات لكل 
مواطــن ومقيــم فيه من دون اســتثناء أو إعطاء 
أولويــة ألحــد ومن دون تفرقــة أو تمييز، وقد تم 
بالفعــل توفيــر خياريــن لــكل فرد من بيــن أفضل 
وأرقــى مــا توصــل إليــه العلــم حتــى اليــوم مــن 
لقاحــات لهــذا الوبــاء؛ لقــاح “فايــزر - بيونتيــك” 
األميركــي األلمانــي، ولقــاح “ســينوفارم” الصيني 
الــذي خضــع لتجارب ســريرية مســبقة، حيث بلغ 
عدد األشخاص الذين خضعوا لتلك التجارب في 

البحرين أكثر من 7 آالف شخص.
Û  نقــول إننــا نحــس بالفخــر واالعتــزاز ونحــن نــرى

الحكومــة الموقــرة، وهــي تبذل قصــارى جهدها، 
وتواصــل حملتها اإلعالمية التوعوية اإلرشــادية 
المكثفة، فكانت تحث الجميع على اإلســراع في 
التوجــه إلى المراكز التــي أعدتها للفحص، واآلن 
تحثهم على اإلسراع في التوجه إلى المراكز التي 
أعدتهــا إلعطــاء التلقيــح فــي مختلــف المناطــق، 

إلى درجة أننا أصبحنا الدولة األولى التي أعدت 
فرقا متنقلة لزيارة المســنين والعجزة والمعاقين 

وإعطائهم اللقاح المطلوب في بيوتهم.
Û  نقــول ذلــك ونحــن نــرى الفريــق الوطنــي الطبــي

المكلــف بالتصدي لجائحــة كورونا وقد نجح في 
وقت قياســي، وقبل نهاية األسبوع الماضي، من 
تمكين أكثر من 100 ألف مواطن ومقيم من تلقي 
جرعــات التلقيــح في مختلــف المراكــز والمرافق 
المخصصــة لذلك، بحيث احتلت البحرين المركز 
الثالــث دولًيــا والثانــي عربًيــا مــن حيــث نســبة 
الحاصليــن علــى التطعيــم التــي تخطــت بنهايــة 
األسبوع الماضي نسبة 6.6 % من عدد السكان.

Û  نقول ذلك ونحن نســمع شــكر وإشادة المواطنين
والمقيمين على حرص األجهزة الطبية المختصة 
باالتصــال بهــم، ثــم ِلمــا وجــدوه وشــاهدوه مــن 
ُحســن التنظيــم وســرعة وكفــاءة األداء عندمــا 

ذهبوا ألخذ التطعيم.
Û  نقول إن إحساســنا بالفخر واالعتزاز أخذ يتجدد

ويتجــذر ونحــن نقرأ ونســتمع إلــى التقارير التي 
تصدرهــا الهيئــات والمنظمــات الدوليــة المعنيــة، 
وما تضمنته من إشادة وثناء وتقدير لما أنجزناه 

وحققناه في هذا المضمار.
Û  نقــول ذلــك ونحــن نتلقــى الرســائل والمكالمــات

مــن خارج البحرين مــن معارف وأصدقاء لنا في 
دول فــي الشــرق وفــي الغرب، مــن دول متقدمة 
أو ناميــة؛ وهــم يهنئوننا، ويعبرون عن دهشــتهم 
قيامهــم  إمــكان  عــن  ويستفســرون  وإعجابهــم، 

بزيارة البحرين لتلقي اللقاح.
Û  نقــول ذلــك ونحن نقرأ رســالة بثــت على مختلف

وســائل ومنصات التواصل االجتماعي من زميل 

عزيــز قديــم، بحرينــي اختار اإلقامــة الدائمة في 
بريطانيــا، ولما بادر بتســجيل اســمه هنــاك مبكًرا 
في قائمة االنتظار لتلقي اللقاح وجد أن: “ترتيبي 
التقريبــي في الحصول علــى اللقاح في بريطانيا 
يقــول إننــي أقــف فــي طابور يقــف قبلــي فيه ما 
بيــن 27 و38 مليونــا.. وحالوتهــا أم حســن مــن 
العين ومن الحســد”، والمقصود بـ “أم حســن” هي 
البحرين التي يدعو هللا أن يحفظها من الحسد.

Û  التواصــل وســائل  تناقلتهــا  أخــرى  ورســالة 
االجتماعــي قبل أيــام قليلة من ممرضة بحرينية 
عملــت لمــدة ســتة أشــهر فــي الصفــوف األمامية 
المكلفــة بمكافحة الوباء في البحرين، وهي اآلن 
في زيارة لبريطانيا، تقول ما فحواه؛ أن التلقيح 
لم يبدأ هناك بشكل جدي حتى اآلن، وأن الوضع 
في الخليج “أفضل واجد”، هنا ال تطبق القوانين 
بصرامــة كمــا هو حاصل “عندنا”، وال تنفق الدولة 
هنــا بســخاء كمــا تفعل دولنــا، وال يبذلــون الجهد 
المطلــوب كمــا نفعــل نحــن، “وال حتى ربــع الجهد 
الــذي نبذلــه”، منــذ أن وصلــت إلــى بريطانيــا قبل 
ثالثــة أشــهر وحتــى اآلن “لم يجر لــي وال فحص 
واحد”، بينما في دولنا ال يسمح ألحد بالدخول إال 
بعــد إجــراء الفحص عليه ومتابعته، هنا ال يوجد 
التــزام أو مراقبــة صارمــة علــى الحجــر الصحي، 
وحظــر التجــول “خرطــي”، وال يتــم فــرض لبــس 
الكمامــات حتــى في المحــالت العامة، واختتمت 
رســالتها قائلــة: “أطمئنكــم، إنكم فــي الخليج في 
وضــع أفضــل، وعندكــم رعايــة والتــزام، والــدول 

عندكم تنفق على الصحة”.
Û  نقول إن إحساسنا بالفخر واالعتزاز النتمائنا لهذا

الوطن الحبيب أخذ يتجدد ويتجذر عندما رأينا 

مستوى الوعي واإلدراك واالحساس بالمسؤولية 
فــي مثل هــذه الظروف أخــذ منذ البدايــة يتبلور 
ويتطــور لــدى المواطنيــن والمقيميــن علــى حــد 
ســواء، ومســتوى االلتــزام والتفاني أخــذ يتعمق 
ويترســخ لــدى كل المســؤولين المعنييــن الذيــن 
تحتــذى،  التــي  القــدوة  قيادتنــا  فــي  وجــدوا 
ورأينــا منــذ البدايــة أيًضــا كيــف أن الدولــة هبــت 
إلســناد وانعــاش االقتصــاد ودعم رجــال األعمال 
والمؤسســات التجارية وحماية وظائف العاملين 
متعــددة  وبرامــج  مبــادرات  خــالل  مــن  فيهــا 
ورأينــا  نفســه.  الوقــت  فــي  وســخية  ومتشــعبة 
كيــف أن الكفــاءات الطبيــة البشــرية والخدمــات 
علــى  كانــت  الصحيــة  والتجهيــزات  والمرافــق 
درجــة عاليــة مــن الجــودة، وكانت كافيــة وظلت 
مــن  مقيــم  أو  أي مواطــن  يحــرم  فلــم  صامــدة، 
الرعاية الصحية والعناية والفحوصات المطلوبة 
والعــالج، أو أنه لم يجــد مكانا في مرافق الحجر 
الصحي أو ســرير في المستشفيات عند الحاجة، 
ولــم نســمع عــن قصــور فــي االهتمــام، أو نقــص 
فــي األدويــة أو أجهــزة التنفــس الضرورية، بينما 
رأينــا كيــف انهــارت األنظمــة الصحيــة والمرافــق 
والخدمــات الطبيــة في أكثر الــدول تطورا ونمًوا 

وثراًء أمام زحف ووطأة الجائحة الشرسة.
Û  يقــول اإلمــام الشــافعي )رحمــه هللا( فــي إحــدى

وإن  خيــر..  ُكّل  الشــدائد  هللا  “جــزى  قصائــده 
كانــت ُتغصصني بريقي”، فجائحــة كورونا ثقيلة 
ومتعبــة وقاســية، إال أنها كشــفت مــرة أخرى عن 
المعــدن الحقيقــي لهذا الوطن الحبيــب، وقيادته 
أحاسيســنا  وجعلــت  الوفــي،  وشــعبه  الحكيمــة، 
بالفخر واالعتزاز باالنتماء إليه تتجدد وتتجذر.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com
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الهاجري يفتتح جامع حسن الخريش بالحنينية

إطالق مسابقة البحوث واألعمال اإلبداعية في الزكاة
ــو ــع 8 يوليـ ــليم المواضيـ ــد لتسـ ــر موعـ ــر وآخـ ــاركة 25 فبرايـ إغـــاق المشـ

افتتـــح رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
الشـــيخ راشـــد الهاجـــري جامـــع حســـن 
الخريـــش )رحمه هللا( بمنطقة الحنينية 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة، بحضور ســـعود 
بـــن حســـن الخريـــش. وأثنـــى الهاجري 
فـــي كلمته علـــى أوالد حســـن الخريش 
لبرهـــم وإحســـانهم لوالدهم ببنـــاء هذا 
اســـم  يحمـــل  الـــذي  المبـــارك  الجامـــع 
والدهم، مبشرا بحديث النبي صلى هللا 
عليه وســـلم “مـــن بنى لله مســـجدا ولو 
كمفحص قطاة لبيضها، بنى هللا له بيتا 

في الجنة”.
وأكد الهاجري أهمية زيادة بناء الساجد 
فـــي جميـــع مناطـــق مملكـــة البحريـــن، 
واتســـاع  الســـكانية  الكثافـــة  فازديـــاد 

تؤكـــد  المتســـارعة  العمرانيـــة  الرقعـــة 
أهمية التعـــاون بين المحســـنين الكرام 
وإدارة األوقـــاف الســـنية لســـد الحاجة 

إلـــى بنـــاء المســـاجد تســـهيال لعبادتهـــم 
وتقربهـــم إلـــى هللا، مبينـــا أهميـــة دور 
المســـاجد في تقويـــة الصلة بيـــن العبد 

وربه وبين أفراد المجتمع. 
كمـــا أكـــد الـــدور الكبيـــر لعاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ولتوجيهاته الدائمة بتوفير 
جميـــع التســـهيالت لبناء بيـــوت هللا عز 
وجـــل، مثنيـــا علـــى الجهـــود المباركـــة 
والدعـــم المتواصـــل لولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، تعالى داعيا 
هللا أن يجـــزي والة األمـــر خيـــر الجزاء 
علـــى مـــا يقدمونـــه مـــن عنايـــة دائمـــة 

ببيوت هللا عز وجل.
كمـــا شـــكر كل من ســـاهم في بنـــاء هذا 
المسجد من الجهات الرسمية واألهلية 
بـــإدارة  والصيانـــة  الهندســـة  وقســـم 

األوقاف السنية على كل ما بذلوه.

والصدقـــات  الـــزكاة  صنـــدوق  أعلـــن 
بـــوزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
مجلـــس  مســـابقة  عـــن  واألوقـــاف 
التعـــاون )الثانيـــة( للبحـــوث واألعمال 
مجـــال  فـــي  والتطوعيـــة  اإلبداعيـــة 
الزكاة - وفق شروط المسابقة الواردة 

في الئحتها التنظيمية.
الوكيـــل  صـــرح  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
المساعد للشـــؤون اإلســـالمية بوزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
محمـــد القطـــان، بأن المســـابقة تهدف 
إلى تعزيز دور فريضة الزكاة لتحقيق 
واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة  التنميـــة 
وحث وتشـــجيع العامليـــن والمعنيين 
فـــي  األداء  تطويـــر  علـــى  بالـــزكاة 
مجـــاالت العمـــل الزكـــوي والتطوعي، 
بيـــن  والتعـــاون  التواصـــل  وتعزيـــز 
أجهزة الـــزكاة والعاملين بها، وتوجيه 

جميـــع  لمواكبـــة  البحثيـــة  الجهـــود 
مســـتجدات العمل في مجـــال الزكاة، 
إضافـــة إلـــى تحفيز الكـــوادر الوطنية 
المبدعـــة لتقديـــم أعمـــال تســـهم فـــي 
تطويـــر كفـــاءة أجهـــزة الـــزكاة، فضالً 
عن تشجيع الشباب في االنخراط في 
العمـــل التطوعي وخلق روح التنافس 

واإلبداع بين موظفي أجهزة الزكاة. 
وأوضـــح أن المســـابقة تنقســـم إلى 3 
واألعمـــال  العلميـــة  البحـــوث  فـــروع: 
التطوعيـــة،  واألعمـــال  اإلبداعيـــة 
وهـــي علـــى النحـــو التالـــي: أن يكـــون 
موضـــوع البحـــث العلمـــي لهـــذا العام 
هـــو “تداعيات جائحة كوفيد 19 على 
العمل الزكوي، دراســـة تحليلية”، وأن 
يكـــون موضـــوع األعمـــال اإلبداعيـــة 
“اســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي فـــي 
خدمـــة فريضـــة الـــزكاة”، وأن يكـــون 
موضـــوع األعمـــال التطوعية متوافقا 

مـــع عمـــل أجهـــزة الـــزكاة، ويصب في 
خدمـــة المجتمـــع بتحقيـــق متطلباتـــه 
واحتياجاته عبـــر فريق عمل تطوعي 
شـــبابي، بحيث تكون فكرة المشروع 
متميزة وجديدة وســـهلة التنفيذ على 

أرض الواقع.
ولفـــت القطـــان إلى أن األمانـــة العامة 

بـــدول  الـــزكاة  أجهـــزة  خـــالل  ومـــن 
المجلس رصدت جوائز قيمة للفائزين 

في المسابقة بفرعيها.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ودعـــا 
هـــذا  فـــي  المتخصصيـــن  اإلســـالمية 
المشـــاركة  فـــي  والراغبيـــن  المجـــال 
تنظيـــم  الئحـــة  علـــى  االطـــالع  إلـــى 
المســـابقة واســـتمارة التســـجيل مـــن 
اإللكترونـــي  الموقـــع  زيـــارة  خـــالل 
https://( لصنـــدوق الزكاة والصدقات
zakafund.bh/(، أو عبـــر زيـــارة مقـــر 
بمركـــز  والصدقـــات  الـــزكاة  صنـــدوق 
أحمـــد الفاتح اإلســـالمي، مشـــيرا إلى 
اســـتمارة  الســـتالم  موعـــد  آخـــر  أن 
المشـــاركة فـــي المســـابقة 25 فبرايـــر 
zaka- علـــى  إرســـالها  عبـــر  )المقبـــل، 
fund@moia.gov.bh(، وآخـــر موعـــد 
الســـتالم البحوث واألعمال اإلبداعية 

والتطوعية في 8 يوليو المقبل.

المنامة - مجلس األوقاف السنية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

الحسن يشيد بتشكيل هيئة استشارية للتدريب الميداني
التنســـيق مـــع المعنييـــن لتعميـــم تجربـــة “حمايـــة األســـرة والطفـــل”

تـــرأس رئيـــس األمن العـــام رئيـــس المجلس 
العلمـــي لألكاديمية الملكية للشـــرطة الفريق 
طارق بن حســـن الحســـن، اجتماعـــا للمجلس 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، بمشـــاركة آمر 

األكاديمية وأعضاء المجلس.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أعرب رئيـــس األمن 
العـــام عـــن شـــكره وتقديـــره لوزيـــر الداخلية 
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء األكاديميـــة الملكيـــة 
للشـــرطة الشيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة 
وتوجيهاتـــه  للمجلـــس  المتواصـــل  لدعمـــه 
البرامـــج  وتطويـــر  لتحديـــث  الســـديدة 
المتغيـــرات  لمواكبـــة  والتدريبيـــة  العلميـــة 
رئيـــس  هنـــأ  كمـــا  األمنيـــة،  والتحديـــات 
المجلـــس العلمـــي، آمـــر األكاديميـــة وأعضاء 
الهيئـــات التعليميـــة والتدريبيـــة واإلداريـــة؛ 
بمناســـبة تخريـــج الدفعة الثانية عشـــرة من 
التالميذ العســـكريين، والمســـتوى الذي ظهر 
بـــه الخريجـــون، وكذلـــك التنظيـــم المنضبط 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  ظـــل  فـــي  والمتميـــز 

االحترازية الطبية والتقيد بتعليمات الفريق 
الطبي الوطني في هذا الشأن.

مـــن  عـــددا  العلمـــي  المجلـــس  وبحـــث 
الموضوعات المدرجـــة على جدول األعمال، 
ومنهـــا برنامج الفصل الدراســـي الثاني للعام 
2020 - 2021 لبرنامج الدبلوم المشـــارك في 
العلوم الشـــرطية والجنائيـــة، والموضوعات 
التي تدارســـتها الهيئة االستشارية للتدريب 
الميداني والمتمثلة في تفعيل طابور األركان 
والشـــارات المقترحـــة لفريـــق عصـــا قيـــاس 
“تعزيـــز  دورة  وعقـــد  العســـكرية  الخطـــوات 

الوالء الوطني وترسيخ قيم المواطنة”.
في ســـياق متصـــل، وفي ضوء إشـــادة وزير 
الداخليـــة، خـــالل زيارتـــه لمديريـــة شـــرطة 
محافظـــة المحـــرق، بمكتـــب حماية األســـرة 
والطفـــل وتعميـــم هـــذه التجربـــة علـــى باقي 
مديريات الشـــرطة، وجه رئيـــس األمن العام 
إلى التنســـيق مع الجهـــات المختصة لتعميم 
التجربة على أن تتولى األكاديمية مسؤولية 
الجانـــب التدريبي إلعداد كـــوادر المديريات 
األمنية؛ ليكونوا قادرين على القيام بدورهم 

وفق المعايير العلمية المعتمدة.

وأشـــاد رئيس األمـــن العام رئيـــس المجلس، 
استشـــارية  هيئـــة  األكاديميـــة  بتشـــكيل 
للتدريب الميداني، مشيدا بدورها الفعال في 
تعزيز التدريب الميدانـــي وثقافة االنضباط، 
إذ ســـيتم في المرحلة المقبلة زيادة االهتمام 
بالعمليـــة التدريبيـــة بمـــا ينعكـــس علـــى أداء 

منسوبي وزارة الداخلية.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، وجـــه رئيـــس األمن 
العام رئيس المجلس العلمي، الشكر ألعضاء 
المجلـــس والهيئـــة اإلداريـــة والتدريبيـــة في 
األكاديمية، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

التعليم العالي )٤ من ٤(
Û  كنــا قــد تطرقنــا في ثــالث حلقات ســابقة إلى مســتقبل التعليم

العالــي فــي مملكــة البحريــن “يكــون أو يكون”، وليــس يكون أو 
ال يكــون، ذلــك انــه الخيــار الــذي ال خيــار غيره، وذلــك ألن خيار 
المعرفــة  والتعلــم،  التعليــم  الراقــي،  التعليــم  العالــي،  التعليــم 
األمــان  وصمــام  المتحضــرة،  األمــم  صنــوان  هــي  واإلبــداع، 
للمجتمعات المستنيرة، وحجر الزاوية لنهضة الكون من عثراته 
وجوائحه. وكنا .. قد تطرقنا إلى العديد من العوامل والمحاور 
والمرئيــات، أهمهــا اســتقاللية الجامعــات، وفــي مقدمتهــا تلــك 
األدوات التي تقود إلى التسويق األمثل لجامعاتنا على مستوى 
اإلقليــم، دور الحكومات، وإرادة الجامعات، ومســتويات جودة 

برامجها ومناهجها علمًيا ومؤسسًيا. 
Û  وفــي هــذا العــدد نختتــم هــذه الرحلة بمــا يمكن أن نطلــق عليه

باالســتثمار فــي التعليــم، المنــاخ والبيئة، التشــريعات والفرص. 
جامعاتنــا  بلغتهــا  التــي  والمكانــة  المــكان  المرعيــة،  واللوائــح 

وقدرتها على جذب االستثمارات الخاصة واألهلية. 
Û  كل ذلــك كان وســيظل علــى منصــة التعاطــي، بل وعلــى طاولة

المباحثــات الذهنيــة التــي تتيحهــا فرصــة مــن هنــا وأخــرى من 
هناك؛ حتى يصل التعاون بين جناحي “الطير” إلى أشده ليحلق 
نحو عنان السماء ويصبح التعليم العالي في بالدنا بمثابة مركز 
اإلشــعاع الحقيقــي الــذي يقــود إلــى تنويــر المجتمــع والنهــوض 
بمنتجــه اإلنســاني، وتصويب مســاراته وتعميــق آلياته وتطوير 

أدواته. 
Û  عندمــا خــرج الكتــاب األول للرئيــس األمريكــي الســابق بــاراك

أوبامــا إلــى النــور مؤخــرا، فإن أهــم ما لفت انتباهــي فيه هو أن 
عظمــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة تكمن فــي جامعاتها، ذلك 
أن مــا قدمتــه هذه الجامعات لبالدها مــن بحوث علمية تحاكي 
قضايــا المجتمــع، وتعالــج قضايــاه اليوميــة المســتعصية جعلها 
تضــع قدمها الطولى في أرض شــديدة الوعورة والخصوبة في 
ذات الوقــت إلنبــات للفكــر الحضــاري النهضوي، هذا اإلحســاس 
بالفخــر الــذي أبــداه رئيــس القــوة األعظم فــي العالــم بجامعات 
بــالده الخاصــة قبــل العامــة يدفعنــا إلــى التأكيــد علــى ضــرورة 
إيالء جامعاتنا التشــجيع الواجب لتكون في طليعة الجامعات 
التــي قــادت قطــار الحضــارة فــي أمريــكا ووصلت به إلــى عنان 
النجوميــة والتفــوق ممــا وضــع بالده فــي مكان بعيــد تماما عما 
عــاداه مــن أمــم وبلــدان، ولعلــي أذكر هنا مــا قامت بــه جامعات 
خاصة مثل هارفارد وستاتفورد وديوك وبرينستون وام اي تي 
وغيرهــا مــن أدوار علميــة في ســبيل إيجــاد للعالجــات الناجعة 
للمشــكالت اإلنســانية والقضايا البشــرية والكونيــة التي نجمت 
عــن التغيــرات البيئيــة، وتفاقــم الجوائــح واألوبئــة، والوقــوف 
بدرجــات متفاوتــة علــى كيفيــة مواجهــة هــذه التحديــات مــن 
خــالل البحــث العلمــي والميدانــي والمعملــي والمعرفــي، وهــو 
مــا نتــج بجالء عن اســتثمار المجتمــع لكافة طاقاتــه المتوفرة، 
ومنح هذه الطاقات هامًشــا كبيًرا من االســتقاللية والحرية في 
البحث والفرز واإلتاحة، مما أدى إلى أن كل ما يأتي إلى الحياة 
المعاصــرة مــن معلومــات وثورات علمية يكــون في معظمه من 

الواليات المتحدة األمريكية.
Û  وهــا نحــن فــي مملكــة البحريــن نشــهد اليــوم انطالقــة جديــدة

الكبيــر حضــرة  المشــروع اإلصالحــي  فــي ظــل  بقيــادة شــابة 
صاحــب الجاللــة الملــك حفظــه هللا ورعــاه، حيث نســتطيع من 
خــالل هــذا الواقــع الرائــع أن نلعــب دوًرا محورًيــا فــي محيطنــا 
اإلقليمــي وذلــك في ظل وجود عدد كبير من جامعاتنا الخاصة 

والحكومية المؤهلة للقيام بهذا الدور بكل دقة وإحكام. 
Û  يبقــي فقــط أن يكــون منــاخ االســتثمار مهيــأ بمــا فيــه الكفايــة

بحيــث يســمح لتدفقــات رؤوس األمــوال المحليــة واألجنبيــة 
بــأن تضاعــف تواجدها في منظومة جامعاتنا؛ من أجل توســيع 
الطاقــة االســتيعابية لهــذه الجامعات خاصة تلــك التي حصلت 
علــى االعتماديــة وتتمتع بمعــدالت جودة معترف بهــا ومعتبرة 
وتحاكــي مثيالتهــا فــي الجامعات العالمية. وأظــن أن عددا من 
جامعاتنــا الخاصــة يمكــن أن يقــوم بهذا الدور علــى أكمل وجه، 
خاصة وأن سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه في 
معــرض أحاديثــه عن رويــة ٢٠٣٠، وعن خطــة التنمية الوطنية 
المســتدامة يوكد علي ضرورة التحقق لهذه الروية في التعليم 
واللوجســتية  والبنيويــة  التكنولوجيــة  والخدمــات  والصحــة 

األخوي، وهو ما ال يمكن أن يكون على البحرين بكثير.

د. عبداهلل الحواج

محمد القطان

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

مايكروســـوفت  شـــركة  أطلقـــت 
هاكاثـــون عالمي اســـتمر لعـــدة أيام؛ 
بهـــدف تطويـــر تطبيقـــات مبتكـــرة 
للكشـــف عن تســـربات غـــاز الميثان 
باســـتخدام صـــور وبيانـــات األقمار 
فـــي  شـــارك  وقـــد  االصطناعيـــة، 
هذه المنافســـة عـــدد من الشـــركات 
العالمية والمراكز البحثية باإلضافة 
الفضـــاء  وكاالت  مـــن  لمشـــاركات 
مـــن  العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات 

مختلف دول العالم. 
وأحـــرز عالمان من منتســـبي الهيئة 
وهمـــا  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
المهندسة عائشة الحرم والمهندس 
أحمـــد بوشـــليبي مـــع فريقهمـــا مـــن 
جامعـــة خليفة للعلـــوم والتكنلوجيا 
المركـــز الثالـــث فـــي هـــذا الهاكاثون 
والذي تم تحكيمـــه من قبل أعضاء 
المجلس التنفيذي لمركز التميز في 

الطاقة وعدد من الخبراء.
يهـــدف التطبيـــق الفائـــز والـــذي تم 
ابتكاره من قبل الفريق البحثي إلى 
تحديـــد أماكن تســـرب غـــاز الميثان 
وتصنيفها وفقا لمصدرها بما يسهل 
إلصـــالح  المعنيـــة  الجهـــات  مهمـــة 
تلك التســـربات وبتكلفـــة اقتصادية 
تقنيـــات  اســـتخدام  عبـــر  تنافســـية 
تحليـــل  فـــي  االصطناعـــي  الـــذكاء 

الصور والبيانات الفضائية.
قائلـــة:  الحـــرم  عائشـــة  وصرحـــت 
“إن تحقيقنـــا المركـــز الثالـــث جـــاء 
بعـــد تحـــدٍّ كبير وتنافس شـــديد مع 

شركات عالمية متخصصة”.
وقال أحمد بوشليبي: “حققنا الفوز 
مـــن  الرغـــم  علـــى  الثالـــث  بالمركـــز 
تنافسنا مع مؤسسات عريقة تمتلك 
الكثير من الموارد ولها تاريخ حافل 

في تنفيذ مثل هذه التطبيقات”.

“الفضاء” الثالثة في هاكاثون عالمي ناس يستعرض دور “الغرفة” بظل الجائحة
أكـــد رئيـــس غرفـــة تجـــارة وصناعة 
وبحضـــور  نـــاس،  ســـمير  البحريـــن 
أعضاء نادي روتاري سيف البحرين 
وضيوفهـــم إضافـــة إلـــى العديد من 
رجـــال األعمال والضيوف من خارج 
البحريـــن، دور الغرفـــة فـــي الحفاظ 
الخـــاص  القطـــاع  مصالـــح  علـــى 

واالقتصاد الوطني.
وقـــدم نـــاس، في ســـياق كلمـــة عبر 
خاصيـــة “الـــزوم”، عرًضـــا بيـــن فيـــه 
خـــالل  وإنجازاتهـــا  الغرفـــة  تاريـــخ 
الثمانيـــن عاما مـــن تأسيســـها، الفتا 
فـــي هـــذا العرض إلـــى التعـــاون بين 
الغرفة وحكومة مملكة البحرين في 
ظـــل جائحـــة كورونا لـــدرء التبعات 
المملكـــة  علـــى  اقتصاديـــا  الســـلبية 

والمواطنين.

وتطرق ناس إلى الدور المهم لقســـم 
األبحـــاث فـــي الغرفة، الـــذي احتوى 
أخيـــرا علـــى بند خـــاص لمتابعة آثار 
الجائحـــة اقتصاديـــا والعمـــل علـــى 
الحد من المشاكل الناتجة عنها على 

االقتصاد الوطني.
وتبع هذه الكلمة العديد من األسئلة 

المشـــاركين  مـــن  واالستفســـارات 
تنويـــه  إلـــى  إضافـــة  باالجتمـــاع 
الحضـــور بـــدور الغرفـــة المهـــم فـــي 
االقتصـــاد الوطنـــي تاريخيـــا وفـــي 

هذه المرحلة أيضا. 
وقـــدم رئيـــس نـــادي روتاري ســـيف 
البحرين أســـامة معين شهادة تقدير 

خاصـــة إلـــى ســـمير ناس فـــي نهاية 
اللقـــاء شـــاكرا لـــه حضـــوره وإثراءه 

الحضور بهذه المحاضرة القيمة.
ســـيف  روتـــاري  نـــادي  أن  يذكـــر 
البحرين، الذي يتحدث اللغة العربية 
الشـــهر  ســـيحتفل  رســـمي،  بشـــكل 

المقبل بمرور عام على إنشائه.

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين



92 مدرسة حكومية حصلت على “ممتاز” و “جيد” بمراجعات “الجودة”
قال وزير التربية والتعليم ماجد 
النعيمي إن 92 مدرسة حكومية 
تمكنت من الحصول على تقدير 
ممتاز وجيد في نتائج الدورتين 
مراجعات  مــن  والــرابــعــة  الثالثة 
والتدريب،  التعليم  جــودة  هيئة 
بما يعكس حجم الجهود المبذولة 
والــمــدارس  ــوزارة  الـ على صعيد 
الذي  المدرسي  األداء  لتحسين 
التعليمية  الخدمة  يضمن تقديم 

ذات الجودة العالية.
ــي تــصــريــح  ــح الـــوزيـــر فـ ــ وأوضــ
ــدارس  ــمـ ــدد الـ ــاد” أن عــ ــ ــب ــ ـــ “ال لـ
ــقــديــر مــمــتــاز  ــى ت ــة عــل ــحــاصــل ال
39 مــدرســة،  بلغ  الــدورتــيــن  فــي 
حاصلة  مــدرســة   53 جانب  إلــى 
الــمــدارس  أمــا  جيد،  تقدير  على 
خال   ”A“ تقدير  على  الحاصلة 

بلغ  فقد  االستثنائية،  الــظــروف 
عددها 12 من ضمن 12 مدرسة 
 100 بنسبة  أي  مراجعتها،  تمت 

.%
وأشاد بجهود المدارس وتكاتف 
جــمــيــع مــنــتــســبــيــهــا، الســيــمــا في 
ــال جائحة  ــراهــنــة خـ ال الــفــتــرة 
ــتــت حــرص  ــب كــــورونــــا، الـــتـــي أث
على  للثبات  وسعيها  الــمــدارس 
مستواها الافت، والحفاظ على 
وغيرها  والتعّلم  التعليم  جــودة 

من مجاالت تقييم الهيئة، والعمل 
في نطاق الرؤى التطويرية على 
بما  والــحــكــومــة،  ــوزارة  ــ ال صعيد 
من  الــمــزيــد  تحقيق  فــي  يسهم 
اإلنجازات التعليمية التي ترسخ 
الشأن  هــذا  فــي  المملكة  مكانة 

محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.
ــى الــجــهــود الــشــامــلــة  ــ ــار إل ــ وأشــ
الـــــتـــــي يـــضـــطـــلـــع بــــهــــا قـــطـــاع 
القطاعات  مــن  وغــيــره  التعليم 
لضمان  ــوزارة؛  ــ ــال ــ ب الــصــلــة  ذات 

ــأداء الـــمـــدارس في  ــ ــنــهــوض بـ ال
شــتــى مـــجـــاالت تــقــيــيــم الــهــيــئــة، 
كــاإلنــجــاز األكــاديــمــي، والــتــطــور 
والــتــعــّلــم،  والتعليم  الــشــخــصــي، 
وتــحــلــي  واإلدارة،  ــيــــادة  ــقــ ــ وال

االجتماعية  بالمسؤولية  الطالب 
والثقة  المواطنة  وقيم  والوعي 
القيادة واالبتكار  بالنفس وحس 

استراتيجيات  تطوير  خال  من 
ــيــم والـــتـــعـــلـــم وتــوظــيــف  ــتــعــل ال

التكنولوجيا وغيرها.
تــعــد  الـــنـــتـــائـــج  هـــــذه  أن  وأكــــــد 
تتويًجا لجهود الميدان التربوي، 
ــة  ــ ــرؤي ــ ــا ألهـــــــــداف ال ــًقـ ــيـ ــقـ وتـــحـ
تقديم  فــي   2030 االقــتــصــاديــة 
بــمــهــارات  يــرتــقــي  نــوعــي  تعليم 
بالنفع  ويعود  الطلبة  ومخرجات 
عــلــى تــقــدم وتـــطـــور الـــبـــاد في 

مجاالت الحياة كافة.

وزير التربية

وزير التربية لـ “البالد”: 
جهود لتحسين األداء 

المدرسي لتقديم 
خدمة بجودة عالية

ضمان النهوض 
بأداء المدارس 

في شتى مجاالت 
تقييم الهيئة

12 مدرسة حصلت 
 ”A“ على تقدير

خالل الظروف 
االستثنائية

النتائج تعد تتويجا 
لجهود الميدان 

التربوي وتحقيقا 
لرؤية 2030

39 مدرسة حصلت 
على االمتياز في 

الدورتين 
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بحارة لـ “^”: معظم الصيادين تعرضوا لالنتهاكات القطرية
الخســـائر وتكبيدنـــا  لحبســـنا  يرمـــي  ممنهـــج  اســـتهداف 

قال بحارة لـ “الباد” إن االنتهاكات 
قديمة  تجاههم  القسرية  القطرية 
أنها  موضحين  معظمهم،  وطالت 
ســلــوكــيــات مــمــنــهــجــة ومــقــصــودة 
تسليم  أهمية  مؤكدين  ومفتعلة، 
الـــبـــحـــارة قـــواربـــهـــم وأمـــاكـــهـــم، 
والتوقف عن هذا العبث الصبياني.

ضرر غير مبرر

وقـــــال الـــبـــحـــار مــنــيــر الـــحـــرم إن 
الــبــحــارة  عــلــى  الــقــطــري  التضييق 
بل  جــديــدا  ليس  أمــر  البحرينيين 
مــتــجــددا، مــضــيــفــا “تـــم مــصــادرة 
السلطات  قبل  مــن  لــي  قـــوارب   4
 2017 الـــــعـــــام  فـــــي  ــة  ــ ــري ــطــ ــقــ ــ ال
وكانت   2019 الــعــام  واستلمتهم 
ــًدا، وبــمــحــركــات  ــ بــحــالــة ســيــئــة جـ
ــع أنـــهـــا كـــانـــت وقــت  مــعــطــوبــة، مـ
ــادرة جـــديـــدة، ولـــقـــد بعت  ــمـــصـ الـ

المحركات سكراب”.
المحرك  وأضاف الحرم “كان سعر 
بعتها  لكني  دينار،   4500 األصلي 
500 ديـــنـــار فــقــط، وكــنــت  بــســعــر 
محظوظا بهذا السعر؛ نظًرا لحالتها 
السيئة جًدا، ناهيك عن أن قواربي 
منذ  الفرضة  في  مركونة  األربــعــة 
لــعــجــزي عن  حــيــنــهــا وحــتــى اآلن 

شراء محركات جديدة”.
وتابع “تم القبض على عمالنا وعلى 
بتهمة   2007 العام  البوانيش  أحد 
أمر  وهــو  القطرية  الــمــيــاه  دخـــول 
دفعت  إثرها  وعلى  صحيح،  غير 
يفرجوا  لكي  ديــنــار   5000 غــرامــة 
عــن الــبــانــوش والــعــمــال وعــددهــم 
الغرامة  هــذه  ضرتني  ولقد  ستة، 
كثيًرا، علًما أنها أخذت ظلًما ودون 

وجه حق”.
وأكد “حتى اللحظة، لم نَر أي تغير 
في سلوك السلطات القطرية تجاه 
هنالك  بــل  البحرينيين،  الــبــحــارة 
إمــعــان فــي الــمــاحــقــة والــتــهــديــد 

األماك،  ومصادرة  الساح،  تحت 
ــعــطــب، هــذه  وتـــأخـــيـــرهـــا حــتــى ت
ضرر  وبها  مــبــررة،  غير  ممارسات 
على البحارة، وتشوه العاقات ما 
عبث  باختصار  هــو  البلدين،  بين 

صبياني”.

مصادرة وتعطيل

إنه  البحار أمين مطر  بــدوره، قال 
ســبــق أن تــعــرض لــمــضــايــقــات من 
بمصادرة  القطرية  السلطات  قبل 
 2004 الــعــامــيــن  فـــي  بــانــوشــيــن 
أيضا كل ما في  و2010، وصــودر 
وأدوات،  ــمـــاك  أسـ مـــن  الـــبـــانـــوش 
وحكموا على العمال ثاثة شهور، 
مع توقيف البانوش لنفس الفترة”.

لم يكن  الثانية،  المرة  “في  وأكمل 
لدخوله  وصــودر  سمك،  بالبانوش 
أمتارا قليلة داخل المياه القطرية 
كما ذكر لي، وتم تأخير البانوش 3 
أسابيع، وذلك بعد أن قابلت رئيس 

النيابة هنالك”.
وزاد مطر “الحادثة الثالثة تعرض 
 ،2010 بالعام  لشقيقي  بانوش  لها 
بعد حادثة  جـــاءت  حــادثــة  وهــي 
بانوشي بتلك الفترة، إذ حكم على 

كل عامل بمقدار ألف دينار”.
لم  بحريني  بحار  يوجد  “ال  وأكــد 
يــتــضــرر مــن الــســلــطــات الــقــطــريــة، 
اإلمــارات،  إلى  ويصل  كبير  بحرنا 
ولم نَر أي تضييق هنالك، مع تأكيد 
الغاز،  االقــتــراب من منصات  عــدم 
أما بالنسبة لقطر فالوضع مختلف، 
إذ يترصدون للبحارة البحرينيين، 
عليهم،  ويقبضون  وياحقونهم 
ويسيرون معهم بإجراءات بطيئة 
إهــانــتــهــم، وإعــطــاب  ــهــدف منها  ال

قواربهم، ومحركاتهم”.
واخــتــتــم قــائــا “عــلــى الــســلــطــات 
ــراع بـــاإلفـــراج عن  ــ الــقــطــريــة اإلسـ
عن  والتوقف  المحتجزة  القوارب 

مضايقة البحارة”.

استهداف البحارة

مــن جــهــتــه، قـــال طــالــب مـــدن إن 
مـــا تــفــعــلــه الــســلــطــات الــقــطــريــة 
إعــادة  وإن  تعسفية،  سلوكيات 
ــمــخــتــطــفــة مــطــلــب  الـــــقـــــوارب ال

مشروع.
واستذكر مدن قصة القبض عليه 
قبلهم  من  عليَّ  القبض  “تم  قائا 
في العام 2018 وبمعية 6 قوارب 

اثنان  منهم  عاما،   20 قرابة  بها 
المياه  إلــى  الــدخــول  بتهمة  معي، 
أمر  وهــو  تصريح،  دون  القطرية 

غير صحيح”.
رويــس  لمنطقة  “أخـــذونـــا  ــع  ــاب وت
حتى المساء، حيث تم اصطحابنا 
ــة، وأخـــــذوا  ــرطـ ــشـ ــز الـ ــركـ إلــــى مـ
إفاداتنا، وفي اليوم التالي حولونا 
لمدة  توقيفنا  وتــم  الــنــيــابــة،  إلــى 
المحكمة  إلــى  لنا  حوِّ ثــم  أســبــوع، 
ــة، وبــعــد  ــلـــسـ ــــت الـــجـ ــل ــتــــي أجــ ــ ال
الــقــاضــي  علينا  حــكــم  أســبــوعــيــن 
ومن  الــقــوارب،  وتسليم  باإلفراج 
ثـــم تـــم إبــعــادنــا عـــن الــبــلــد كأننا 
إقاماتهم، وبهدف  أجانب منتهية 

اإلهانة”.
وأردف “بقينا تقريبا أسبوعين في 
المدة،  إنهاء  وبعد  اإلبعاد،  سجن 
ــى مــنــطــقــة رويــــس كي  رجــعــنــا إلـ
نعود للبحرين، فتفاجأنا برفضهم 
شهور   3 لمدة  الــقــوارب  تسليمنا 
اإلداري،  التوقيف  ذريــعــة  تحت 
ــقــد رفــضــنــا الــتــحــرك مـــن دون  ول
بالسجن،  هددونا  لكنهم  القوارب، 
للبحرين  الرجوع  إلى  فاضطررنا 
نــحــن لدينا  ــا،  ــردفـ ــا، مـ ــهـ مـــن دونـ
بالسجن  وبقاؤنا  وأوالد،  عــوائــل 
تعلم، علينا وعلى  أمر صعب كما 

عوائلنا”.
ــعــد مــضــي 3  ــا “ب واســتــكــمــل قــائ
ــذ الـــقـــوارب،  ــا أخــ ــن شـــهـــور، حــاول
الــمــقــاطــعــة حينها،  ولــقــد حــدثــت 
وعــلــى إثـــرهـــا تــعــطــلــت الـــقـــوارب 
لــديــهــم لــمــدة تـــجـــاوزت ســنــة و8 
لنا كانت  أرجــعــوهــا  ولــمــا  شــهــور، 
المحركات بحالة سيئة جًدا، ولقد 
كلفني تصليح قاربي قرابة 3700 
ــار، وهـــو مـــا يــتــخــطــى نصف  ــنـ ديـ
عن  ناهيك  األصلي،  القارب  سعر 
له خال  تعرضت  الــذي  التعطيل 

هذه الفترة”.

طالب مدن منير الحرم

االتحاد العربي لحقوق اإلنسان

لحقوق  العربي  االتــحــاد  رئيس  صــرح 
في  العربي،  عيسى  المستشار  االنسان 
رايتس  هيومن  منظمة  إصـــدار  ضــوء 
 2021 للعام  العالمي  تقريرها  ووتــش 
والـــخـــاص   2021 ــايــر  يــن  13 بــتــاريــخ 
بـــرصـــدهـــا ومــراجــعــتــهــا حـــالـــة حــقــوق 
ــســان بــالــعــالــم، بـــأن الــتــقــريــر تــنــاول  اإلن
بائسة  مــراجــعــة  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
ــا تــضــمــره هــذه  ــن مـ ويـــائـــســـة تــعــبــر عـ
المنظمة من استهداف ممنهج ومستمر 
لسجل وحالة حقوق اإلنسان بالبحرين.

وتابع أن المنظمة عمدت بتقريرها إلى 
رصد العديد من االنتهاكات التي زعمت 
زوًرا ارتكابها من قبل حكومة البحرين، 
النظر عن سامة  بغض  أحــداث  وهــي 
تتعلق  فإنها  وصحة رصدها وتوثيقها، 
جميعا باحداث سبقت العام 2017 في 
العام  سبق  منها  بعضا  إن  بل  مجملها، 
تقاريرها  في  المنظمة  وأشارت   ،2011
السابقة إلى عدد من هذه المزاعم، وهو 
األمر الذي يبطل تقريرها ويخدش في 

سامته وصحة استدالالته ورصده.
وبــحــســب مــا أوضــحــه رئــيــس االتــحــاد 
تصريحه  في  اإلنسان  لحقوق  العربي 
الـــخـــاص بــتــنــفــيــد مـــا تــضــمــنــه تــقــريــر 

منظمة هيومن رايتس ووتش الخاص 
المنظمة  فــإن   ،2021 للعام  بالبحرين 
اإلنجازات  وتقزيم  تقليص  إلى  عمدت 
خال  البحرين  مملكة  حققتها  الــتــي 
وفائها  تأكيد  صعيد  على   2020 العام 
بحقوق  المعنية  الــدولــيــة  بالتزاماتها 
ــان؛ انـــطـــاًقـــا مـــن الــتــوجــيــهــات  ــســ ــ اإلن
الجالة  صاحب  الباد  لعاهل  السامية 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقائد 
مسيرتها الديمقراطية واإلنسانية، وما 
برئاسة  البحرين  مملكة  حكومة  تبديه 
ــيــس الــــــوزراء صــاحــب  ولـــي الــعــهــد رئ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
مــواءمــة  عــلــى  حـــرص  مــن  آل خليفة، 
ســيــاســاتــهــا ومــقــرراتــهــا مــع الــتــزامــات 

البحرين المعنية بحقوق اإلنسان.

العربي: تقرير “هيومن رايتس” استمرار للكذب والتضليل

“المنامة لحقوق اإلنسان” يعرب عن قلقه إزاء معاملة قطر للبحرينيين
ســـجونها داخـــل  فكـــري  وإرهـــاب  جســـدي  تعذيـــب 

قلقه  عــن  اإلنــســان  لحقوق  المنامة  مــركــز  أعـــرب 
السجون  في  بحرينيون  مواطنون  له  تعرض  لما 
بعد  فكري  وإرهـــاب  نفسي  تعذيب  مــن  القطرية 
التعرض لهم من أمن السواحل القطري في المياه 
الحدود  بدخول  واتهامهم  البحرينية  اإلقليمية 
حقوق  مبادئ  جميع  ومخالفة  القطرية،  البحرية 
اإلنسان أثناء فترة وضعهم في السجون القطرية، 
تخلو  صورة  في  المتطلبات،  أبسط  توفير  وعدم 

من اإلنسانية وتنافي حقوق اإلنسان.
لمعاملة  األســاســيــة  الــمــبــادئ  إن  ــمــركــز  ال ــال  ــ وق
لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  والمعتمدة  السجناء 

يلزم  بما  السجناء  كــل  تعامل  تــفــرض  المتحدة 
كبشر  وقيمتهم  المتأصلة  لكرامتهم  االحترام  من 
توفير  السجناء، وضــرورة  بين  التمييز  وال يجوز 
سجنهم  فترة  خــال  المناسبة  الصحية  الظروف 
وهذا ما تم مخالفته؛ نظرا لما تعرض له المواطنون 
الذين عادوا إلى البحرين وما تبين من معاناة بعد 
تصريحاتهم لإلعام المحلي بعد عودتهم للمملكة، 

وما بدا عليهم الناحية النفسية وألم المعاناة الذي 
المتطلبات  أدنــى  مــن  حرمانهم  وتــم  لــه  تعرضوا 
الشخصية  بنظافتهم  العناية  ومنها  السجون  في 
من  والنظافة  الصحة  تتطلبه  ومــا  الماء  وتوفير 

أدوات، وغيرها من االحتياجات األساسية.
بالحلول  اإلنــســان  لحقوق  المنامة  مــركــز  ــاد  وأشـ
في  البحرين  مملكة  انتهجتها  التي  الدبلوماسية 
إعــادة  من  وتمكنها  البحرينية  الدبلوماسية  يــوم 
عن  تعبر  سلمية  بطرق  البحرينيين  المواطنين 
الــخــارجــيــة  سياستها  فــي  الــبــحــريــن  تنتهجه  مــا 
وعاقاتها الدولية، معربا عن اعتزازه بدور سلطنة 
عــمــان فــي احــتــضــان الــمــواطــنــيــن قــبــل عــودتــهــم 

لوطنهم.

المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

تعطيل تسليم القوارب طال الجميع 
وإصالحها بنصف ثمنها

عيسى العربي



قــدرت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض نســبة الخســائر اليوميــة التــي تكبدهــا 
قطاع السياحة في مملكة البحرين بمختلف قطاعاته منذ بداية الجائحة حتى اآلن 
بمتوسط 4 ماليين دينار، مشيرة إلى أن متوسط الخسائر الشهرية بلغ 108 ماليين 
دينار، ما يترتب عليه خســائر محتملة في عوائد الســياحة الوافدة في حال توقفها 

لمدة 9 شهور بما يقارب مليار دينار، نتيجة فقدان 29 ألف زائر يوميا.

جـــاء ذلـــك ردا علـــى الســـؤال البرلمانـــي 
المقـــدم من عضو مجلس النواب عيســـى 
الدوســـري بشـــأن الخســـائر التـــي تكبدتها 
الســـياحة في البحرين بمختلف قطاعاتها 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  بـــدء  منـــذ 
المستجد والتدابير التي تم اتخاذها بهذا 
الشـــأن. وأجـــاب وزير الصناعـــة والتجارة 
الســـؤال  عـــن  الزيانـــي  زايـــد  والســـياحة 
البرلماني بصفته الوزير المساءل سياسيا 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أعمـــال  عـــن 

والمعارض أمام السلطة التشريعية.

المرافق السياحية

وذكـــرت الهيئـــة أنـــه تنفيـــذا لتوجيهـــات 
مجلـــس الـــوزراء بشـــأن إعفاء المنشـــآت 
رســـوم  دفـــع  مـــن  الســـياحية  والمرافـــق 
الســـياحة بـــدءا من الربـــع الثانـــي وحتى 
نهايـــة العام، فقد اســـتحصلت الهيئة على 
رسوم الربع األول للعام 2020 فقط، التي 
بلغـــت 2.4 مليون دينـــار مقارنة بتحصيل 

14.5 مليـــون دينار العـــام 2019، ما ترتب 
عدم اســـتحصال مبلـــغ 12.1 مليون دينار 

من إيرادات الهيئة.
المنشـــآت  إيـــرادات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الســـياحية الخاضعـــة لرســـوم الخدمـــات 
الفندقيـــة حتـــى نهايـــة الربـــع الثالـــث من 
دينـــار  مليـــون   132 نحـــو  بلغـــت   2020
بانخفاض يقدر بنسبة 39 %، متوقعة أن 
تتقلص هذه النســـبة مع إجراءات العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية لتصل نســـبة 

االنخفاض ما بين 30 % و35 %.

التسويق والترويج

وأشـــارت الهيئة إلى أنها تنظم ما يتراوح 
ضمـــن  رئيســـة  فعاليـــات  و10   8 بيـــن 
روزنامة الفعاليات السنوية من الفعاليات 
الســـياحية في مجال السياحة الترفيهية 
ســـنويا، إال أن فيـــروس كورونـــا أدى إلـــى 
إلغـــاء العديـــد مـــن الفعاليـــات الســـياحية 
كمهرجـــان البحـــر ومهرجـــان الغـــوص، ما 

تســـبب بخســـارة في عوائـــد الهيئة بقيمة 
141.572 دينار.

بإلغـــاء  تســـببت  الجائحـــة  أن  وأضافـــت 
مشـــاركات الهيئة فـــي المعـــارض الدولية 
في 12 معرضا في كل من ألمانيا والمملكة 
العربيـــة الســـعودية وروســـيا واإلمـــارات 
العربية المتحدة والهند وفرنسا وإسبانيا 
والمملكـــة المتحـــدة والواليـــات المتحدة، 
فضـــا عن تجميد أنشـــطة بعض المكاتب 
التمثيليـــة الخارجيـــة للهيئـــة فـــي كل من 
والكويـــت  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
المتحـــدة  والمملكـــة  وروســـيا  والهنـــد 
وفرنســـا وألمانيا، وتقليص أنشطة بعضها 

إلى 80 % فقط.
وأوردت الهيئـــة أن الجائحة تســـببت في 

إلغـــاء حفـــات الزفاف واألعراس ســـواء 
التـــي  والدوليـــة،  والخليجيـــة  المحليـــة 
قدرت بــــ 450 حفل زفاف، ما ترتب عليه 
خســـارة 10.8 مليـــون دينـــار، فضـــا عـــن 
إلغـــاء 55 زيـــارة لبواخـــر ســـياحية يقـــدر 
مجموع أعداد الســـياح على متنها بـ 100 
ألف ســـائح، ما تسبب في خسارة الرسوم 
وللشـــركات  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  لمينـــاء 
السياحية البحرينية المنظمة وللمرشدين 

السياحيين.

المعارض

وأشـــارت الهيئـــة إلـــى تأثر قطـــاع صناعة 
بســـبب  الجائحـــة  بســـبب  المعـــارض؛ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وتســـلم الفريـــق 

الطبـــي مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
والمؤتمـــرات منـــذ منتصـــف شـــهر مارس 
متكامـــل  مركـــز  إلـــى  وتحويلـــه   2020
للتصدي للجائحة، ما ترتب عليه إلغاء أو 
تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع 
إقامتهـــا فـــي المركـــز للفتـــرة مـــن مـــارس 
2020 الـــى مارس 2021، وخســـارة قيمة 

اإليجارات في حدود 839 ألف دينار.
تقدمـــت  فنـــادق   10 أن  الهيئـــة  وذكـــرت 
بطلـــب إغاق مؤقت من أصل 132 فندقا 
بنســـبة 7.5 %، وطلـــب إغاق 20 منشـــأة 
شقق مفروشة من أصل 91 منشأة بنسبة 
22.0 %، فضا عن 19 طلب إغاق مطعم 
سياحي من أصل 127 مطعم بنسبة 15.0 
%، موضحـــة أنه تم تقديم إلغاء رســـمي 
لرخص فنـــدق نجمتين ومطعم ســـياحي 

واحد خال التسعة شهور الماضية.

الخطط المستقبلية

وذكـــرت الهيئـــة أنها تعمل على التنســـيق 

حكوميا مـــع جميع الجهـــات ذات العاقة 
الســـتئناف الفتح التدريجي للمنافذ أمام 
حركة الماحة الجوية والبحرية والمنافذ 
التأشـــيرات  إجـــراءات  وتســـهيل  البريـــة 
بالتعاون مـــع وزارة الداخلية، والتنســـيق 
وفـــق الضوابـــط واالشـــتراطات الصحية 
للتأكـــد مـــن التـــزام المنشـــآت الســـياحية 
المســـتمرة  التعقيـــم والتطهيـــر  بعمليـــات 

والتزامها باالشتراطات الصحية.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا تســـعى للتنســـيق مـــع 
كلفـــة  مـــن  للتقليـــل  الصحيـــة  الجهـــات 
الفحـــص واالختبـــار )PCR( للقادمين من 
الخـــارج، ومراجعـــة اآلليـــات ذات العاقة 
بالحجر للمســـافرين. كما تســـعى لتشجيع 
قطاع المنشـــآت الســـياحية لعمـــل برامج 
ســـياحية موجهـــة للســـياحة الداخليـــة ما 
بيـــن مكتـــب تنظيـــم الجوالت الســـياحية 
فضـــا  الســـياحي،  اإليـــواء  ومنشـــآت 
للســـماح  العـــودة تدريجيـــا  عـــن تســـهيل 

بالفعاليات الخاصة.

مليار دينار خسارة عوائد السياحة... وإلغاء 55 زيارة لبواخر
الشهرية الخسائر  متوسط  دينار  ماليين  و108  عـــام...  في  ــاف  زف حفل   450 إلغاء 

مخالفات البناء السكنية تؤثر على الواجهات الحضارية بالمملكة
للخصوصية وانـــتـــهـــاك  ــف  ــواق ــم ــال ب وضـــيـــق  الـــجـــيـــران  ــى  ــل ع ــيــر  كــب ــرر  ــ ض ــون:  ــنـ ــواطـ مـ

رصدت وزارة اإلسكان بالتعاون مع وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي مجموعـــة مـــن مخالفـــات البناء 
التعميـــر  باشـــتراطات  المخّلـــة  الجســـيمة 
وتنظيـــم المبانـــي وفقًا لقانونـــي رقم )13( 
لســـنة 1977 ورقم )76( لســـنة 2018 لعدد 
مختلـــف  مـــن  اإلســـكانية  المشـــاريع  مـــن 
تهـــدد  والتـــي  البحريـــن  مملكـــة  مناطـــق 

سامة الوحدات السكنية وقاطنيها.
أنبـــاء  لوكالـــة  خـــاص  اســـتطاع  وفـــي 
البحرين كشـــفت مجموعة من المواطنين 
المتضررين من مخالفـــات البناء التي قام 
بها أصحاب الوحدات الســـكنية المجاورة 
لهـــم عـــن تضررهـــم الكبيـــر مـــن مخالفات 
بنـــاء جيرانهم التي تنتهـــك خصوصيتهم 
وتضيـــق عليهم وتشـــوه المنظر الحضاري 

لواجهات المنازل.
منطقـــة  مـــن  “ع.س”  المواطـــن  وقـــال   

البســـيتين إنـــه تضـــرر بشـــكل كبيـــر مـــن 
جـــاره المخالـــف لاشـــتراطات التعميرية، 
وإنه يعاني من انتهـــاك كبير للخصوصية، 
وأضـــاف: “جاري فتح نوافـــذ عديدة تطّل 
علّي وأغلق الكراج وعمل غرفة، باإلضافة 
إلى البناء فوق السور وبناء بلكونة، وقام 
ببناء باب خلفي للوحدة السكنية لتهئيتها 
كشـــقق ســـكنية، وفـــي الحقيقـــة يســـبب 
لـــي جـــاري إزعاجـــًا كبيـــرًا بســـبب تجمـــع 

السيارات المتواصل عند منزله”.
وفي مدينة ســـلمان التي تمثل واحدة من 
مدن البحرين الجديدة وإحدى الواجهات 
الحضارية بمملكة البحرين، أشار المواطن 
“ز.ف” إلى حجم اســـتيائه الشديد مما قام 
به جاره المخالف في البناء، حيث عّبر عن 
ضيقه بسبب حجب منظر البحر الذي كان 
يطّل عليه، وذلك يعـــود لبناء جاره أدوارًا 
إضافية مخالفة ودون ترخيص، باإلضافة 
إلى البناء فوق المداخل والســـور، مما أّثر 

- حســـب وصفـــه - علـــى جماليـــة وجـــودة 
السكن بالمدينة.

بينمـــا تطـــرق المواطـــن “ع.ج” إلـــى حجم 
المعانـــاة التي يســـببها بعـــض الجيران في 
مدينـــة حمد من خـــال البناء في االرتداد 
وتســـقيف مواقـــف الســـيارات، إذ أوضـــح 
“هنـــاك ضيـــق شـــديد بمواقف الســـيارات، 
ألن جاري يســـتخدم المساحات المشتركة 

والمحاذية ألغراض زراعية مخالفة”.
وعن أبرز مخالفات البناء التي تم رصدها 
كشـــفت وزارة اإلســـكان أنهـــا تمثلـــت في 
“تســـقيف موقـــف الســـيارة والجـــزء مـــن 
االرتـــداد األمامي، إضافة بناء دورين أول 
وثانـــي فـــوق الخدمات، بنـــاء 4 أدوار في 
االرتـــداد الخلفـــي، بنـــاء 3 أدوار باالرتداد 
الجانبي الشـــمالي الشـــرقي، بنـــاء 4 أدوار 

باالرتـــداد الجنوبي الغربـــي، فتح تهويات 
وتكييف تطل مباشـــرة علـــى عقار خاص، 

وفتح باب خدمات على عقار خاص”.
وأهابـــت الـــوزارة المنتفعين المســـتفيدين 
حديثـــًا بالوحـــدات الســـكنية إلـــى ضرورة 
مراجعـــة البلديـــات وإصدار رخـــص البناء 
قبل مباشـــرة أعمال التوســـعة واإلضافات 
ضـــرورة  مـــع  الســـكنية،  الوحـــدة  علـــى 

مراعاة المتطلبات الخاصة باالشـــتراطات 
التعميريـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوص التي 
الواجهـــات  علـــى  بالمحافظـــة  تتعلـــق 
المعماريـــة، وااللتـــزام باالرتدادات الازمة 
وتحديـــد االرتفاعـــات ومســـاحات البنـــاء 

المسموح بها.
وحرصت الوزارة لـــدى إعداد المخططات 
الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع 
كافـــة  تتضمـــن  أن  الســـكنية  المجمعـــات 
المقومـــات الازمة لتحقيق جودة الســـكن 
للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في 
الوحـــدات دون اإلخـــال بســـامة الوحدة 
أو اإلضـــرار بالمنظر العام للمشـــاريع، وبما 
يحقـــق مبـــدأ تجويـــد الوحدات الســـكنية، 
فضاً عن اســـتخدامها أحـــدث مواد البناء 
في مكونـــات الوحدة الســـكنية المختلفة، 
وذلك لضمان جودة المـــدن والمنظر العام 

لها.

انخفاض إيرادات 
المنشآت السياحية 

بنسبة 39 % 

142 ألف دينار 
خسائر إلغاء 

الفعاليات السياحية
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4.3 ماليين دينار ... أمانة في عنق بلدية المحرق

توصيل 93 % من “سماهيج” بشبكات الصرف
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  ذكـــرت 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بأنها 
قامـــت بتوصيـــل 93 % مـــن إجمالـــي 
مســـاحة مجمعـــات منطقـــة ســـماهيج 

بشبكة الصرف الصحي.
 وأشـــارت إلـــى أن المنطقة تضم أربعة 
تـــم  وقـــد   ،)235،236،237( مجمعـــات 
توصيلهـــا بالشـــبكة بصـــورة كاملة، أما 
مجمـــع )234(، فقد تـــم توصيل أجزاء 
منه بالشـــبكة. علما بأن نســـبة العمران 

بمجمع 234 تبلغ 58 % تقريبا. 
جاء ذلك تعقيبا على ما نشر بصحيفة 
)الباد( يوم )اإلثنين( الموافق 11 يناير 
2021، بشـــأن “طلـــب توصيـــل مجمـــع 

بشـــبكة  ســـماهيج  منطقـــة  فـــي   234
الصرف الصحي”. 

تقـــوم  المحـــرق  بلديـــة  أن  وأكـــدت 
بشـــفط  ومنتظمـــة  دوريـــة  وبصـــورة 
الباعـــات مـــن خال صهاريج الشـــفط 
فـــي المجمعـــات التـــي لـــم تصلها حتى 
اآلن شبكات الصرف الصحي كالمجمع 
المذكـــور، كما يوجد خـــط اتصال لهذه 
الخدمـــة مـــن قبـــل البلديـــة فـــي حـــال 
الضـــرورة.   وأضافـــت أنـــه تم توصيل 
نســـبة 47 % مـــن مجمـــع 234 بشـــبكة 
عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الصحـــي،  الصـــرف 
العقارات الموصلة بالشـــبكة نحو 310. 
أمـــا العقـــارات غيـــر المخدومـــة، فقـــد 

بلغـــت 349 عقـــارا.  يذكـــر أن الـــوزارة 
مناقصـــة  لطـــرح  التحضيـــر  بصـــدد 
االستشـــارية  الخدمـــات  مشـــروع 
لتصميـــم عـــدد مـــن شـــبكات الصـــرف 
الصحـــي، حيـــث إن المشـــروع شـــبكة 
الصرف الصحي في مجمع 234 مدرج 
ضمن برنامج الـــوزارة لألعوام -2021

2022، وسيتم التنفيذ وفقا لألولويات 
وتوافر الميزانية.

تنفيـــذ  حاليـــا  يتـــم  أنـــه  إلـــى  وبشـــار 
مشـــروع الخط الرئيس الناقل لشـــمال 
شـــرق المحـــرق، والـــذي ســـيوفر طاقة 
تدفقـــات  لنقـــل  إضافيـــة  اســـتيعابية 
الصرف الصحي في المناطق المطورة 

وغيـــر المخدومـــة مثـــل ديـــار المحرق 
ودلمونيـــا وغيرها. ويبلـــغ طول الخط 

أكثر من 7.5 كيلومترات. 
وفيمـــا يتعلق بطرق المجمـــع المذكور، 
أوضحـــت الـــوزارة أن طـــرق المجمـــع 
المذكـــور عبـــارة عـــن منطقـــة جديـــدة 
عمـــل  وتـــم  اإلنشـــاء،  تحـــت  مازالـــت 
تسوية ترابية مؤخرا وأيضا سيتم في 
الفتـــرة المقبلـــة أعمال دفان وتســـوية 

لطرق المجمع مجددا. 
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا حريصـــة علـــى 
متابعـــة احتياجـــات المواطنين وتلبية 
تطلعاتهـــم من مختلف مناطق المملكة 

لتقديم أفضل الخدمات لهم.

كشف تقرير إحصائي لبلدية المحرق 
غيـــر  التأميـــن  مبالـــغ  إجمالـــي  أن 
المستلمة من قبل العماء لدى البلدية 
بلغـــت  حتى نهاية العام الماضي نحو 

4 مايين و360 ألف دينار.
جـــاء ذلـــك فـــي خطـــاب لمديـــر عـــام 
الجـــودر،  إبراهيـــم  المحـــرق  بلديـــة 
ردا علـــى استفســـار رئيـــس المجلـــس 
البلدي غـــازي المرباطي حـــول المبالغ 
غير المســـتلمة، حيث تصدرت المبالغ 
المؤمنة عن تراخيص البناء مجموعة 
المبالـــغ بقيمـــة 3 ماييـــن و108 آالف 

دينار.

مـــن جهته، قال المرباطي إن حســـاب 
التأميـــن هـــو عبارة عن حســـاب بنكي 
في أحد البنوك يكون باسم كل بلدية 
علـــى حدة، وتـــودع فيه جميـــع مبالغ 
المتعاملـــون  يدفعهـــا  التـــي  التأميـــن 
مـــع التراخيـــص والخدمـــات البلديـــة 
المختلفـــة، وبعـــد التأكـــد مـــن التـــزام 
طالـــب الخدمـــة بجميع االشـــتراطات 
حينها يبادر العميل بطلب اســـترجاع 

مبلغ التأمين.
ولفت إلى أن هـــذه المبالغ تعد فرصة 
اســـتثمارية للبلديـــات، دون اإلخـــال 
بحـــق رد هـــذه المبالـــغ ألصحابهـــا في 

حال مطالبتهم فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلى مال اهلل

عيسى الدوسريزايد الزياني

سيدعلي المحافظة

إبراهيم الجودر وغازي المرباطي

المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني



أكد المدير التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية سابقا في المجموعة 
العربية للتأمين “أريج”، عادل علي اليحيى، أن “أريج” تعتبر صرًحا اقتصادًيا 
كبيــرا في مجال إعادة التأمين على مســتوى الوطــن العربي والعالمي، حيث 
لها سمعة طيبة تحققت من خالل أدائها المميز خالل األربعين سنة الماضية، 
حيــث نجحــت المجموعة نجاحا ســريعا فــي تحقيق أهدافها وتوســع أعمالها  

بفضل الدعم السخي والالمحدود من قبل حكومة مملكة البحرين. 

إن  لـــه  تصريـــح  فـــي  اليحيـــى  وقـــال 
التأميـــن،  فـــي  مدرســـة  تعتبـــر  “أريـــج 
حيث تم تدريب وتخريـــج البحرينيين 
مجـــال  فـــي  والعـــرب  والخليجييـــن 
التأميـــن وإعـــادة التأميـــن ومـــن بعدهـــا 
عينوا مديرين عامين لكبريات شـــركات 

التأمين العربية”.
وأضـــاف “لقد صمدت أريج في أســـواق 
التأمين وإعادة التأمين رغم المتغيرات 
والمنافســـة الحادة وفرضت المجموعة 
نفســـها لتصبح مؤسســـة عربيـــة فريدة 
مـــن نوعهـــا متخصصة ومســـتقلة تعمل 
فـــي مجال التأمين وإعـــادة التأمين في 

األسواق العربية”.
واســـتطرد بالقـــول “رأس المـــال الوفير 
موجـــود والبنيـــة تحتية صلبـــة ومملكة 
بقـــوة  المجموعـــة  دعمـــت  البحريـــن 

مـــن خـــال مصـــرف البحريـــن المركزي 
ووزارة التجـــارة والصناعـــة”. وتســـاءل 
اليحيـــى “لماذا اتخذ المســـاهمين القرار 
بوقـــف أعمـــال االكتتـــاب والتوجهه إلى 
تصفية المجموعة،  حيث إن المجموعة 
تعتبـــر ركيزة مهمـــة لاقتصـــاد الوطني 

البحريني؟”. 
الصـــرح  هـــذا  بـــأن  “تفاجأنـــا  وتابـــع 
االقتصادي العربي العماق سينتهي من 
الوجود بعد قرار مجلس اإلدارة الحالي 
بوقـــف عمليـــات االكتتـــاب والعمل على 
تصفية الشركة )....( البداية كانت  إلغاء 
التصنيـــف االئتمانـــي ومـــن بعـــد وقـــف 
عمليـــات االكتتـــاب، وبما أننـــي عاصرت 
المجموعـــة منـــذ البدايـــة، فقـــد تأثـــرت 
وانصدمـــت بهـــذا القـــرار غيـــر الصائـــب 

وغير الحكيم”.

وأكـــد اليحيـــى أن “المجموعـــة العربيـــة 
للتأميـــن تمثـــل صرحـــا اقتصاديـــا مهما 
وفعـــاال فـــي مجـــال إعـــادة التأميـــن لها 
ســـمعتها فـــي مملكـــة البحريـــن، حيـــث 
تأتـــي المجموعـــة فـــي مقدمة شـــركات 
إعادة التأميـــن العربية والدولية الكبرى 
التي اتخـــذت من البحرين مركزا لها، إذ 
ساهمت أريج في تطور صناعة التأمين 
العربية واالرتقـــاء بالخدمات التأمينية 

واالنطاق بها إلى العالمية”.
وقـــال إن “الـــذي يثلج الصـــدر أن الهيئة 
الكويـــت  بدولـــة  لاســـتثمار  العامـــة 
فـــي  حصـــة  تملـــك  والتـــي  الشـــقيقة 
المجموعة لم توافق بوقف نشاط إعادة 
التأمين، ومع ذلك تم تمرير القرار بوقف 
أعمـــال االكتتـــاب للمجموعـــة باألغلبية 

فى الجمعية غير العادية مؤخرا”.

المجموعـــة  أن  إلـــى  اليحيـــى  وأشـــار 
العربيـــة للتأميـــن التـــي تأسســـت العـــام 
أنشـــئت  والتـــي  البحريـــن  فـــي   1981
لتنافـــس هيئـــة ليـــودز العالميـــة تناشـــد 
اليوم السلطتين التنفيذية والتشريعية 
بمملكة البحرين النتشالها من التصفية.

عمليـــة  حلـــول  أربعـــة  اليحيـــى  وقـــدم 
النتشال المجموعة من التصفية، وهي:

أوال: قيـــام شـــركة ممتلـــكات البحريـــن 
بتملك أســـهم المجموعة حســـب أســـعار 

السوق. 
ثانيـــا: علـــى شـــركات التأميـــن العربيـــة 
دعـــم المجموعـــة بشـــراء األســـهم مـــن 

المساهمين.
ثالثـــا: علـــى القطـــاع الخـــاص فـــي دول 
الخليج العربي التفاوض مع المساهمين 

في أريج لشراء الشركة.
رابعـــا: نناشـــد حكومـــة مملكـــة البحرين 
بـــأن تطلب مـــن حكومة دولـــة اإلمارات 
التـــي  الشـــقيقة  المتحـــدة   العربيـــة 
أكثـــر  تمتلـــك  الحكوميـــة  مؤسســـتها 
األســـهم في المجموعة دعم استمرارية 
عمـــل  المجموعـــة بمـــا يخـــدم االقتصاد 
عمليـــة  ووقـــف  البحرينـــي  الوطنـــي 

التصفية.
 يذكر أن اليحيى بدأ عمله مع المجموعة 
 1980 العـــام  “أريـــج”  للتاميـــن  العربيـــة 
حتى تقاعده نهاية ديســـمبر 2020 ) 40 
عاما (، وكان أحد المؤسسين للمجموعة 
فـــي الثمانينـــات التـــي كان رأس مالهـــا 
المكتتـــب 3 مليـــار دوالر دفـــع منـــه مـــن 
قبل المســـاهمين 150 مليون دوالر عند 

التأسيس.   
تم تأســـيس المجموعة مـــن قبل 3 دول 
مصـــدرة للنفط هي اإلمـــارات والكويت 
المقـــر  البحريـــن  اختيـــار  وتـــم  وليبيـــا 
الرئيـــس للمجموعة بحكـــم أن البحرين 
المركـــز المالي واالقتصادي في الشـــرق 

األوسط ولديها شبكة اتصاالت متقدمة 
وبنية تحتية حديثة وكذلك المواصات 

والفنادق من الدرجة األولى.
 تـــم افتتاح المجموعـــة العربية للتأمين 
رســـميا العـــام 1981 مـــن جانب صاحب 
الســـمو الملكي األمير الراحل خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة بحضـــور وزراء مالية 
الـــدول المالكـــة للمجموعـــة، كمـــا حضر 
االفتتـــاح بيتر غرين الرئيـــس التنفيذي 
لهيئـــة لويـــدز العالميـــة األســـبق ومقرها 
فـــي لنـــدن وأكثـــر مـــن 700 مدعـــو مـــن 
جميـــع أنحاء العالم فى مجـــال التأمين 
رئيـــس  أول  كان  التأميـــن.  وإعـــادة 
مجلـــس إدارة فـــوزي مســـاعد الصالـــح 
مـــن الكويـــت، وتـــم تعيين علـــي البداح 
الكويتي الجنســـية ليكون نائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعـــة. وأصبح فيما بعد 
الرئيـــس التنفيذي. الهـــدف الرئيس من 
إنشـــاء أريـــج هـــو خلـــق شـــركة عربيـــة 
برأس مـــال كبير لتحتل مركـــزا مرموقا 
بيـــن شـــركات إعـــادة التأميـــن العالمية، 
وتكون لها القيادة فى تســـعيرة أقساط 
التأمين وخلق وتدريب الكوادر العربية 
والبحرينيـــة  المتخصصـــة فـــي أعمـــال 

التأمين وإعادة التأمين.

عادل اليحيى

اليحيى يناشد السلطتين التنفيذية والتشريعية انتشال “أريج”  من التصفية
ــي والـــعـــربـــي ــن ــري ــح ــب ــي ال ــنـ ــوطـ ــم االقـــتـــصـــاد الـ ــ ــائ ــ ــدى دع ــ ــ ــة إح ــوع ــم ــج ــم ال
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4 حلول عملية 
لوقف إغالق 

مدرسة التأمين 
في الوطن العربي

علي الفردان من أبوصيبع - )تصوير: رسول الحجيري(

رئيس “األسرة”: نخطط للتوسع في محافظات البحرين
تحـــدث عـــن فكـــرة اندمـــاج 3 بنـــوك تنمويـــة محليـــة

كشــف مســؤول في بنك األســرة عن نية البنك افتتاح فرع جديد إلى جانب الفرع الذي افتتحه البنك على شــارع البديع قبل أيام. وأبلغ 
الرئيس التنفيذي لبنك األسرة خالد عتيق “البالد” على هامش االفتتاح، أن لدى البنك “فكرة شاملة” للتوسع يأمل في أن يمضي فيها مع 

تحسن الظروف، إذ يأمل البنك افتتاح فرع ثان له في منطقة مدينة عيسى نهاية العام الجاري 2021 أو العام المقبل.

وتحـــدث عتيـــق عـــن فـــرع شـــارع البديع، 
وهـــو أول توســـع جغرافـــي محلـــي للبنك 
قائا “هـــذا أول فرع لبنك األســـرة إضافة 
إلـــى المقـــر الرئيـــس للبنـــك فـــي المنطقـــة 
الدبلوماســـية. ســـيخدم المنطقة الشمالية 
والمناطـــق  حمـــد  ومدينـــة  البديـــع  مـــن 
المجـــاورة مثل صدد وكـــرزكان، إذ إن 40 
% مـــن زبائننـــا يتركـــزون فـــي المحافظة 

الشمالية”.
وأوضـــح أن البنـــك يقدم حاليـــا تمويات 
تتراوح ما بيـــن 500 و10 آالف دينار، في 
برامج تستهدف األسر المنتجة وأصحاب 

 6300 خـــدم  إذ  الصغيـــرة،  المشـــروعات 
أســـرة بإجمالـــي تمويـــات بلـــغ 14 مليون 
دينـــار، إذ يتم خدمة 500 إلى 600 أســـرة 
خـــال  البنـــك  أداء  وبخصـــوص  ســـنويا. 
العـــام 2020 في ظل جائحـــة كورونا قال 
عتيـــق “الحمـــد للـــه، رغـــم الجائحـــة، لكننا 
قمنـــا بخدمة قرابـــة 300 أســـرة )...( هناك 
نمو ســـنوي في التمويات مـــع زيادة عدد 

المشروعات متناهية الصغر”.
وبخصـــوص كفاية الســـيولة ورأس المال 
الموجـــود لدى البنك، أشـــار عتيـــق إلى أن 
رأس مال البنك المدفوع كان في الســـابق 

5 ماييـــن دينار قبل أن يتم تخفيضه إلى 
مليوني دينـــار، إذ لم تكن هناك حاجة ألن 
يكـــون المبلـــغ 5 مايين دينـــار، وذلك بعد 

موافقة مصرف البحرين المركزي.
وتابع “السيولة كافية ورأس المال موجود 
ولن نلمســـه، إذ من األقســـاط التي نحصل 
عليها نقوم بتغطية النفقات ونقوم بإعادة 
اإلقراض. لدينا توازن خصوصا مع وجود 
دعـــم مـــن )تمكيـــن(، الـــذي يتحمـــل جزءا 
كبيـــرا مـــن فوائـــد التمويـــات، إذ تبلـــغ 3 
% تدفـــع مـــن األســـر المنتجـــة و4 % مـــن 
أصحـــاب المشـــروع، فـــي حيـــن يتحمـــل 

)تمكيـــن( نســـبة تصـــل إلـــى 14 %، وبذلك 
يتم دعم الزبون ودعم البنك”.

وقـــال عتيـــق “فـــي البحريـــن هنـــاك قرابة 
وغيرهـــا،  وبنـــوك  ماليـــة  مؤسســـة   400
وجميعهـــا تعطي قروضا ولكـــن مع وجود 
ضمانـــات، لكننـــا في بنك األســـرة ال نطلب 
ضمانات للتمويات التي نقدمها لألسر، إذ 
ندرس المشـــروع وهـــل أن صاحب الطلب 
مؤهل ليســـتثمر التمويات، ويتم متابعة 
المشـــروع، إذ نقـــوم بعمـــل دراســـة جدوى 
للمشـــروع وتقييم، وعلى ضوئها يتم منح 
التمويات، حيث تنمو هذه المشـــروعات، 
وتكون هناك متابعـــة دورية ويتم حل أي 
مشـــكات تطرأ، فالمشـــروع بمثابة الطفل 

الذي ينمو مع البنك”.
وبســـؤال الرئيـــس التنفيذي لبنك األســـرة 
عن نسبة التخلف عن سداد القروض التي 
يقدمهـــا البنـــك خصوصـــا مع عـــدم وجود 
ضمانات على هذه التمويات، أجاب قائا 

“النسبة قليلة بحدود 5 أو 6 %”.
وأكـــد عتيق أنه تم إعـــادة جدولة قروض 
وتأجيـــل أقســـاط لعماء وهـــم في حدود 
70 أو 80 عميـــا فقط بينما هناك أكثر من 
400 عميل مســـتمرون في دفع األقســـاط 

طواعية.
وبخصـــوص مشـــروع جـــرى الحديث عنه 
قبـــل ســـنوات عـــن اندمـــاج مـــا بيـــن بنـــك 
التنميـــة وبنـــك األســـرة، أكد عتيـــق وجود 
مثـــل هذه األفكار، متمثلة في اندماج بين 
3 بنـــوك تنموية، وهي بنـــك التنمية وبنك 
اإلبـــداع وبنك األســـرة، مســـتدركا أن ذلك 
مرهـــون باتخاذ خطـــوات أو مبادرات من 
األطراف المختلفة، مشـــيرا إلى أن الفكرة 

ممكنة.

عتيق مصرحا لـ “البالد”

2020 ديســمبر   31 حتــى  ينايــر   1 مــن  الفتــرة  خــال 

6.2 مليون دوالر قيمة 8 طلبات تحكيم بـ “دار القرار”

تســـلم قســـم ســـكرتارية التحكيـــم 
لـــدول  التجـــاري  التحكيـــم  بمركـــز 
الخليـــج  لـــدول  التعـــاون  مجلـــس 
العربيـــة “دار القـــرار” خـــال الفترة 
ديســـمبر   31 حتـــى  ينايـــر   1 مـــن 
تحكيـــم  طلبـــات   8 عـــدد   2020
 6.2 بلغـــت نحـــو  بقيمـــة إجماليـــة 
مليـــون دوالر، وشـــملت األطـــراف 

جنســـيات  وشـــركات  أفـــراد  مـــن 
الســـعودية،  )البحريـــن،  شـــملت 
واليمـــن  اإلمـــارات،  ُعمـــان،  الهنـــد، 
(، وتـــم فحـــص الطلبـــات والتأكـــد 
مـــن اختصـــاص المركـــز فيهـــا، كما 
تـــم تحريـــك 6 منازعات اســـتوفت 
جميع اإلجـــراءات ودخلت مرحلة 
الخصومـــة، فيمـــا بقي طلبـــان قيد 

التسجيل؛ إذ لم يستكمل األطراف 
بعـــض اإلجـــراءات الازمة للســـير 

في اإلجراءات. 
وتعلقت المنازعات المســـجلة بعقد 
بيـــع، عقـــد تنفيـــذ األعمـــال، عقـــد 
عقـــد  الكهربائيـــة،  الطاقـــة  توريـــد 

إيجار بناية، شراء باألجل.
لــــ  المكلـــف  العـــام  األميـــن  وقـــال 

إن  المقهـــوي  ناصـــر  القـــرار”  “دار 
تأثيـــر جائحـــة كرونـــا كان واضحا 
فـــي تأخير األطـــراف علـــى تقديم 
نزاعاتهم للتحكيم؛ بســـبب صعوبة 
تقديـــم الطلبات نتيجة اإلجراءات 
اإلحترازيـــة التي اتخذتهـــا الدول، 
ووجـــود صعوبـــة فـــي التأقلـــم مع 

الواقع الجديد.

المنامة - دار القرار

المنامة - جمعية مصارف البحرين

 “المصارف” تدعو لعدم 
الكشف عن البيانات الشخصية

الــبــحــريــن أمــس  أكـــدت جمعية مــصــارف 
مع  المتعاملين  مختلف  إدراك  ضـــرورة 
أهمية  والمصرفية  المالية  المؤسسات 
ــاظ عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة  ــفـ ــحـ الـ
ــدم اإلفــصــاح عنها بــأي  والــمــصــرفــيــة وعـ
ــرورة وعبر  الـــضـ طــريــقــة كــانــت إال عــنــد 
اطمئنانها  عن  معربة  الموثوقة،  القنوات 
للجهود التي تقوم بها المؤسسات المالية 
والمصرفية من أجل توفير أحدث أنظمة 
المتعاملين،  لبيانات  اإللكترونية  الحماية 

وضمان التواصل معهم بموثوقية.

المحرر االقتصادي

عتيق: 40 % من 
زبائننا من “الشمالية” 
ونسبة التعثر بسيطة

مجموعة “الوطني” تطلق أكاديمية تعزيز ثقافة البيانات
عقد بنك البحرين الوطني ندوة تدريبية 
افتراضيـــة عـــن تعزيـــز ثقافـــة البيانـــات 
واإللمـــام بها لجميـــع موظفـــي مجموعة 

بنك البحرين الوطني. 
جـــاء ذلـــك فـــي ســـياق مســـاعي البنـــك 
لتدشـــين خطـــة شـــاملة ومتكاملة لخلق 
منظومـــة ُمتمكنـــة مـــن إلمـــام وتحليـــل 
البيانـــات ضمـــن رحلـــة التحـــول الرقمي 
الراميـــة إلـــى رفع مســـتوى الكفـــاءة في 

جميع عملياته.
التنفيـــذي  والرئيـــس  المؤســـس  وقـــدم 
لشركة “Data Literacy LLC” بين جونز، 
ندوة افتراضية بعنوان “17 ميزة لتعزيز 
اإللمام بالبيانات”، وجاءت لتشكل جزًءا 
من نهج البنك المتكامل والمتماشـــي مع 
اســـتراتيجيته الشـــاملة لُيصبح مؤسسة 

آليـــة تعتمـــد التكنولوجيـــا الرقمية ضمن 
مختلف عملياتها. 

ويحرص البنك على نشـــر الوعي وتأكيد 
أهميـــة اإللمام بالبيانـــات وتحليلها؛ نظًرا 
للـــدور الكبيـــر الـــذي تلعبـــه فـــي تعزيـــز 
مســـتوى  ورفـــع  التنظيميـــة  الكفـــاءات 

مهارات الكوادر العاملة. 
ومن المزمـــع أن يتم خال العام الجاري 
تدشـــين أكاديمية داخليـــة لتعزيز ثقافة 
البيانـــات لتشـــمل جميـــع الموظفيـــن في 
مختلـــف األقســـام ضمـــن مجموعـــة بنك 

البحرين الوطني.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لبنـــك البحرين 
الوطنـــي جان كريســـتوف دوراند “ُتمثل 
هذه النـــدوة اإللكترونية الخطوة األولى 
نحـــو تبني هيـــكل تشـــغيلي مبنـــي على 

التكنولوجيا الرقمية. ويعد فهم وتحليل 
واســـتخدام البيانات بشـــكل مائـــم أمًرا 
بالـــغ األهميـــة ألي مؤسســـة تهـــدف إلـــى 
تعزيـــز كفاءاتها الداخليـــة، وهو ما ُيمثل 
عاما أساســـا في رحلة التحول الرقمي. 
نحن نهدف لتأسيس فريق عمل متكامل 
قـــدرة  أكثـــر  ليكـــون  مهاراتـــه  وصقـــل 
وقابلية على التكيف مع التحول السريع 
نحـــو الرقمنـــة، عـــاوة على كســـب ميزة 
تنافســـية كبيـــرة عبـــر تشـــجيع التغييـــر 

اإليجابي داخل المنظمة”.

وأضاف “لنتمكن من السير بخطى ثابتة 
وواثقـــة نحو المســـتقبل، علينـــا أن ندرك 
المطلوبـــة  األساســـية  األدوات  ونطـــور 
لتعزيز أدائنا العام كمجموعة. ومع عزمنا 
إلنشـــاء أكاديمية داخلية لتعزيز الثقاقة 

الرقمية عما قريب، فإننا سنستمر بقيادة 
رحلـــة التحول الرقمي على صعيد البنك 

والمملكة عموما”.
ومـــن خال الندوة، تمكن الموظفون من 
التعـــرف علـــى مختلـــف أنـــواع البيانـــات 
الموجـــودة، وتحديـــد اآلليـــات المتنوعة 
بتحســـين  المعنيـــة  تلـــك  الســـتخدام 
األداء، والتعـــرف علـــى األنـــواع العديدة 
مـــن البيانـــات المرئية المتاحة لتحســـين 
دقـــة المفاهيم والتحليـــات اإلحصائية. 
وحرصـــت النـــدوة كذلـــك على تشـــجيع 

المطلوبـــة  النقـــدي  التفكيـــر  مهـــارات 
لتحديد فرص التقدم الوظيفي.

األكاديميـــة  فـــي  التســـجيل  ويعتمـــد 
لـــدى البنك علـــى المشـــاركة فـــي الندوة 
اإللكترونيـــة، إذ ســـيتم تطبيـــق سلســـلة 
من التقييمات التي من شأنها أن تساعد 
في عمليـــة اختيار الموظفيـــن المؤهلين 
فـــي  المطلـــوب  للتدريـــب  للخضـــوع 

األكاديمية في المستقبل القريب.
خلـــق  إلـــى  األكاديميـــة  هـــذه  وتهـــدف 
بيئـــة مثاليـــة لتعزيـــز المهـــارات المهنيـــة 
المطلوبـــة لقـــراءة وتحليـــل واســـتخدام 
البيانات التنظيمية بدقة ضمن العمليات 
اليوميـــة، وهـــو ما ُيعد جـــزًءا من خطط 
بنـــك البحرين الوطني المســـتمرة لتنمية 

وتطوير المواهب البشرية.

المنامة - البحرين الوطني

جان كريستوف دوراند

في ندوة افتراضية 
حضرها أكثر من 

400 موظف
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Vacancies Available
Saleh Abdulla Kameshki & Sons B.S.C (c) 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

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

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

ALI HASAN MOHAMED SADIQ 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33336198  or  UEMS1342@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

ARAF ELECTRONICS Centre 
has a vacancy for the occupation of

  REPAIRER(ELECTRONIC EQUIPMENTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414224  or  HELLO_STAR16@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17590149  or  ALMUFEEDAUTOCOM@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251444  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrassistant@mcsix.me 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17414856  or  HAMEEDBRN786@GMAIL.COM 

Honey well contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33366467  or  NAILABUTT1974@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13691113  or  SABT001@LIVE.COM 

Snacks and more Sandwiches 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 13108844  or  khafayef.bh@gmail.com 

ALMALKI AWNINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39630418  or  A_ALMALKI@LIVE.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

CITY GLASSES 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17874492  or  acityglass@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33922612  or  MIANHASHIR1374@GMAIL.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 77082440  or  MMOHAMEDRASOOLL@GMAIL.COM 

CERAMICS SERVICES AND contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

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

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

AYRUS Global Technologies WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (WHOLESALE TRADE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17262830  or  ASHRAF@AYRUSGLOBAL.COM 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39876118  or  FAISALABADJEWELLERY@GMAIL.COM 

AWAL EXHAUST 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400806  or  AWALEXHAUST@GMAIL.COM 

ALDUHA ALUMINIUM FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33664555  or  ALI39664475@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 36443223  or  ALNOOR.01@HOTMAIL.COM 

SAMASH TRADING  CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17216008  or  GOLDCITY147@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 35442756  or  ANYAR.ME2030@GMAIL.COM 

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

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17650399  or  REJI@SILVERNETWORK.BIZ 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17131018  or  AHMEDALKHAN@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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.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 

UNITED FAMILY MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 37787887  or  AHMED.K.ALTURK@GMAIL.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 

2002 ELECTRONICS WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17691896  or  basit_centre@hotmail.com 

ALNABATI JAKARATI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785394  or  rajukjoshi@yahoo.com 

Khusefa Corner Cafeteria 
has a vacancy for the occupation of
  WORKER(JUICE & SANDWICHES) 

 suitably qualified applicants can contact
 17622050  or  MONTANATRAVELS@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

RAYTECH COMPUTER CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contact

 39443368  or  uraftab@hotmail.com 

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

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17319999  or  INFO@DTS.BH 

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

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700888  or  NASSERAB@BATELCO.COM.BH 

Bahrain Public Transport Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(PUBLIC TRANSPORT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17265555  or  adeel.hameed@al-aali.com 

HUSSAIN ALI MOHAMMED HUJAIR 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17645180  or  ABUALIH60@GMAIL.COM 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

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

  MASON(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

ERICSSON AB 
has a vacancy for the occupation of
  SERVICES SUPPORT MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17584515  or  maryam.al.sulaiman@ericsson.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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES_BAHRAIN@YAHOO.COM 

ABDULAHUSAIN KHUDHUR &AHMED AND YOUSIF SNOS OF ALI AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36636622  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

GLOBAL CONSULTANCY HOUSE 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17742800  or  EALZ@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 

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 

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

  KITCHEN AIDE 
 suitably qualified applicants can contact
 17000201  or  FALDOSERY@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 

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

  TILES FIXER 
 suitably qualified applicants can contact

 33373383  or  S.husain@puregroup.bh 

DANAT ALMOHARAQ CLEANING AND SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 33100237  or  ALIALAOD1@GMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 35609260  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ABU AHMD STATIONERY 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17795822  or  abuahmedstationery@yahoo.com 

ZARWAN WROUGHT IRON & ALUMINUM FABRICATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17600144  or  ZARWAN@HOTMAIL.COM 

SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. 
has a vacancy for the occupation of

  HUMAN RESOURCES CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 13103333  or  jahmed14@slb.com 

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

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

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

  FOREMAN WORKSHOP 
 suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

AL ARRAYED EYE SPECIALIZED CENTER S.P.C
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17722828  or  mem-117@hotmail.com 

YOUSIF AHMED HASSAN EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17642113  or  mjmj8558@gmail.com 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17273345  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

MOHHAMMED AHMED  ALI ABDULLA MOHD 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39431833  or  ABU-WALLA@HOTMAIL.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 

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 

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

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

NOOR AL KERAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33600771  or  WORDEXPE64@GMAIL.COM 

Alboom Gold 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17342291  or  SHKMAMALKHALIFA@YAHOO.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 

BURJ ALARAB CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contact

 17700654  or  BURJALARABCOM@GMAIL.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@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 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  MWWBAH@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 

7 style Freight transport by road 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36357618  or  EBTISAM.ABDAN@GMAIL.COM 

Times Square Food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

EURO MOTORS CO. s p c 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17750750  or  hrghareeb@gmail.com 

Times Square Food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675246  or  MFIAKRAM@GMAIL.COM 

Mado  Cafe and restaurant Co SPC 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  AHMED@DREAMGROUP.BH 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

TIME TYRE  AND  MARKETING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17702085  or  BUYUSRA@GMAIL.COM 

Shades International Optics - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17162970  or  NZB555@HOTMAIL.COM 

JABEL ALI General Trade 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 66664555  or  SASJSMSN@GAMELI.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 

ALKOMED ENGINEERING SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

Magic steam laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 33445500  or  9795151@GMAIL.COM 

True World Contracting Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39285469  or  KOROTHSHAMSEER@GMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

SABRO METALS CO. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  POLISHER(METAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 38885801  or  MARTINKATTAKAYAM@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

MASTERFUL INTERIOR DECORATION S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39588155  or  MASTERFULINTERIOR86@GMAIL.COM 

YUSUF NEAMA MOHAMEDTRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34218230  or  YUSUFNEAMAMOHAMEDMAHMOOD@GMAIL.COM 

SKY LINE CARPENTRRY & FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 66698866  or  ISA.ALAWADHI.CONT2556@GMAIL.COM 

CORNER AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact

 39795151  or  9795151@GMAIL.COM 

ROSARIO MAINTENANCE AND SERVICES CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33795999  or  H.ABGHANI@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17300013  or  AHMED.ALSAIGAL@HOTMAIL.COM 

ALMUNTAZAH MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  SECTION MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  HR@ALMEER.COM.BH 

GREAT TECH SOLUTIONS CO. SPC 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38843150  or  SASIKUMAR.GREATTECH@GMAIL.COM 

Farbe Ink Products Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77355365  or  SUNNY@TECHPACWLL.COM 

OSKAR FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17442629  or  JAFFALBAHRAIN@GMAIL.COM 

EMBOSS PRINTING SERVICES W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66336760  or  IMPACTMARKETING.ADV@GMAIL.COM 

ALHAJI CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675570  or  AL3RADI@LIVE.COM 

GOOD SHEPHERD Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17229787  or  taheraabdulmahdi@gmail.com 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@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 

Ala Mode Accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WATCHMAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17748989  or  WSHARIF@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17242566  or  MH2990M@GMAIL.COM 

BU ALI INTERNATIONAL RESTAURANTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240030  or  hrbualigroup@gmail.com 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@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 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.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 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17720009  or  INFOO@pro-touch-s.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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

Almoayyed industrial contracting and maintenance services SPC 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 38888838  or  alihassan@almoayyedintl.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 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17790232  or  jameelesmaely@gmail.com 

RAO B S B FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36815455  or  NAEEM.BAJWA1@GMAIL.COM 

ENAYA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38348888  or  EMAD.DP@GMAIL.COM 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.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 

HAIDER WOODEN WORK FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17305665  or  info@haiderwood.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Al Haramain land support activities Co S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38479047  or  SYEDGROUPBH@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 

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 

AMNA ABDULRAOOF ALNOOR 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
 33089058  or  AAMNA377@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 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36924425  or  ARSLANABIDROY_CCS@OUTLOOK.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

SEVENTIES KARAK 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17578287  or  AMNAHALMEADI@GMAIL.COM 

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

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

MOHAMED AHMED MOHSEN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37737499  or  LAZURD_CLEARANCE@HOTMAIL.COM 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 33188597  or  SHOOQTALEB17@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 

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

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

YUM YUM SUPER MARKET 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39892262  or  ABDULJALEEL.TTK@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 

SHOOQ TALEB MOHAMED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33188597  or  SHOOQTALEB17@GMAIL.COM 

BLUE BERRY RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39501060  or  MUATH-AHMED@HOTMAIL.COM 

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

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

ALREDA TRADING AND CONTRACTING GROUP B.S.C. (CLOSED) 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17277360  or  aliam@batelco.com.bh 

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

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

Adyaf Carpentry W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR (EQUIPMENT WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contact
 36977744  or  ALJOAIB.K@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

ALNOOR SERVICES FOR SHIPING CO. - Simple Commandite 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17675456  or  ALNOOR.02@hotmail.com 

2nd Strategy Consulting SPC 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33140148  or  PEDRO.MARTINI@2NDSTRATEGYCONSULTING.COM 

MOIZ TRADING COMPANY B.S.C (C) 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39870538  or  MOIZ_TKS@HOTMAIL.COM 

ALMANAZEL PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39677555  or  majeedalyamani@yahoo.com 

TEHRAN CARPETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39909939  or  TAHRANCARPET@GMAIL.COM 

QAMAR SULTAN AHMED 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38864550  or  OASISPHOTOCOPY@GMAIL.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 

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

  MASON 
 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

  STEEL FABRICATOR 
 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 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

GOLDEN RAYS BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17678349  or  NIZAMMANJ@GMAIL.COM 

SUN CHAISER DECORATIONS EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36428158  or  USMANBAH887@GMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

REYAD UPHOLSTRY FURNITUER 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400827  or  EBRAHIMWADI@HOTMAIL.COM 

AL ANAQA ALARABIA CLOKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39455506  or  ASHOORSTYLE@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM NASER HASAN ALBUSMAIT // TARIQ ALKHAYR /12335 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36305222  or  EP1_F1@HOTMAIL.COM 

PANDA CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33310333  or  PANDA_TEA_BH@HOTMAIL.COM 

ABDULLA ALHAJARI CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER/ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17591070  or  NEZAR78@HOTMAIL.COM 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

AL SARI ALIMNUM WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17550311  or  nasser@alsariworkshop.com 

ALTURATH ALYAMANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 17413052  or  KIDSISLAND.FASHION@GMAIL.COM 

AL SHARQWI SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact

 33330363  or  MAHMOODESA@YAHOO.COM 

AHMED KHALIFA EBRAHIM MOHAMED ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 36582888  or  AHMEDALTHWADY@GMAIL.COM 

KINARA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17272244  or  ANABI67M@GMAIL.COM 

ABAYAT REEF STYLE FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17290276  or  GOLDENCRYSTAL76@GMAIL.COM 

ANWAR TO SELL ELECTRICAL APPLINCES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17678154  or  CASCO-133@HOTMAIL.COM 

MIDDLE EAST PLASTIC CARDS SYSTEM CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17531005  or  mepit@gmail.com 

Danat Al Jasrah W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39636530  or  ALJASRA1948@GMAIL.COM 

DAR ALSALAM AWNINGS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39676990  or  ABBASALOWAINATI@HOTMAIL.COM 

AL MANSOORI PACKING AND SHIP  MAINTENANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39966665  or  ALAMEEDMOTORS@GMAIL.COM 

REGINA CONSTRUCTION . 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39267838  or  alivirk101@gmail.com 

Cool Zone Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33874011  or  FASSIMALIK25@GMAIL.COM 

NAJI HASAN KHAMIS SALMAN 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39696411  or  abuhassans600@gmail.com 

ZAKIYA BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact
 677575  or  OM-JABAR@HOTMAIL.COM 

ABDULLA MOHAMMEDMAHMOOD ALQAED 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17291830  or  ABDLLAALQAID41@GMAIL.COM 

A-ONE Computer Consultancy S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39287464  or  AONECOMPUTER7@GMAIL.COM 

SKY BLUE INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_1428@YAHOO.COM 

SHAFQAT MOHAMMAD ISHAQ CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37181192 

SKY BLUE INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33217676  or  SOUHAIL_1428@YAHOO.COM

SEAL AL NAKHEEL CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17401242  or  MMM2_92@HOTMAIL.COM 

GOLDEN KEY FABRICATION AND MATERIALS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 37386000  or  GOLDENKEYTRADING2020@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33118767  or  NAAZKHAN.12334@GMAIL.COM 

SULTAN PALACE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR OF HOUSES AND FLAT 
 suitably qualified applicants can contact

 33284867  or  shanu16301@gmail.com 

BAQER MERZA ABDULHUSAIN NOOH 
has a vacancy for the occupation of

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

Breaed Toast express for bakery products 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17699719  or  BREADTOS@BATELCO.COM.BH 

NAJMAT ALAHALY SANDWICHES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33348168  or  ALAHALY67@GMAIL.COM 

ABU ADIL COOL POINT MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39631903  or  SALMAN.MINHAS005@GMAIL.COM 

AL QALAM BUILDING MATERIALS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 33791910  or  SUHAILM822@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38979192  or  NASIRBHRN87@GMAIL.COM 

ALSAYED HASHIM ALSAYED SAEED ALSAYED QAS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39690591  or  AL-HASHIM1@HOTMAIL.COM 

Aayan repair of Machinery Workshop W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 38002132  or  AAYAN.COOLAC@GMAIL.COM 

Sadman construction co wll 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 36767312  or  mwtcleaning@gmail.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39979779  or  MA_889_MA@HOTMAIL.COM 

BAB ALAMAL FOOD TRANSPORTATION BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39757271  or  BAB.ALAMAL100@GMAIL.COM 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39979779  or  MA_889_MA@HOTMAIL.COM 

Koky dream advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33660553  or  JAFFER.ALSARI@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Unified Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17264088  or  FZQ786@YAHOO.COM 

Diesel master marine machinery repairs S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 13110088  or  Midhat@dmm-bh.com 

Charcoal Gourmet Burger Snack W L L 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36020031  or  PRINCEBURGER@GMAIL.COM 

Arflon Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39944155  or  MOHSEN515@HOTMAIL.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 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 36937988  or  MCSC@MCSCWLL.COM 

BUILDING MATERIALS STORE 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17346000  or  hr@ALMEER.COM.BH 

FALAK SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 67519900  or  DANOTY20001@HOTMAIL.COM 

ABU RAKAN FURNITURE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33533001  or  WAJDIY0@GMAIL.COM 

ALEEM MOHAMMED FOR REPAIR OF MACHINERY AND EQUIPMENT S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 35116399  or  ANAYA.BH21@GMAIL.COM 

RAZAN EXPRESS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39670099  or  K.HAMADA@GDNPR.GOV.BH 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

MRE & Associates W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR WORK PLANNING 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

ALWESHAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761341  or  ALWESHA@YMAIL.COM 

H&B contracting company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38021740  or  ALMONDYAL@HOTMAIL.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 

Casaforma  workshop W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39469751  or  ALMARAYADE@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 

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

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

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

APACHE ELECTRONICS AND COMMUNICATION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 33808786  or  MALNOOH1973@GMAIL.COM 

ALWESHAH BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17761341  or  ALWESHA@YMAIL.COM 

BUSHRA RESTAURANT & COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17234305  or  UM_3AZEZ@HOTMAIL.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 

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

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

DANIA FOR SHARES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 39064140  or  DANIASHARES@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.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 

Yousif Showaiter Sweets W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17292088  or  YOUSIFSHOWATER@YAHOO.COM 

MARWA GATE AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17212914  or  SAFIA.BASHIR@HOTMAIL.COM 

FRESH LAND TRADING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17467060  or  BAHRAIN@MASTERSYSTEMS-
INTL.COM 

ALSULTAN GATE ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39383843  or  AHMEDS4U@HOTMAIL.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 

AHMED CO ENTERPRISES FOR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  INSULATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 77444454  or  a.a.qarata.bh@gmail.com 

Modern Abrasives Middle east WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466778  or  MWWBAH@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

HAMAH YOUSIF SHOWAITER SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39770746  or  HAMAD.SH2050@GMAIL.COM 

NATIONAL HOTEL SERVICES CO. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17737822  or  NHSC1234@BATELCO.COM.BH 

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 

REAL AD MARKETING - RAMA 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17171615  or  KHALIDMUS2000@HOTMAIL.COM 

Newline unique uniforms 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 66669990  or  ISHAQ.RAJABALI@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 

Last Mile Logistics W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17595971  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  OPERATOR(EXCAVATION MACHINE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Last Touch Beauty Salon 
has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com 

AL JARMAL BAKERY & COLDSTORE 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 36789994  or  AYYS9@HOTMAIL.COM 

EFALID BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17401705  or  KADHEM.AHEMED@GMAIL.COM 

Lati for services 
has a vacancy for the occupation of

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

B.LINK COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 38839336  or  ALSAHELBH@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17273133  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH  
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قائد الحرس الثوري: نستهدف سفن وحامالت طائرات العدو

3 دول أوروبية قلقة من بحوث اليورانيوم اإليرانية

الثـــاث  األوروبيـــة  الـــدول  أبـــدت 
المنضوية ضمن االتفاق حول البرنامج 
إعـــان  مـــن  قلقهـــا  اإليرانـــي  النـــووي 
طهـــران هذا األســـبوع أنهـــا تتقدم في 
بحوثها بشأن انتاج معدن اليورانيوم، 
داعيـــة إياهـــا إلـــى عـــدم المضـــي فـــي 
الخطـــوة التي تشـــّكل تراجعـــا إضافيا 

عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.
وأبرمت طهران في العام 2015، اتفاقا 
مـــع القـــوى الســـت الكبـــرى )الواليـــات 
ألمانيـــا،  المتحـــدة، فرنســـا، بريطانيـــا، 
برنامجهـــا  بشـــأن  والصيـــن(  روســـيا 
النووي، ســـعت القوى الدولية بموجبه 
إلـــى أن تضمن ســـلمية البرنامج وعدم 
نـــووي  ســـاح  لتطويـــر  إيـــران  ســـعي 
مـــن خـــال خفض مســـتوى أنشـــطتها، 
فـــي مقابل رفـــع العديد مـــن العقوبات 

االقتصادية المفروضة عليها.
لكـــن الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
بـــاده  انســـحاب   2018 بالعـــام  أعلـــن 
فـــرض  وإعـــادة  االتفـــاق  مـــن  أحاديـــا 
عقوبات قاسية على طهران التي ردت 
بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن 
غالبيـــة التزامتهـــا األساســـية بموجـــب 

االتفاق.
وأكـــدت إيـــران األربعـــاء أنهـــا أبلغـــت 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة أنهـــا 
تتقـــدم فـــي إنتـــاج معـــدن اليورانيوم؛ 
ليشكل وقودا لمفاعل طهران للبحوث.
وقالـــت الـــدول األوروبيـــة فـــي بيـــان 
حكومـــات  “نحـــن،  أصدرتـــه  مشـــترك 
المتحـــدة،  والمملكـــة  ألمانيـــا وفرنســـا 
نعـــرب عـــن قلقنـــا العميـــق مـــن إعـــان 
معـــدن  النتـــاج  تســـتعد  أنهـــا  إيـــران 
الموضـــوع  هـــذا  ويثيـــر  اليورانيـــوم”. 
هـــذا  ألن  نظـــرا  إضافيـــة؛  حساســـية 
المعـــدن قابل لاســـتخدام فـــي تطوير 

ساح نووي.
أن  علـــى   2015 فيينـــا  اتفـــاق  ونـــص 
عـــن  عامـــا   15 لمـــدة  إيـــران  “تمتنـــع 
إنتـــاج أو اقتنـــاء فلـــزات البلوتونيـــوم 

وعـــن  ســـبائكهما،  أو  اليورانيـــوم  أو 
إجـــراء أنشـــطة بحث وتطويـــر تعدين 
)أو  اليورانيـــوم  أو  البلوتونيـــوم 
ســـبائكهما(”. ويشـــير االتفـــاق إلـــى أنه 
“إذا رغبـــت إيران، بعد 10 أعوام وقبل 
االضطـــاع  فـــي  عامـــا،   15 انقضـــاء 
بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصّنع 
لفائـــدة مفاعـــل طهـــران للبحـــوث مـــن 
بكميـــات  وذلـــك  اليورانيـــوم،  فلـــزات 
صغيـــرة يتفـــق عليهـــا، تقـــوم بعـــرض 
خطتهـــا على اللجنة المشـــتركة )للدول 
وتلتمـــس  االتفـــاق(  فـــي  المنضويـــة 
الـــدول  ورأت  عليهـــا”.  موافقتهـــا 
األوروبيـــة فـــي بيانهـــا أنه “ليـــس لدى 
إيران أي اســـتخدام مدنـــي موثوق به 
لمعـــدن اليورانيـــوم”، محـــذرة مـــن أن 
“إنتـــاج معدن اليورانيـــوم قد تكون له 

تبعات عسكرية خطرة”.
وشددت لندن وباريس وبرلين على أن 
“إيران التزمت لمدة 15 عاما، في إطار 
اتفـــاق فيينا النووي )المعروف رســـميا 
باســـم خطة العمل الشاملة المشتركة(، 
على عـــدم إنتاج معـــدن اليورانيوم أو 
القيـــام بعمليـــات بحـــث وتطويـــر فـــي 
مجـــال تعديـــن اليورانيـــوم”، مضيفـــة 

“نحـــض إيـــران بشـــدة على وقـــف هذا 
النشاط والعودة إلى احترام التزاماتها 
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة 
من دون أي تأخير، إذا كانت جادة في 

الحفاظ على االتفاق”.
وســـبق لمســـؤولين في طهـــران تأكيد 
أن عودة إيران إلـــى احترام التزاماتها 
ستكون سريعة في حال عاد األطراف 

اآلخرون إلى كامل التزاماتهم.
الثـــوري  الحـــرس  اختبـــر  ميدانيـــا 
اإليرانـــي صواريـــخ بالســـتية إلصابـــة 
أهـــداف بحرية فـــي المحيـــط الهندي، 
وفـــق ما أفاد موقعه االلكتروني أمس، 
فـــي ختام منـــاورات عســـكرية امتدت 
يوميـــن. وأفـــاد الحرس في بيان نشـــر 
على موقعه “ســـباه نيـــوز” أن صواريخ 
“من فئات مختلفة” استهدفت “)نماذج 
مـــن( ســـفن العدو ودمرتها من مســـافة 
المنـــاورات  وأقيمـــت  كلـــم”.   1800
فـــي منطقـــة بوســـط البـــاد، وأصيبت 
األهداف “في شـــمال المحيط الهندي”، 

بحسب ما أفاد الحرس.
عرضهـــا  مصـــّورة  لقطـــات  وأظهـــرت 
الموقع االلكتروني للتلفزيون الرسمي، 
إطـــاق صاروخيـــن علـــى األقـــل مـــن 

منطقة صحراويـــة، وإصابة هدف في 
عرض البحر.

وحضـــر اليـــوم الثانـــي من المنـــاورات، 
رئيـــس هيئـــة األركان العامـــة للقـــوات 
المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقري، 
إضافـــة إلى القائد العام للحرس اللواء 
حســـين ســـامي، وقائـــد قوتـــه الجو - 
فضائية العميد أمير علي حاجي زاده.
وقال سامي “إن أحد أبرز أهدافنا في 
السياسات واالستراتيجيات الدفاعية، 
هو التمكن من اســـتهداف سفن العدو، 
بمـــا فيها حامـــات الطائرات والســـفن 
الحربية، باستخدام صواريخ بالستية 

بعيدة المدى”.
وقـــال رئيـــس هيئـــة األركان العامة إن 
اســـتخدام صواريـــخ إلصابـــة أهـــداف 
فـــي البحـــر “يؤشـــر إلـــى أنه فـــي حال 
أظهـــر أي مـــن األعداء أن لديهـــم نوايا 
خبيثة تجاه مصالحنا الوطنية وطرق 
تجارتنـــا البحريـــة وأرضنا، ســـندمرهم 

بصواريخنا”.
وشدد على أنه ال نية للقوات المسلحة 
اإليرانيـــة شـــن أي هجوم، لكنها ســـترد 
بقوة وفي أقصـــر وقت ممكن على أي 

خصم يفكر باالعتداء عليها.

عواصم - وكاالت

محطة تخصيب يورانيوم في طهران

برلين - وكاالت

أرميـــن  المعتـــدل  أمـــس  انتِخـــب 
الشـــيت المؤيد الســـتمرار السياســـة 
الوسطية للمستشـــارة أنغيا ميركل 
فـــي ألمانيـــا، رئيســـا لحـــزب االتحاد 
الديموقراطـــي المســـيحي. وحصـــل 
الشـــيت علـــى غالبيـــة تمثلـــت بـ521 
صوتا من أصـــل 1001 مندوب تمت 
دعوتهـــم للتصويـــت، متقدمـــا بذلك 
على فريدريش ميرتس )466 صوتا( 
للمستشـــارة  التاريخـــي  المنافـــس 
والمؤيـــد لتوجيه الحزب إلى اليمين 

حسب نتائج االقتراع الداخلي. 
وأصبـــح الشـــيت فـــي موقع يســـمح 
المحافـــظ  المعســـكر  بقيـــادة  لـــه 
ســـبتمبر  فـــي  العامـــة  لانتخابـــات 
يملـــك  ال  يـــزال  مـــا  لكـــن  المقبـــل، 
الضمانـــة. وقال الشـــيت تعليًقا على 
فوزه “أريد أن ننجح مًعا وأن نضمن 
الديموقراطـــي  االتحـــاد  يصـــل  أن 
فـــي  المستشـــارية  إلـــى  المســـيحي 
سبتمبر”. واستفاد الشيت الذي حّل 
بعد ميرتـــس في الجولة األولى، من 

أصوات أنصار مرشـــح ثالث نوربرت 
روتغـــن المؤيـــد أيًضـــا لخـــّط معتدل 
والـــذي خرج من الســـباق في الدورة 

األولى.
وللمـــرة األولـــى منذ العـــام 2000 لن 
تـــرأس امرأة االتحـــاد الديموقراطي 

المسيحي. 
وكانـــت أنيغريت كرامـــب كارينباور، 
“خليفـــة” ميـــركل، قـــد تولت رئاســـة 
الحـــزب في 2018 قبل أن تســـتقيل 
فـــي أوائل 2020؛ ألنها لم تتمكن من 
فرض نفســـها. وتختلف شـــخصيات 
المرشـــحين لهذه االنتخابات بشـــكل 

كبير.

ألمانيا تختار االستمرار في سياسة ميركل

رام اهلل - وكاالت

دعــت لجنــة االنتخابــات الفلســطينية الســبت الفلســطينيين إلــى بــدء 
تســجيل أســمائهم للمشاركة في االنتخابات التشــريعية والرئاسية التي 

حددت في مايو ويوليو المقبلين، وستكون األولى منذ 15 عاما.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة حنـــا ناصـــر 
رام  فـــي  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي 
عمـــل  ألي  مســـتعدة  “اللجنـــة  هللا 
انتخابـــي. وأتأمل أن يبـــدأ الجميع 
في التسجيل من اليوم عبر الموقع 

اإللكتروني للجنة”
وأضاف “عملية التســـجيل ستكون 
الفلســـطينيين  لجميـــع  مفتوحـــة 
فـــي أماكـــن وجودهـــم كافـــة، ممن 

يمتلكون الهوية الفلســـطينية، 
التســـجيل  وعمليـــة 

ســـتكون  اإللكترونـــي 
آمنـــة خصوصـــا أنهـــا 
بالســـجل  ســـتقارن 

المدني”.
ووفـــق آخـــر أرقـــام نشـــرتها اللجنة 
علـــى موقعهـــا، بلـــغ عدد مـــن يحق 
لهم االنتخاب مع نهاية العام 2019 
مليونيـــن و202 ألـــف و738 ناخبـــا 

وناخبة.
وســـجل في االنتخابات التي جرت 
في العـــام 2006 مليـــون و332 ألفا 
و396 ناخبـــا، شـــارك حوالي 77 % 
منهم في االنتخابات آنذاك التي 
فازت بها حركة حماس التي 
تفـــردت فـــي وقـــت الحق 
بالســـيطرة علـــى قطـــاع 
غزة بعد معارك دامية.

فلسطين تستعد لالنتخابات التشريعية والرئاسية

بيروت - وكاالت

الجويـــة  الضربـــات  حصيلـــة  ارتفعـــت 
الروســـية، علـــى الباديـــة الســـورية خال 
24 ســـاعة، إلى أكثر مـــن 65 غارة جوية، 
شـــنتها المقاتات الروســـية علـــى مناطق 
انتشار تنظيم “داعش” ضمن مثلث حلب 
- حماة - الرقة ومواقع أخرى في البادية، 

وسط معلومات عن خسائر بشرية.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق اإلنســـان 
بـــأن 3 مقاتـــات روســـية تناوبـــت علـــى 
تنظيـــم  عناصـــر  انتشـــار  مواقـــع  قصـــف 
“داعـــش” فـــي الباديـــة الســـورية، حيـــث 
اســـتهدفت المقاتـــات الروســـية مواقـــع 
التنظيـــم منـــذ الصبـــاح بنحـــو 35 غـــارة 
جويـــة، وســـط تحليـــق مكثـــف لطيـــران 
االســـتطاع الروســـي في أجـــواء البادية 

لتعقب عناصر التنظيم.
وكانـــت 3 مقاتـــات روســـية قصفت في 
الـ 12 من الشـــهر الجـــاري، مواقع لتنظيم 
“داعـــش” عقب هجوم لألخير على مواقع 

للقـــوات الرديفـــة للقـــوات الحكومية في 
بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة 
الشـــرقي. كما نفذت المقاتات الروســـية 
فـــي الــــ 31 مـــن ديســـمبر 2020، أكثر من 
60 غارة جوية، مستهدفة مناطق انتشار 
تنظيم “داعش” في البادية الســـورية بعد 
يـــوٍم مـــن اســـتهداف التنظيـــم “داعـــش” 

لحافات عسكرية تقل جنودا من الفرقة 
الرابعـــة فـــي باديـــة الشـــوال علـــى طريـــق 
حمـــص - ديـــر الـــزور، حيـــث قتـــل وفقـــا 
إلحصائيـــة نشـــرها المرصد الســـوري “37 
عنصـــرا من قوات النظام، بينهم 8 ضباط 
برتب مختلفة، إضافة لجرح أكثر من 10 

عناصر بجروح متفاوتة الخطورة”.

 

ــة ــ ــرقـ ــ ــب وحـــــمـــــاة والـ ــ ــل ــ ــن مـــثـــلـــث ح ــ ــم ــ ض
65 غارة روسية بمناطق “داعش” السورية

الرياض - العربية.نت

شـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي األمير 
فيصـــل بن فرحـــان، أمس الســـبت، على 
ضرورة التوصل إلى حل شـــامل للقضية 
صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي  الفلســـطينية. 
مـــع نظيـــره األردنـــي أيمن الصفـــدي في 
الرياض، قال وزير الخارجية الســـعودي 
“نواصـــل التنســـيق مـــع األردن بشـــؤون 
وقـــال  الثنائيـــة”.  والعاقـــات  المنطقـــة 
األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان إنـــه تباحث 
مـــع الصفـــدي بالعاقـــات الثنائيـــة بيـــن 
البلدين لتوظيفها كدعامة للعمل العربي 
التنســـيق  مواصلـــة  مؤكـــدا  المشـــترك، 
المنطقـــة  شـــؤون  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
والعاقـــات الثنائيـــة.  وفـــي ســـياق آخر 
ورًدا علـــى ســـؤال مـــن الصحافيين، قال 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي إنه “ســـتتم 
اســـتعادة كامـــل العاقات الدبلوماســـية 
مـــع قطر”، مضيفا “ســـيتم فتح ســـفارتنا 
اإلجـــراءات  اســـتكمال  بعـــد  بالدوحـــة 

“بيـــان  أن  ورأى  أيـــام”.  خـــال  الازمـــة 
العا ســـينعكس إيجابا على دور مجلس 
التعـــاون الخليجـــي”. مـــن جهتـــه، قـــال 
وزيـــر الخارجيـــة األردنـــي إن “العاقـــة 
مع الســـعودية تاريخية واســـتراتيجية”، 
المســـتمر  الســـعودية  “دعـــم  بــــ  مشـــيدا 
لألردن لمواجهة التحديات االقتصادية”. 
وأضـــاف الصفـــدي “نريـــد ســـاًما عـــاداًل 
وشامًا للقضية الفلسطينية.. السعودية 
فلســـطينية  بدولـــة  متمســـكان  واألردن 

وفـــق حدود 1967”. كما رأى أن الســـام 
خيـــار اســـتراتيجي عربـــي، معرًبـــا عـــن 
األميركيـــة  اإلدارة  مـــع  للعمـــل  التطلـــع 
الجديـــدة. كمـــا عّبـــر عـــن رفـــض األردن 
للتدخـــات فـــي شـــؤون المنطقـــة بغض 
النظـــر عـــن مصدرهـــا. وأدان محـــاوالت 
الســـعودية،  الحوثييـــن لاعتـــداء علـــى 
وعّبر عن رفض األردن لتدخل إيران في 
المنطقة. وشـــدد على أن أمن السعودية 

واألردن مترابط.

إعالن بيان العال )أرشيفية(

ــة ــالزم ــام بــعــد اســتــكــمــال اإلجـــــــراءات ال ــ خـــالل أي
السعودية ستعيد فتح سفارتها بالدوحة

الحديدة - وكاالت

تــمــكــنــت الــــقــــوات الــمــشــتــركــة فــي 
الــســاحــل الــغــربــي الــيــمــنــي مــن كسر 
الحوثية،  للميليشيات  هجوم  أكبر 
أمس السبت، في مديرية الدريهمي 
خسائر  وكبدتها  الــحــديــدة،  جنوبي 

فادحة.
الــقــوات  بــأن  وأفـــاد مــصــدر عسكري 
الخطوط  فــي  الــمــرابــطــة  المشتركة 
نفذته  كبير  لهجوم  تصدت  األمامية 
مواقعها  باتجاه  الحوثي  ميليشيات 

في الدريهمي.
الميليشيات  أن  الــمــصــدر  وأضــــاف 
الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة 

من  الــعــشــرات  بــمــصــرع  تمثلت 
جثثهم  مازالت  عناصرها 

ــي خــطــوط  مـــرمـــيـــة فــ
ــة إلـــى  ــ ــاف ــار، إضــ ــ ــنـ ــ الـ
جرح عشرات آخرين.

ووثـــــق فــيــديــو نــشــره 

المشتركة،  للقوات  العسكري  اإلعام 
جانبا من المعارك التي خاضها جنود 
الميليشيات  ضد  المشتركة  القوات 

الحوثية اإلرهابية.
الهجمات  ــيــرة  وت أخــيــرا  وتـــزايـــدت 
ــاطـــق مــتــفــرقــة  ــنـ ــة فــــي مـ ــيـ ــوثـ الـــحـ
مـــن الـــحـــديـــدة فـــي تــصــعــيــد خطير 
إفشال  ــى  إل يـــؤدي  قــد  للميليشيات 
ــهــدنــة األمــمــيــة الــمــتــمــثــلــة بــاتــفــاق  ال
قد  محلي  مصدر  وكــان  ستوكهولم. 
أكـــد فــي وقـــت ســابــق أمـــس سقوط 
ميليشيات  أطلقتها  هــاون  قذائف   5
على  سيطرتها  مناطق  من  الحوثي 
حي الجروبة شرق مركز مديرية، 

التحيتا.
الــمــصــدر إن ســقــوط  ــال  وقــ
أضرار  عن  أسفر  القذائف 
ــازل  ــ ــن ــ ــي م ــ ــ ــة ف ــ ــ ــادي ــ ــ م

المواطنين.

إحباط هجوم كبير للحوثيين غرب اليمن
كابول - وكاالت

قتـــل عنصـــران مـــن حركـــة “طالبان” 
تســـلا إلـــى قاعـــدة، 12 عنصـــًرا مـــن 
ميليشـــيا موالية للحكومة مساء في 

غرب أفغانستان.
وصّرح المتحدث باســـم حاكم إقليم 
 12“ بـــأن  خادمـــي  فرهـــاد  غوريـــان 
عنصًرا من ميليشيا موالية للحكومة 
ُقتلـــوا فـــي إقليم غوريـــان في والية 

هرات في الليلة الماضية”.
وأوضـــح العضو في مجلـــس الوالية 
محمـــد ســـردار بهـــادوري أن الهجوم 
“طالبـــان”  مـــن  متمـــردان  ارتكبـــه 
تســـلا بيـــن عناصـــر الميليشـــيا. مـــن 
جهة أخـــرى، رّحبت حركـــة “طالبان” 
أمـــس بإعـــان واشـــنطن التخفيـــض 
األميركيـــة  القـــوات  لعديـــد  األخيـــر 
فـــي أفغانســـتان إلـــى 2500 عنصـــر 
معتبـــرًة أنه “تقـــدم إيجابي”، وفق ما 
قال متحدث باســـم الحركـــة. وكتب 

متحـــدث باســـم طالبـــان محمد نعيم 
في تغريدة “انسحاب قوات أميركية 
أخـــرى من أفغانســـتان، الـــذي أعلنته 
الواليـــات المتحدة، هو تقدم إيجابي 
أن  واعتبـــر  براغماتـــي”.  وتدبيـــر 
“تطبيق االتفاق الموقع بين )طالبان( 

والواليات المتحدة مفيد للبلدين”.
ووقعت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
علـــى  ينـــّص  “طالبـــان”  مـــع  اتفاًقـــا 
االنسحاب الكامل للقوات األميركية 
مـــن أفغانســـتان بحلول مايـــو 2021 
ضمانـــات  “طالبـــان”  تقديـــم  مقابـــل 

أمنية.

“طالبان” تقتل 12 عنصرا لميليشيا موالية للحكومة

موسيفيني رئيسا 
ألوغندا مجددا

كمباال - وكاالت

ــدي يـــويـــري  ــ ــنـ ــ ــيـــس األوغـ ــرئـ ــاز الـ ــ فـ
مــوســيــفــيــنــي بـــواليـــة ســـادســـة بعد 
مــن   %  60 نـــحـــو  عـــلـــى  حـــصـــولـــه 
ــي حــيــن قــال  ــس، فـ ــ األصـــــــوات، أمـ
مــرشــح الــمــعــارضــة الــرئــيــســي بوبي 
تزوير  شابها  االنتخابات  إن  وايــن 
وعنف. ويترأس موسيفيني أوغندا 
أطــول  أحـــد  يجعله  مــا   ،1986 مــنــذ 
الرؤساء األفارقة حكما، وقد واجه 
الريغي  مغني  مــن  شــرســة  منافسة 

السابق الشاب واين البالغ 38 عاما.
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مؤسف أن يتعثر مشروع كبير بحجم تنمية وإعمار القرى الذي عقدت عليه 
آمـــال المواطنين، مؤســـف جدا وبشـــكل خاص مـــا أكد عليه وزير األشـــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأّن هناك صعوبة في توفير ميزانية 
للمشروع، وبالتحديد للحاالت الطارئة التي تشمل حاالت الحريق والشقوق 
الكبيـــرة بالجدران والتســـرب الناتج عـــن األمطار، ولم يكـــن متوقعا أبدا أّن 
الحـــاالت المشـــار إليهـــا تنـــدرج تحت ما أســـماه الوزيـــر “تقنيـــن اإلنفاق مما 

يصعب معه توفير ميزانية مستقلة خاصة بالحاالت الطارئة”. 
وكإنقـــاذ للحـــاالت المســـتعجلة المذكورة جـــاءت الدعوة بتخصيص نســـبة 
مـــن الميزانية المعتمدة للمجالس البلديـــة تتراوح بين 10 – 15 % للحاالت 
الطارئـــة، وطبعـــا مـــا يتبقى مـــن ميزانيـــة لتنفيذ الخطـــة الســـنوية للصيانة 
والترميـــم. بودنا أن نتســـاءل هنـــا هل الميزانية المعتمـــدة للمجالس البلدية 
تعانـــي مـــن فائـــض حتـــى يمكـــن تخصيـــص جـــزء منهـــا للحـــاالت الطارئة؟ 
نتذكر أّن المجالس البلدية كانت على مدى ســـنوات تشـــكو من أّن الميزانية 
المخصصـــة ال تفي بالمتطلبات والمشـــاريع العاجلـــة فضال عن األخرى، ومن 

هنا فإّن الســـؤال الذي يفرض نفســـه هل بوســـع المجالس البلدية ترميم ما 
يقـــارب مـــن 500 منزل مهجور فـــي المحرق نظرا ألنها تشـــكل خطورة على 
أهالـــي المنطقـــة والمارة؟ ال أظّن أن لـــدى المجالس البلدية مبالغ للمشـــاريع 

األخرى.
إّن مشـــروع تنميـــة القـــرى الـــذي أعلـــن انطالقه فـــي 2006م يمكـــن اعتباره 
مشـــروعا حضاريـــا ألنه يرمي إلى دعم األســـرة البحرينيـــة محدودة الدخل 
ومساعدتها في تحسين المستوى المعيشي ضمن رؤية البحرين االقتصادية 
2030م، المشـــروع مضـــت عليـــه حتـــى اللحظـــة أربعة عشـــر عامـــا لكن من 
المحزن أنه أصبح متعثرا، وحتى اللحظة فإّنه بعد مضي كل هذه السنوات 
بقـــي معطال حتى إشـــعار آخر. بعـــض القرى تعاني معضـــالت تتطلب حلوال 
عاجلـــة كإصالح الطرق وإعادة تخطيط الكثير منها والمســـتنقعات الناجمة 
عـــن مياه األمطـــار، وال أعتقد أن هذه المعضلة خافية على المســـؤولين في 
وزارة األشـــغال ناهيك عن البيوت اآليلة للســـقوط وليس باإلمكان تأجيلها 

لسنوات لما تشكله من خطورة على قاطنيها.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

مشروع كبير بال ميزانية

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

للتواصل: 17111483

يفترون على البحرين األكاذيب لشعورهم بالنقص 
قنـــاة الجزيـــرة تبـــارك وتغـــذي وتنشـــط اإلرهـــاب وتكـــرس كل وقتهـــا 
وماليينهـــا لتكريـــس التباعد والتنافـــر، ثم يخرج علينا وزيـــر الخارجية 
القطـــري ويقـــول.. إن قنـــاة الجزيرة مؤسســـة نفخر بهـــا وبوجودها في 
قطـــر، نكفـــل حرية التعبيـــر ويجب التعامـــل مع موضوع قنـــاة الجزيرة 

بإيجابية وبشكل بناء.
ميثـــاق الشـــرف اإلعالمي لدول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
واضح كالشـــمس ويســـتند على ركائز أساسية وهي عدم اإلساءة لدول 
المجلس والعمل على المحافظة على الروابط القائمة وتنميتها بما يعزز 
الوفـــاق والتآلـــف وتفادي كل ما من شـــأنه أن يفرق أو يشـــتت النفوس، 
ثم يخرج علينا مســـؤول قطري ويقول إنها حرية تعبير وقناة الجزيرة 

تقوم بواجبها في هذا النطاق.
ودقـــة  وشـــرف  ونزاهـــة  وأخـــالق  نبيلـــة  ورســـالة  مســـؤولية  اإلعـــالم 
وموضوعيـــة، باألفعـــال وليـــس باألقـــوال كمـــا يـــردد المســـؤولون فـــي 
قطـــر الذيـــن ال صلة لهـــم بميثاق الشـــرف اإلعالمي الخليجـــي والعربي، 
وتوقيعاتهـــم علـــى االتفاقيـــات والبيانـــات مجـــرد حبر علـــى ورق ألنهم 

بعيـــدون عن القيم اإلنســـانية الراقية والضوابـــط الخلقية العليا، وال أثر 
للشـــهامة وحماية القيم واألخالق، لهذا من الطبيعي أن نجد “جزيرتهم” 
خـــارج مقاييس المنطقية واألعراف التي تعارفت ودرجت عليها الروح 
العربيـــة، وليـــس صدفـــة أن توظـــف مجموعـــة مـــن المرتزقـــة وعديمي 
الشـــرف والضمير، بل حلقة في مخططهـــم المدمر “تدمير األمة العربية 

من الداخل” مستعينة بأخبث وأحقر األساليب.
لطالما سألت نفسي.. لماذا قناة الجزيرة القطرية تهاجم وطني البحرين 
بشكل دائم وتختلق األكاذيب، لماذا تفقد هذه القناة وعيها حين تسمع 
عـــن إنجـــازات مملكـــة البحرين في كل ميـــدان ومحفل، لمـــاذا تبلغ هذه 
القنـــاة مرحلة اليأس عندما تقرأ التاريخ الموغل في القدم لهذه األرض 
الطيبـــة؟ حتما هناك ســـبب يجب إبـــرازه وإيضاحه وهو عقدة الشـــعور 
“بالنقـــص” أو الدونية وهي حالة مرضية وكامل تفاصيلها يعرفها علماء 
النفـــس، حيث من العبث أن نعتقد أن الجزيرة القطرية تهاجم البحرين 
بهـــذه الطريقـــة لمجرد خبطة إعالمية، إنما المســـألة أبعد من ذلك بكثير 

ويمكننا أن نسميها وراثة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قدمت البحرين خالل الفترة الماضية نموذجا حقيقيا لمعنى اهتمام الدولة 
بالمواطـــن مـــن خالل الحزم االقتصاديـــة التي تم تقديمها لـــكل المتضررين 
مـــن جائحـــة كورونـــا، لكن األوضاع مســـتمرة علـــى ما هي عليـــه عالميا، فال 
شـــيء يعود كما كان في عهده الســـابق، والكثير من المحالت ودور العرض 
والمتاجـــر فـــي الدول تغلق نهائيا جراء الخســـائر الفادحة، ومن الواضح أنه 
ال مجـــال للوقـــوف مجددا على قدميها، فالخســـارة أدت إلى انهيار قوي وال 
يســـعها أن توقف هذا النزيف المستمر جراء هذه الجائحة التي باتت واقعا 

يعيشه العالم كله.
لقـــد عملت البحرين بآلية مختلفة ليس على صعيد االقتصاد فحســـب، إنما 
االقتصاد والصحة كعاملين مترادفين، فمنذ اللحظة األولى التي أصدر فيها 
قائد فريق البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد األمين رئيس مجلس الـــوزراء أوامره بوقف عدد من األنشـــطة 
واتخاذ اإلجـــراءات والتدابير الالزمة، كانت الحـــزم االقتصادية تعمل جنبا 
إلى جنب لتعيل القطاعات المتضررة جراء هذه الجائحة، البحرين وضعت 
خطـــة محكمـــة وتكبـــدت حكومتها عامـــا كامال من ضخ األمـــوال في قطاع 
األعمال، الســـيما المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها الكثير، وهو ما لم 
تقدمـــه أيـــة دولـــة أخرى ال على مســـتوى المنطقـــة أو حتى الوطـــن العربي، 

وأجـــزم أننا كنا عالميا في المراتب األولى كما أكدت قنوات إخبارية عالمية 
من حيث الدقة الالمتناهية في التعامل مع هذه الجائحة.

اآلن حان دور الشـــريك األساســـي لهذا القطاع بأن يتحـــرك ويثبت وطنيته 
ويقـــدم جل ما بوســـعه، فعلى أصحـــاب المال والتجار ممن يســـتطيعون أن 
يقفوا وقفة رجل واحد جنبا إلى جنب مع حكومة مملكة البحرين لالهتمام 
بضخ أســـباب االســـتمرار وإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه حمايـــة لالقتصاد الوطني، 
فالبيوت القائمة تماما على المعاشـــات البســـيطة تدعو من هللا أن ال ينقطع 

عنها مصدر رزقها.

ومضة: 

أنا على ثقة تامة بأن اجتماعا واحدا بين قطاع رجال األعمال الحرة ممن  «
يستطيعون اإلسهام ولو باليسير مع رجاالت الحكومة تحت مظلة فريق 

البحرين يستطيع أن يضمن لنا سنة أخرى دون خسائر جديدة أو بأقل ما 
يمكن من خسائر إن صح التعبير، البحرين قدمت الغالي والنفيس للمواطنين 

والمقيمين والدور حاليا علينا للوقوف جنبا إلى جنب في ملحمة شراكة 
مجتمعية حقيقية يضرب فيها المثل وتكون درسا جديدا لمرحلة شراكة 

حقيقية فيها أخذ وعطاء متبادل.

سمر األبيوكي

نقطة نظام

تجار اللحم والدم
فـــي المواقـــف تبـــرز معـــادن الرجـــال، مقولـــة تضـــع النقـــاط على 
الحـــروف، وتوجـــز علينـــا وعلـــى أوالدنـــا ســـنوات ضوئيـــة مـــن 
التعلم والفهـــم وتذوق التجربة اليوميـــة والميدانية التي تصقل 
الشـــخصية، وتوضـــح للفـــرد مـــا عليـــه أن يفعل، ومـــا هو بخالف 
ذلـــك، فهناك من الرجال، من يجدون بالوقوف إلى جانب الوطن 
والقيـــادة والديـــن والشـــرف والســـمعة والعـــرض، أمـــرًا غير قابل 
للحســـابات النفعيـــة، أو الفصـــال قيـــد شـــعرة، أو التفكيـــر، مجرد 
التفكيـــر، بالثمـــار الشـــخصية المتمخضـــة عن كل هذه المســـاعي 

والجهود.
يجـــدون أن تصـــدر الصفـــوف األماميـــة ألجل البحريـــن، وتقديم 
كل مالحـــم ومفاهيم التضحية والفـــداء، الغاية والهدف والمنى، 
بعيـــدًا عما يتشـــدق بـــه مثبطـــو العزيمة، وتجـــار الكلمـــة، وبائعو 
الذمـــم، واللحم والدم، وأن الوطنية هي اإلرث الذي ســـيخلفونه 
ألوالدهـــم، والذيـــن ســـيقولون على مســـامع أصحابهـــم ذات يوم 

“هذه مواقف أبي حين كان يصمت اآلخرون”.
حيـــن حدثت أزمة 2011 برزت شـــخصيات، وانكبت شـــخصيات 
علـــى وجهها، كأكيـــاس القمامة العفنة، وحيـــن حدث الخالف مع 
قطر، تكرر ذات الســـيناريو، بشـــخصيات مختلفـــة، وطين واحد، 
ال يخطو أحدهم خطوة إلى األمام، اال ولديه آلة حسابية، تحدد 
لـــه بــــ ”اإلنـــش” موازيـــن المنفعـــة الشـــخصية، بعيدًا عـــن الوطن، 

ونداءاته وأوجاعه.
نؤمـــن جيـــدًا بـــأن العطـــاء ال يعنـــي دومـــًا األخـــذ وأن التضحيـــة 
والخســـارة ألجـــل اآلخريـــن قـــد ال تحمـــل “الخســـارة” بمعناهـــا 
الحرفـــي، وأنها فـــي الحقيقة ترحيل لألجر والرضـــا الرباني، لكن 
في المســـتقبل الذي ســـيأتي بخير كثير، يفـــوق اإلدراك، والرؤية 

الضيقة بكثير، لكنه يتطلب القليل من االنتظار.
ال مزايـــدة علـــى الوطـــن، والوطنيـــة، ورجاالت الوطـــن األوفياء، 
وتظـــل البحريـــن والدة للرجـــال، واألبطـــال، وشـــهداء الموقـــف 

والواجب والكلمة، وإلى فجر جديد.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ترامب بين شركات التكنولوجيا والحرية
كنـــا نظـــن أن هذا اإلعـــالم المفتوح والتنـــوع التقني الهائـــل الذي نعيش 
فيه ونســـتمتع به ســـيزيد من مساحات الحريات وســـيمكن كل شخص 
مـــن التعبيـــر عـــن رأيه بحرية، وســـيتيح له خيـــارات أوســـع وعالما أكثر 
انفتاًحـــا وتواصـــالً، حيث تتعـــدد المنصات اإلعالميـــة ومواقع التواصل 
االجتماعـــي ويتكاثـــر جمهورهـــا يوًما بعـــد يوم، بل وباتـــت مصدر دخل 

رئيسي للماليين من البشر حول العالم.
لكـــن جـــاءت خطـــوة موقعـــي فيســـبوك وتويتـــر للتواصـــل االجتماعي 
بإغالق حسابات الرئيس األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب، على 
إثـــر ما تردد حول اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس األميركي وما حدث 
مـــن فوضى وعنـــف مثل ســـابقة في التاريـــخ األميركي وتهديـــًدا كبيًرا 
علـــى حاضر ومســـتقبل النمـــوذج األميركي في الحريـــة والديمقراطية، 
لنكتشف أننا قد نفقد حريتنا في التعبير، وأن مثل هذه المواقع وغيرها 
قـــد تمـــارس علينـــا تســـلًطا وديكتاتوريـــة من نـــوع جديد، بعـــد أن صار 
معظمنـــا مدمًنـــا لهذه التكنولوجيـــا وال يكاد يطيق قضاء ســـاعة واحدة 

من يومه أو ليله بدونها.
ورغم فداحة ما حدث في أميركا، إال أن تسرع هذه المواقع في رد فعلها 
بإغـــالق حســـابات ترامب دون انتظار التحقيق فـــي األحداث أو معرفة 
المســـؤول عـــن اقتحـــام الكونغرس، قد يشـــير إلى وجود أجنـــدة معينة 
يحملها القائمون على مواقع التواصل االجتماعي وشركات التنكولوجيا 
العمالقة وأننا لسنا أحراًرا تماًما في التعبير عن رأينا، ولسنا كما كنا نظن 
أمـــام إعـــالم مفتوح دون قيـــود، بل ربمـــا نعيش مع نوع خـــاص ورؤية 

وحدود للحريات الممنوحة.
لهذا، انتقد قطاع واسع من الرأي العام العالمي الجماهيري والرسمي ما 
حدث مع ترامب، حيث أكد شتيفان زايبرت المتحدث باسم المستشارة 
األلمانية أنه ال يمكن تقييد حرية الرأي إال من خالل ما يحدده القانون، 
وليـــس حســـب معاييـــر منصـــات وســـائل التواصـــل، ودعمـــه المفـــوض 
األوروبـــي تييري بريتون بتأكيده أن ما حدث يعكس “هشاشـــة أنظمتنا 
الديمقراطيـــة، والتهديـــد الـــذي يمكـــن أن تمثلـــه شـــركات تكنولوجيا ال 
تخضع لرقابة كافية على بقائها”، إال أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، 
جاك دورســـي، قال “إن حظر الرئيس ترامب كان الشيء الصحيح الذي 

ينبغي فعله”.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي



تمكن الفـــارس المتألق حســـين محمد 
مـــن  تشـــامبينغ  جـــواده  مـــع  دادهللا 
تحقيق لقب المســـابقة الكبرى ببطولة 
االتحـــاد الملكـــي لقفـــز الحواجـــز التي 
الشـــيخ  رعايـــة ســـمو  تحـــت  أقيمـــت 
عيســـى بن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس 
االتحـــاد الملكي للفروســـية وســـباقات 
القدرة وهي رابع بطوالت موسم القفز 
الجديـــد باالتحـــاد الرياضي العســـكري 

بالرفة.
وتوج الفارس مصطفى دادهللا باللقب 
كل من المستشار أحمد خفاجي القائم 
بمملكـــة  المصريـــة  الســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن وهدى جناحي رئيســـة لجنة 

التسويق لقفز الحواجز.
وعن منافســـات البطولـــة الرابعة التي 
حضـــر جانبـــا منهـــا الشـــيخ عبدهللا بن 
محمـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس لجنة 
قفز الحواجز، فقد أعرب عن ســـعادته 

والمنافســـات  الفرســـان  لمســـتويات 
المرتفـــع، مؤكـــدا أن االتحـــاد الملكـــي 
للفروســـية وســـباقات القدرة وبرئاسة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل 
علـــى  الحـــرص  كل  حريـــص  خليفـــة 
تطوير مســـتويات الفرسان وجيادهم، 
الرتفاعـــات  نصـــل  اليـــوم  نحـــن  وهـــا 
المتـــر و45 ســـم ألول مـــرة فـــي تريخ 
مسابقاتنا؛ نظرا لما وصلت إليه الجميع 
من مستوى متطور، وحث عبدهللا بن 
محمد جميع الفرسان والفارسات على 
مواصلـــة مـــا يقدمونه من مســـتويات 
فنيـــة راقية؛ كما انتهـــز الفرصة بتهنئة 
الفائزين والفائزات بالمراكز األولى في 

مختلف المسابقات.
المســـابقات  تتويـــج  فـــي  وشـــارك 
الصالحـــي  توفيـــق  أيضـــا  المختلفـــة 
عضـــو مجلـــس ادارة االتحـــاد الملكـــي 
مديـــر  القـــدرة  وســـباقات  للفروســـية 
المكتـــب اإلعالمي ومركـــز المعلومات 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وتمكن الفارس المتميز حسين دادهللا 
مـــن تحقيـــق لقـــب المســـابقة الكبـــرى 
وفـــي  جولتيـــن  علـــى  أقيمـــت  التـــي 
مســـلكين مختلفين ضـــد الزمن، مبهرا 
الجميع بالمســـتوى المتميز الذي قدمه 
 145 الحواجـــز  ارتفاعـــات  أن  ورغـــم 
ســـم ألول مـــرة فـــي البحريـــن، حيـــث 
تكمـــن من تعـــدي جميـــع الحواجز في 
 45.07 بلـــغ  الجولتيـــن بنجـــاح بزمـــن 
ثانيـــة، فيمـــا جـــاء فـــي المركـــز الثاني 
الفارس معيـــوف الرميحي مع الجواد 
ألفيـــرا بزمن بلـــغ 42.40 ثانية وبأربعة 
أخطاء كما حل ثالثا أيضا ومع الجواد 
الكاروفـــان بابينغلـــو بزمن بلـــغ 41.80 

ثانية وبثمانية أخطاء.
أحمـــد  المخضـــرم  الفـــارس  وتمكـــن 
كولـــر  كابـــري  جـــواده  مـــع  الجهرمـــي 
مـــن صعـــود منصـــة التتويـــج بالمركـــز 
األول في منافســـات المسابقة الرابعة 
للمتقدميـــن )مســـابقة علـــى مرحلتين( 
وارتفـــاع حواجزها 115 ســـم، ســـرعة 

أن  بعـــد  متـــرا/   دقيقـــة   350 المســـلك 
تمكـــن من إنهاء المســـلك بأســـرع زمن 
وبلـــغ 34.31 ثانية، تاركا المركز الثاني 
معيـــوف  الفـــارس  منافســـيه  ألقـــرب 
الرميحـــي مـــع الجـــواد آيريـــش والذي 
أنهى المســـلك بزمن بلـــغ 34.80 ثانية، 
فـــي المركز الثالث جاء الفارس محمد 
خلـــف مـــع الجـــواد كانـــدي بزمـــن بلـــغ 

38.35 ثانية.
فئـــة  الخامســـة  المســـابقة  وفـــي 

المتقدمين المســـتوى الثالث مســـابقة 
الســـرعة ضد الزمن وارتفاع حواجزها 
125 ســـم، ســـرعة المســـلك 350 مترا/   
دقيقة تمكـــن فارس فريـــق قوة دفاع 
البحريـــن المتميـــز صابـــر ســـلمان فرج 
مـــع الجـــواد أوداســـي بـــي دي إف من 
تحقيـــق لقـــب هـــذه المســـابقة بعدمـــا 
أحـــرز أســـرع زمـــن فيهـــا وبلـــغ 44.95 
ثانية وبدون أخطاء، وجاء في المركز 
الثانـــي الفـــارس أحمـــد الجهرمـــي مـــع 

الجـــواد كابـــري كولر بزمن بلـــغ 49.48 
ثانية، في المركـــز الثالث جاء الفارس 
فهـــد جمـــال تقي مـــع الجـــواد فير ترو 

بانديت بزمن بلغ 50.27 ثانية.
وفي المســـابقة السادسة مسابقة جمع 
النقـــاط مـــع حاجـــز الجوكـــر وارتفـــاع 
حواجزهـــا 135 ســـم، ســـرعة المســـلك 
350 متـــرا/   دقيقـــة أبـــدع وتألـــق فيها 
الفـــارس المخضرم ســـامي غـــزوان مع 
جواده مســـتر سام الذي خطف المركز 
األول دون منـــازع، حيث حقق المركز 
األول عـــن جـــدارة واســـتحقاق، منهيا 
المســـلك بأســـرع زمن بلغ 36.19 ثانية 
وبرصيـــد 44 نقطـــة، بينمـــا جـــاء فـــي 
المركز الثاني الفارس هيثم البســـتكي 
مع الجواد الباترون الســـبوك بزمن بلغ 
43.97 ثانية و44 نقطة، المركز الثالث 
محمد جاسم مع الجواد أوب بزمن بلغ 

46.64 ثانية و44 نقطة.

تغطية - اللجنة اإلعالمية

منافسات قوية في بطولة االتحاد الملكي لقفز الحواجز

من التتويج
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االتحاد البحريني للدراجات الهوائية

ســـجلت اللجنة البحرينية للدراجات 
الجبليـــة نجاحا مبهـــرا على أكثر من 
صعيـــد تنظيمـــي وإداري وفنـــي في 
باكـــورة أنشـــطة وســـباقات االتحـــاد 
البحرينـــي للدراجات الهوائية بالعام 
الجديد 2021 حيث الســـباق الجبلي 
للفرق “سباق تحدي الرمال الجبلي”، 
رئيـــس  رعايـــة  تحـــت  أقيـــم  الـــذي 
البحرينـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس 
للدراجـــات الهوائية الشـــيخ خالد بن 
حمـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، وســـط 
أجواء حماسية وتنافسية وذلك في 
الساعة 6:30 حتى 11 من صباح يوم 
الجمعة الماضي في منطقة الصخير 
القـــدرة،  ســـباقات  مضمـــار  وعلـــى 

وشهد السباق مشـــاركة واسعة جدا 
بلغـــت 165 دراجـــا يمثلون 55 فريقا 
من مختلـــف الدراجين ومن عشـــاق 
الســـباقات الجبلية من الجنسين من 
متوزعيـــن  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
على فئات السباق األربع وهي فئات 
الرجـــال، الســـيدات، المختلـــط وفئة 

الشركات.
واستخدمت اللجنة المنظمة للسباق 
20 كيلومتـــرا  أقيـــم لمســـافة  الـــذي 
لفـــة  لـــكل  كيلومتـــرات   5 وبمعـــدل 
“التحكيم اإللكترونـــي” للمرة األولى 
فـــي هـــذا الســـباق الفريـــد مـــن نوعه 
الذي يقام للمرة األولى على مستوى 

الفرق في البالد.

نجاح مبهر لـ “السباق الجبلي” للدراجات

“األحمر” يالقي “التانغو” في كأس العالم
يــــســــعــــى فـــــــي الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة لــــتــــعــــويــــض خـــــــســـــــارة االفـــــتـــــتـــــاح

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد في 
تمـــام الســـاعة الثامنة من مســـاء اليوم 
)األحد( مباراته الثانية في بطولة العالم 
الســـابعة والعشرين والمقامة حاليًا في 
جمهورية مصـــر العربيـــة عندما يلتقي 
المنتخب األرجنتيني ضمن منافســـات 

المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي.
 وتكتســـب مباراة اليوم أهمية خاصة، 
حيث يسعى فيها األحمر البحريني الى 
الخـــروج بالنتيجـــة اإليجابيـــة وزيـــادة 
فـــرص التأهـــل للـــدور الرئيســـي، فيمـــا 
يبحـــث األرجنتيـــن عـــن حســـم التأهل 
والمنافسة على صدارة المجموعة بعد 
فوزه على منتخب الكونغو بفارق ستة 

أهداف.
منتخبنـــا خســـر لقـــاءه األول أمام بطل 
العالـــم المنتخـــب الدنماركـــي بنتيجـــة 

)34/20(، بعـــد مبـــاراة تفاوت فيها أداء 
المنتخب على مدار الشوطين، واعتمد 
فيهـــا الجهـــاز الفنـــي علـــى إشـــراك أكبر 
عـــدد مـــن الالعبين خاصة في الشـــوط 
فـــي  األهـــداف  فـــارق  زيـــادة  الثانـــي 
النصـــف األول من اللقـــاء والذي انتهى 

لصالح الدنمارك )19/10(.
وعـــودة إلـــى لقاء )اليـــوم(، فقـــد تكون 
الفـــوارق الفنيـــة بيـــن المنتخبيـــن أكثر 
تقاربا رغم قـــوة المنتخب األرجنتيني 
المنتخبـــات  أفضـــل  مـــن  يعـــد  والـــذي 
العالميـــة تطـــورا فـــي الفتـــرة األخيـــرة 
وســـبق له تحقيـــق العديد مـــن النتائج 
الفنيـــة  اإلمكانـــات  بفضـــل  المتميـــزة 
العاليـــة التـــي يتمتع بها العبـــوه والتي 
أهلتهـــم الـــى احتـــكار بطـــوالت أمريكا 
الالتينيـــة. أمـــا منتخبنـــا، فهـــو اآلخر ال 

يقـــل شـــأنا وبإمكانـــه الخـــروج بنتيجة 
اللقاء متـــى ما ظهر بمســـتواه المعهود 

في هذه المباراة.
الخـــط  قـــوة  علـــى  منتخبنـــا  ويعتمـــد 
الخلفـــي لديـــه بقيـــادة الالعب حســـين 
الصيـــاد كصانـــع ألعـــاب ومـــع إيجابيـــة 

الظهيريـــن محمد حبيـــب وعلي ميرزا، 
الســـماهيجي  حســـن  األطـــراف  وفـــي 
وأحمـــد جالل ومحمـــد ميرزا في مركز 
الدائـــرة ومـــن خلفهـــم الحـــارس محمد 
عبدالحســـين كخيـــارات رئيســـة يبـــدأ 
بهـــا مباراة اليـــوم، كما يســـتفيد الجهاز 

الفنـــي من بعض التغييـــرات الفنية في 
إشراك الالعبين علي عبدالقادر وحسن 
شـــهاب مـــع احتمالية مشـــاركة الالعب 
أحمـــد المقابـــي وبقيـــة العناصـــر وفقـــا 
لمجريات المبـــاراة، وفي الدفاع يعتمد 
الفريـــق على الالعبين محمد عبدالرضا 
وجاسم الســـالطنة في مراكز التغطية 
أو اللجوء إلى أســـلوب الدفاع المتقدم 

متى ما دعت الحاجة لذلك.
وقال المدرب اآليسلندي هولدر يوهان 
التأثيـــر  لهـــا  كان  اإلعـــداد  ظـــروف  إن 
أمـــام  المنتخـــب  أداء  علـــى  الواضـــح 
منتخبـــا  اعتـــذار  إن  الدنمـــارك، حيـــث 
الجزائر وتونس بسبب ظروف كورونا 
انعكس على الفريق في مباراته األولى، 
ولكن علينا اآلن أن نظهر بصورة أفضل 
ونأمـــل  والكونغـــو،  األرجنتيـــن  أمـــام 

األداء  فـــي  تحســـن  هنـــاك  يكـــون  أن 
فـــي هاتيـــن المباراتيـــن، مـــع تصحيـــح 
األخطـــاء التي وقع فيهـــا المنتخب اذا 

أردنا الفوز.
مـــن جانبه، قال العب منتخبنا الوطني 
علـــي عيـــد أن المنتخب ال تـــزال أمامه 
الفرصـــة للتأهـــل وأن جميـــع الحظوظ 
متســـاوية بيـــن المنتخبـــات باســـتثناء 
يتفـــوق  الـــذي  الدنماركـــي  المنتخـــب 
فـــي  المنتخبـــات األخـــرى  بقيـــة  علـــى 

المجموعة.
وأضـــاف عيـــد “منتخبنـــا يســـير خطوة 
بخطـــوة فـــي الـــدور التمهيـــدي وأملنـــا 
أن نقـــدم المســـتوى الـــذي يليـــق أمـــام 
األرجنتيـــن، وبعدها لكل حادث حديث 
فـــي مباراتنـــا الثالثة أمـــام الكونغو في 

هذا الدور”.

منتخبنا الوطني لكرة اليد

اتحاد اليد - المركز اإلعالمي

األحد 17 يناير 2021 - 4 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 4478

أشاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحصول فريق فيكتوريوس على المركز الثاني 
فــي مهرجــان صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان للقــدرة الذي أقيم في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة وذلك لمســافة 120 كم عبر 

الفارس عبدهللا العطاس.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن هذا المركز يعكس مكانة 
وقدرات رياضـــة القدرة البحرينية 
في مشاركاتها الخارجية خصوصا 
أن مهرجان صاحب الســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان للقدرة 
يعتبـــر مـــن أقـــوى البطـــوالت فـــي 
لـــدى  خاصـــة  مكانـــة  ولـــه  العالـــم 

اإلسطبالت والفرسان.
وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن 
حمـــد آل خليفة أن حصـــول فريق 
فيكتوريـــوس علـــى المركـــز الثاني 
سيكون دافعا للمزيد من اإلنجازات 
خـــالل المشـــاركات القادمـــة، مبينا 
ســـموه إلى أن الجميع حرص على 
تهيئـــة الفريق بأفضل صـــورة قبل 
المشاركة وأثمرت هذه الجهود عن 

تحقيق المركز الثاني.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
المثيـــرة  المنافســـة  إن  آل خليفـــة 
تؤكـــد  المهرجـــان  شـــهدها  التـــي 
القـــدرة  لرياضـــة  الكبيـــر  التطـــور 
فـــي الوطـــن العربـــي ومـــا وصلـــت 
إليـــه من مكانـــة رفيعة المســـتوى، 

وأن فريـــق فيكتوريـــوس دائما ما 
يثبت جدارتـــه ومكانته في جميع 

البطوالت التي يشارك فيها.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
للجهـــود  تقديـــره  عـــن  خليفـــة  آل 
البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة 
وحرصهـــا علـــى إخـــراج المهرجان 

بأفضل صورة تنظيمية.
وشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي تتويـــج أصحـــاب 
المهرجـــان،  فـــي  األولـــى  المراكـــز 
وحرص سموه على متابعة مراحل 

السباق وتشجيع الفرسان.
وحصـــل فريـــق فيكتوريوس على 

المركـــز الثاني عبر الفارس عبدهللا 
واترلـــي  الجـــواد  علـــى  العطـــاس 
مســـتر بوجانغليس، والمركز األول 
الفـــارس اإلماراتـــي عبـــدهللا علـــي 
الجحـــوري مـــن إســـطبالت الوثبة، 
غيـــث  الفـــارس  الثالـــث  والمركـــز 

.)M7( عبدالواحد من إسطبالت

تغطية - المكتب اإلعالمي

ســموه يشــيد بحصــول “فيكتوريوس” علــى المركــز الثاني

ناصر بن حمد يتابع مهرجان محمد بن زايد للقدرة
سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل متابعته مراحل السباق

من التتويج



الحالـــة  النويـــدرات نظيـــره  جـــرع فريـــق 
ألنديـــة  زيـــن  دور  فـــي  الثانيـــة  الهزيمـــة 
بنتيجـــة  الســـلة  لكـــرة  األولـــى  الدرجـــة 
جمعتهمـــا  التـــي  المبـــاراة  فـــي   )79/100(

مساء السبت لحساب الجولة التاسعة.
وجائـــت نتائج األشـــواط األربعـــة كاآلتي: 
)19/27 النويدرات، 19/22 الحالة، 21/22 
الحالـــة، 16/33 النويـــدرات(، وبذلـــك أحيا 
النويدرات أمل المنافسة والتأهل للرباعي 
 9 مـــن  نقطـــة(   14( إلـــى  رصيـــده  ورفـــع 
مباريات فيما الحالة نال الخســـارة الثانية 

وبات رصيده )12 نقطة( من 7 مباريات.

جـــون  محترفـــه  النويـــدرات  فـــي  وبـــرز 
4 ثالثيـــات،  )36 نقطـــة( منهـــا  بتســـجيله 
عمران يوسف )24 نقطة( منها 6 ثالثيات، 
حسين حســـن )19 نقطة( منها 6 ثالثيات، 
وفي الحالة ســـيد كاظم ماجد )20 نقطة(، 
محترفه بوست )17 نقطة(، حسن كراشي 

)16 نقطة(.
وقـــدم النويـــدرات أداًء كبيـــًرا مـــن خـــالل 
الجوانـــب الدفاعيـــة التي حـــدت من قوة 
هجومـــه  كان  فيمـــا  خصمـــه،  وخطـــورة 
والتصويبـــات  تـــارة  باالختراقـــات  فعـــااًل 
الثالثيـــة التي صنعت الفـــارق في الربعين 
األخيريـــن تـــارة أخـــرى، فيمـــا الحالـــة في 

مجمل المباراة لم يقدم الصورة المنتظرة 
منه، فالجانـــب الدفاعي كان مفكًكا للغاية 
وال يوجـــد فيه تغطية، وفـــي الهجوم كان 
يعانـــي كثيـــًرا بالتســـجيل كمـــا حـــدث في 
الربـــع األول واألخيـــر رغـــم انتفاضته في 

الربعين الثاني والثالث تحديًدا.

المنامة وسماهيج

تمكـــن فريـــق المنامـــة مـــن اجتيـــاز نظيره 
وبنتيجـــة  كبيـــرة  بصعوبـــة  ســـماهيج 
 12/21( األشـــواط  وبواقـــع   )101/64(
المنامة، 20/27 ســـماهيج، 15/33 المنامة، 
المنامـــة  حقـــق  وبذلـــك  المنامـــة(،   10/27

انتصـــاره الســـادس ليصبـــح رصيـــده )12 
نقطـــة( مـــن 6 مباريـــات، وســـماهيج بهذه 
الخســـارة صـــار رصيـــده )12 نقطـــة( من 9 

مباريات.
وبـــرز فـــي صفـــوف المنامـــة محمـــد أميـــر 
بتســـجيله )23 نقطة(،  حســـن نـــوروز )18 
نقطـــة(، علـــي حســـين )16 نقطـــة(، وفـــي 
ســـماهيج أحمد فتيل بإحرازه )19 نقطة(، 

منصور كاسي )17 نقطة(.
ففي الشـــوط األول، ظهر المنامة بوجهين 
مختلفيـــن كما هـــو حال ســـماهيج، العبي 
المنامـــة ظهـــر بصـــورة جيـــدة فـــي الربـــع 
األول وحقق فـــارق من النقاط، فيما الربع 

الثانـــي شـــهد تعملـــق ســـماهيج هجومًيـــا 
أمـــام أداء متواضع للمنامة. وفي الشـــوط 
الثانـــي بســـط المنامـــة أفضليتـــه بالدفـــاع 
المميز والهجوم لينهـــي األمور مبكًرا أمام 
أداء متواضـــع فـــي ســـماهيج وخصوًصـــا 

هجومًيا.

مباريات اليوم
تختتم اليوم منافســـات الجولة بمباراتّي، 
البحرين )9 نقاط( مع االتحاد )9 نقاط( في 
الســـاعة 5.30 مســـاًء، تليها مبـــاراة الرفاع 
الســـاعة  نقـــاط(   10( نقطـــة( وســـترة   12(

.7.45

المنامــة يكتســح ســماهيج بفــارق 37 نقطة بكرة الســلة

النويدرات يهزم الحالة وُيحيي أمله للرباعي
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الرفاع يتخطى النجمة بفوز مهم
ــة ــم ــزي ه أي  ــن  ــ م ــا  ــًيـ ــالـ خـ وســـجـــلـــه  صــــدارتــــه  عـــلـــى  حـــافـــظ 

كســـب الرفاع فوزا ثمينا على حساب 
النجمـــة بهدفيـــن مقابـــل واحـــد، فـــي 
المباراة التي جمعت الطرفين، السبت، 
على االستاد الوطني، ضمن منافسات 
الجولة السادسة لدوري ناصر بن حمد 
الممتـــاز لكرة القدم للموســـم الرياضي 

.2021 - 2020
وتقـــدم ســـماوي الرفـــاع بهـــدف فـــي 
الشـــوط األول جاء عبـــر البديل مهدي 
حميـــدان فـــي الدقيقـــة 42، الـــذي حل 
مكان كميل األســـود الذي ترك الملعب 
متأثـــرا بإصابته فـــي منتصف الحصة 

األولى من اللقاء.
وفي الشـــوط الثاني، ضاعـــف الدولي 
بكـــرة  للرفـــاع  النتيجـــة  مـــدن  علـــي 
يســـارية مســـددة مـــن داخـــل المنطقة 
النجمـــاوي  الحـــارس  يســـار  وســـكنت 

عبدهللا الكعبي وســـط فرحة سماوية 
كبيرة عند الدقيقة 66. 

وقلـــص النجمـــة النتيجة فـــي الدقيقة 
77 عبر البديل جونيور من كرة رأسية 
داخـــل المنطقـــة وســـط غفلـــة دفاعية 

رفاعيـــة. ولم تفلح محـــاوالت النجمة 
في التعديل؛ لتنتهي المباراة رفاعية.

خالـــد،  محمـــد  الحكـــم  المبـــاراة  أدار 
وعاونـــه فيصـــل علـــوي وعلـــي ســـعد، 

والحكم الرابع محمد مرشد.

لقاء المنامة وسماهيجلقاء الحالة والنويدرات

حقق الرفاع الشـــرقي فـــوزا ثمينا على 
حساب المحرق بهدف دون مقابل، في 
المباراة التي جمعت الطرفين، الســـبت، 
على اســـتاد الشـــيخ علي بـــن محمد آل 
 6 الجولـــة  منافســـات  ضمـــن  خليفـــة، 

لدوري ناصر بن حمد الممتاز.

ويدين الشـــرقاويون بهذا الفوز الثمين 
إلـــى المهاجـــم البولنـــدي لـــوكاس، الذي 
ســـجل الهـــدف في الدقيقـــة 3 من زمن 
التـــي أدارهـــا الحكـــم محمـــد  المبـــاراة 
بونفـــور، وعاونه ســـيد جـــالل محفوظ 
وأحمد سيف، والحكم الرابع عبدالعزيز 

شريدة.

لوكاس يقود الرفاع الشرقي لتخطي المحرق

أشــاد الممثل الشــخصي لجاللة الملك المفدى ورئيس المجلس األعلى للبيئة مالك فريق بحرين 1 ســمو الشــيخ عبدهللا بن حمد آل 
خليفــة باالنطالقــة المثاليــة للفريــق ضمــن منافســات الجولة األولى من بطولة البحرين الوطنية لســباقات الســرعة “الــدراغ”، وذلك 
بتحقيق سائق الفريق اإلماراتي خالد البلوشي المركز األول بعد تفوقه على منافسه سائق فريق بابكو هاني علي في السباق النهائي 

بزمن 3.760 ثانية.

وأكـــد ســـموه أن الجهـــود التـــي بذلهـــا 
فريق “بحرين 1” خالل فترة قصيرة؛ 
للوقوف على جاهزية الفريق أسهمت 
في دخوله بقوة للمنافســـة وأثمر ذلك 
عـــن الفـــوز بالمركز األول فـــي الجولة 
األولى من الســـباق، معربا ســـموه عن 

لفريـــق  بالتوفيـــق  تمنياتـــه 
“بحريـــن 1” فـــي الجوالت 
يحقـــق  وأن  القادمـــة 

الفريق لقب الموسم.
ومـــن جانـــب آخـــر، أعرب 
الســـائق اإلماراتـــي خالـــد 

البلوشي عن سعادته البالغة 

بتحقيـــق المركـــز األول فـــي الجولـــة 
األولى مـــن بطولة البحريـــن الوطنية 
لسباقات الســـرعة “الدراغ”، مؤكدا أن 

هذا اإلنجاز تحقق بالدعم الالمحدود 
الـــذي يوليه ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 
لمواصلـــة  للفريـــق  خليفـــة  آل  حمـــد 
مســـيرة اإلنجازات واالنتصارات، إلى 
جانـــب الجهـــود التـــي يبذلهـــا أعضاء 
الفريـــق؛ للوقوف علـــى الجاهزية 
التامة للمنافسة على األصعدة 

المحلية والعالمية.
هـــذا ويدخل فريق “بحرين 
الموســـم  منافســـات   ”1
تطلعـــات  وســـط  الحالـــي 
كبيـــرة للمنافســـة في جميع 
البحريـــن  بطولـــة  جـــوالت 

الوطنية لســـباقات الســـرعة “الدراغ”، 
إلـــى الجانب العمـــل على رفع جاهزية 
الفريق للمشـــاركة ضمـــن بطولة العالم 
NHRA للسيارات فئة برومود، وسط 
تطلعات كبيـــرة لتحقيق اللقب الثالث 
بلقبـــي  التتويـــج  بعـــد  التوالـــي  علـــى 

من التتويجموسمي 2019م و2020م.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد

من المباراة

اللجنة اإلعالمية

عبداهلل بن حمد يشيد بإنجاز “بحرين 1”
للــدراغ الوطنيــة  البحريــن  بطولــة  انطالقــة  فــي  األول  المركــز  حقــق  الفريــق 

تعـــادل المنامة والحد بهدفين لكليهما، في المباراة التي 
جمعـــت الطرفين، الســـبت، في ختام منافســـات الجولة 
٦ لـــدوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتاز لكـــرة القدم للموســـم 

الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
ورغـــم تأخر المنامـــة في النتيجة، إال أنـــه قلب النتيجة 
علـــى الحـــد، قبـــل أن يـــدرك الحـــد التعـــادل فـــي الوقت 

المحتسب بديال للضائع، في مباراة مثيرة للغاية.
الحـــد تقدم بهدف في الدقيقة ٢٣ من زمن المباراة عبر 
كرة ثابتة نفذها بشكل رائع محمد عبدالوهاب وسكنت 

يسار حارس المنامة عمار محمد.
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل السوري إسراء عامر هدف 
التعـــادل للمنامـــة من كرة رأســـية في الدقيقـــة ٥٦، قبل 
أن يحصـــل المنامة على ركلة جزاء نفذها بنجاح مهدي 
عبدالجبـــار فـــي الدقيقـــة ٦٦، فـــي حيـــن ســـجل أحمـــد 

بوغمار هدف التعادل للحد عند الدقيقة ٩٠+٣.

أدار المباراة الحكم ســـيد عدنان محمد، وعاونه ســـلمان 
طالســـي ومحمـــود الديـــري، والحكـــم الرابع إســـماعيل 

حبيب.

من المباراة

التوالــي علــى  الثالثــة  للمــرة  الفــوز  عــن  عجــز 
الحد يخطف التعادل أمام المنامة

أعلن فريق اإلتفاق )أ( تأهله إلى الدور ربع النهائي من للدوري 
المفتوح لكرة القدم الشاطئية ليرافق القادسية عن المجموعة 

األولى.
 وجـــاء تأهـــل اإلتفاق )أ( بفوزه المثير على نادي بوري بســـبعة 
أهداف مقابل ستة سجلهم أحمد عبدالقادر )2 و 4 و 16 و 22 
و 29( وعلي محســـن )23 و 27(، وســـجل لبوري الســـيد أحمد 
عباس )11 و 31 و 35(، الســـيد حسن جواد )9(، السيد عبدهللا 

محمد )18( والسيد حسين حسن )32(.
 وفي المباراة الثانية تغّلب القادســـية على أبوصيبع بخمســـة 

أهداف دون مقابل ليتأهل إلى ربع النهائي.
 وفي المباراة الثالثة أكد فريق مركز شباب المحرق تأهله إلى 
ربـــع النهائي عـــن المجموعة الثانية بفـــوز كبير على الخليجية 
بثالثـــة عشـــر هدفـــًا مقابـــل خمســـة أهداف ســـجل منهـــا حمد 
الخاليفة ستة أهداف )1 و 10 و 11 و 22 و 31 و 35(، محمود 
النعيمي )14 و 30(، أحمد أسامة  )7(، جاسم خالد )8(، عيسى 
جمعـــة )21(، حســـن مصبـــح )24( والحـــارس علـــي حمـــد )27(، 

وســـجل للخليجيـــة علـــي خالـــد )26 و 28 و 34(، حمـــد لحدان 
)13( ويوسف القالف )25(.

   وفـــي المبـــاراة الرابعـــة قلب مركز شـــباب الســـنابس الطاولة 
على مركز شباب رأس الرمان وفاز بأربعة أهداف مقابل ثالثة 
بعـــد أن كان رأس الرمـــان متقدمًا في أول ســـبع دقائق بثالثة 

أهداف دون مقابل.

االتفاق أ تخطى بوري وتأهل لربع النهائي

النهائــي ربــع  إلــى  يتأهــالن  والمحــرق  االتفــاق 
تواصل الدوري المفتوح لكرة القدم الشاطئية

اتحاد الكرة- المركز اإلعالميأحمد مهدي )تصوير:عبدالرسول الحجيري(

أحمد مهدي

من لقاء الرفاع الشرقي والمحرق

أحمد مهدي I تصوير: رسول الحجيري

علي مجيد

جدول الترتيب

)16 نقطة(الرفاع1

)13 نقطة(الرفاع الشرقي2

)11 نقطة(المنامة3

)8 نقاط(المحرق4

)٥ نقاط(الحد5

)8 نقاط(البديع6

)16 نقطة(النجمة7

)٥ نقاط(البسيتين8

)٥ نقاط(األهلي9

)نقطتان(المالكية10
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تتولى استوديوهات “آبل” إنتاج 
فيلم “كيتباغ” للمخرج ريدلي 
سكوت الذي يتناول نابوليون 
بونابرت، ويؤدي دور البطولة 

فيه الممثل األميركي الحائز 
جائزة أوسكار واكين فينيكس.
ويتمحور الفيلم الروائي على 

بداية رحلة نابوليون قبل 
أن يصبح إمبراطورا وعلى 

مراحل ارتقائه إلى 
السلطة، من 

منظور عالقته 
بجوزفين 

التي أصبحت 
زوجته العام 

.1796

tariq_albahhar

70 فيلما ضمن إصدارات “نتفليكس” في 2021
بعد ازدياد كبير في قاعدتها الجماهيرية 
خالل األزمة الصحية، أعلنت “نتفليكس” 
الرائدة في مجال البث التدفقي في بيان 
صحفي عـــن قائمـــة إصدارتهـــا الجديدة 
فـــي 2021، مـــع مـــا ال يقل عـــن 70 فيلما 

طويال وكوكبة من النجوم.
واختارت الشبكة العمالقة أسلوبا جديدا 
لها في الترويج لجديدها هذا العام بعدما 
اعتادت اإلعالن عن كل عمل تنتجه على 
حدة، مؤكدة تعزيـــز موقعها الريادي في 
المجـــال. وباتت المنصـــة تتخطى بفارق 
كبيـــر، كل شـــركات اإلنتاج فـــي هوليوود 
الدرامـــا  مـــن  اإلنتاجـــات.  عـــدد  لناحيـــة 
إلـــى الكوميديـــا مـــرورا بالخيـــال العلمي 
حرصـــت  الويســـترن،  وحتـــى  والرعـــب 
“نتفليكس” على تنويع إنتاجاتها لترضي 
مختلـــف األذواق، مع بعض األعمال التي 
تبـــدو كأنهـــا منتجة للمنافســـة علـــى أبزر 
الجوائـــز الســـينمائية. واكتفـــت المنصـــة 
بالكشـــف عـــن تواريـــخ طرح عشـــرة من 
أفالمهـــا، من المقـــرر البـــدء بعرضها كلها 

بين يناير ومنتصف مارس.
* األفـــام : مـــع قائمـــة األفـــالم، نشـــرت 
“نتفليكس” تسجيال مصورا قصيرا يظهر 
كوكبة النجوم المشاركين في أعمال هذه 
السنة، بينهم غال غادوت )“ووندر وومان 

جونســـون  روك”  “ذي  ودوايـــن   )”1984
)“فاســـت أند فيوريـــوس” و”جومانجي”( 

وراين رينولدز )“ديدبول”(.
* النجـــوم: مـــن بين النجـــوم الكثر الذين 
ســـتزخر بهم أعمال “نتفليكس” الجديدة 
فـــي 2021، أســـماء كبيرة حـــازت جوائز 
ســـتريب  ميريـــل  أمثـــال  مـــن  أوســـكار 

سبنســـر  وأوكتافيـــا  بولـــوك  وســـاندرا 
وجيريمي آيرنز إضافة إلى ليوناردو دي 
كابريـــو وجنيفـــر لورنـــس وريجينـــا كينغ 

وأدريان برودي.
* المخرجـــون: علـــى صعيـــد المخرجين، 
تضـــم قائمـــة إنتاجـــات “نتفليكـــس” هذا 
أيضـــا  الحائـــزة  كامبيـــون  جايـــن  العـــام 

جائـــزة أوســـكار، مـــع “ذي بـــاور أوف ذي 
دوغ”، إضافة إلـــى الممثلتين هالي بيري 
والكاتـــب والممثـــل لين-مانويـــل ميرندا 
اللذيـــن ينتقـــالن للمرة األولـــى إلى خلف 

الكاميرا.
األفـــالم  بيـــن  مـــن  منتظـــرة:  أفـــام   *
الطويلة المنتظرة، هناك “دونت لوك آب” 
آلدم ماكاي )“ذي بيغ شـــورت” و”فايس”(، 
مع ليوناردو دي كابريو، إضافة إلى فيلم 
الويســـترن “ذي هـــاردر ذاي فـــال” الـــذي 
شـــارك في إنتاجه مغني الراب جاي-زي. 
وتعـــّول “نتفليكـــس” أيضا علـــى ما يبدو 
علـــى “ريد نوتيس” مع دواين جونســـون 
وغـــال غادوت وراين رينولدز، وهو فيلم 
حركة بلغت ميزانيته 160 مليون دوالر، 

وفق وسائل إعالم أمريكية عدة.

أعلنــت مارفل العالمية رســميا مشــاركة الفنانة البحرينية مــي القلماوي إلى  «
بطولة مسلســل مارفل Moon Knight ، بمشــاركة أوسكار إسحاق ومن إخراج 
المصري محمد دياب، وليس معروًفا الدور الذي ستجسده “مي القلماوي” في 

سلسلة األبطال الخارقين القادمة حتى اآلن.
وســطع نجم مي القلماوي بعد أن ظهرت في مسلســل رامي الشــهير الحائز  «

على العديد مــن الجوائز العالمية. تدور أحداث مسلســل Moon Knight حول 
الجندي الســابق مارك ســبيكتور )آيزاك( الذي ألهمته مواجهته مع إله االنتقام 
المصــري وإله القمــر Khonshu للتحول إلــى مقتص للعدالــة، ويعرض عليه 
فرصــة ثانية للحيــاة، في مقابل أن يكون ســبيكتور تجســيدا لــه على األرض، 
وســيبدأ تصوير المسلسل فيبودابســت في مارس المقبل. المخرج المصري 
المبــدع محمد دياب، أخرج عدة أفالم، منها “اشــتباك” الذي عرض في مهرجان 
كان السينمائي 2016، وهو “678”، و”الجزيرة” الذي يعد من أعلى األفالم تحقيقا 
إليــرادات الســينما المصرية، وحقق نجاًحا كبيًرا، ومسلســالت مثل “الســهام 

المارقة” و”طايع”.

خسرت المال غالًبا ألنك استثمرت بطريقة غير 
حكيمة. 

تحتاج إلى ترشيد قرارات االستثمار الخاصة 
بك.

مهنتك ال تسير بشكل جيد على اإلطاق وفًقا 
لخطتك.

اعتِن بصحتك بشكل خاص وصحة أحبائك 
اليوم.

يجب أن تفهم قواعد العمل جيدا وتطبقها على 
أكمل وجه.

ال تتيح فرصة ألحد أن يتصيد لك األخطاء التي 
تزعجك.

حاول أن تتحكم في شهيتك في الفترة المقبلة.

ال تنظر خلفك واعمل على التقدم دائما وأبدا. 

ال تستسلم للكسل واإلحباط؛ حتى ال تشعر 
بخيبة األمل.

يجب أن تنظر أمامك وتطمح في الوصول 
للمناصب العليا.

تلتزم بالنصائح وطرق الوقاية من األمراض 
المعدية.

قوتك على الماحظة والتحليل في ذروتها 
اليوم.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

أكدت الممثلة الســورية ليليا األطرش إصابتها بفيروس 
كورونــا، وقالت منذ بضعة أيام، أشــعر أنني متعبة عند 
االســتيقاظ صباحــا، وأعاني بعض اآلالم فــي العضالت 
والمفاصل، فتوقعت أنني مصابة باألمراض الموسمية 

كاالنفلونــزا أو البرد، وأضافت: لكن تطــورت الحالة عقب 
ذلك، وفقدت حاســتي الشــم والتــذوق، فقلــت ألتأكد من 

حقيقــة إصابتــي مع يقيني أننــي غير مصابــة ألنني ال أخرج هــذه الفترة من 
المنزل أبداً، ألفاجأ بأن النتيجة إيجابية.

أكــدت المطربــة اللبنانيــة إليســا أنها ســتغادر تطبيق 
“واتســاب”، وتبحــث عــن بديل آخــر، بعد حالــة الجدل 
الدائرة حوله، وإجبار المســتخدمين على الموافقة على 
شــروط اســتخدام جديدة تتيــح لها مشــاركة مزيد من 

البيانات، وغردت إليســا على حسابها في “تويتر”: “أعتقد 
أنني سأترك تطبيق واتساب، وأنتقل إلى تطبيق آخر”.

كما عبرت الفنانة أحالم عن تفكيرها في وقف حسابها على “واتساب”، والبحث 
عن آخر بعد شروط االستخدام الجديدة.

أكد النجم جمال ســليمان أنه قرر عدم الظهور كضيف شــرف 
في أعمال قادمة، بعد تجربته في مسلســل “زي الشــمس”، 
موضحــا: “أنا خضت التجربة مرة ومش هعملها تاني، وجايز 

أعملها مرة واحدة بعد ذلك لسبب آخر لن أفصح عنه.
وأضــاف جمال ســليمان ..”عندمــا تذهب للعمل مع شــباب 

وتقدم دورا به احترام مني، فالبد أن يكون هناك احترام من الطرف 
اآلخر، لكن أن تجد نفســك موضــوع على أفيش في الجنب أو الطــرف، فلم يكن هذا 

االحترام المفروض أن يتم.

ضيف شرفإليسا وواتسابكورونا األطرش

17 يناير

 1885
تهـــزم  البريطانيـــة  القـــوات 
دراويـــش المهـــدي فـــي معركـــة 
أبـــو طليـــح بعد خســـائر فادحة 
منعتهـــا عـــن هدفهـــا الرئيســـي 
وهـــو نجـــدة الجنـــرال تشـــارلز 
جورج غوردون في الخرطوم.

 1595
هنري الرابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا خالل حروب فرنسا الدينية.

 1773
جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.

 1819
سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.

 1852
المملكة المتحدة تعترف باستقالل مستعمرات البوير بجنوب إفريقيا.

 1991
بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية.

ممثلة بحرينية تنضم إلى عالم مارفل

طارق البحار

نشـــرت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي خـــالل األيام 
الماضيـــة خبرا عن دخـــول الفنانـــة البحرينية هيفاء 
حسين وزوجها الفنان اإلماراتي حبيب غلوم السباق 
الرمضانـــي للعام  2021 بمشـــروع مسلســـل “الزقوم” 
واحتماليـــة مشـــاركة النجم الســـعودي عبدالمحســـن 
النمر وعدد من نجوم الخليج، ولغاية اآلن لم تخرج 
تصريحـــات إعالميـــة عـــن الجهة المنتجـــة للعمل وال 
المخـــرج؛ نظرا للظـــروف العامة التي يعيشـــها العالم 
فـــي ظـــل جائحـــة كرونـــا، ومـــا إذا كانـــت األوضـــاع 

ستكون مناسبة للتصوير أم ال.
المعـــروف أن الفنانة هيفاء حســـين شـــاركت زوجها 
حبيب غلوم في مسلسل “الشهد المر” العام الماضي، 
وهـــو من تأليـــف الكاتب اإلماراتي القدير إســـماعيل 
رشـــيد،  مصطفـــى  البحرينـــي  وإخـــراج  عبـــدهللا، 
وبمشـــاركة نخبـــة مـــن النجـــوم منهم زهـــرة عرفات، 
إبراهيـــم الحســـاوي، فخريـــة خميس، حبيـــب غلوم، 
عبدهللا الطراروة، أحمد األنصاري، عبدهللا بن حيدر، 
إبراهيم ســـالم، عبدهللا صالـــح، منصور الفيلي، خالد 

البنـــاي، عايشـــة عبدالرحمن، أحمد عبدالـــرزاق، علي 
جمـــال، جمـــال الســـميطي. ويتحـــدث المسلســـل عن 

مجموعة من األحداث تدور في قرية ما.

منح اتحاد لقاء الوحدة العربية للشعر 
والثقافـــة والمســـجل فـــي جمهوريـــة 
مصـــر العربيـــة منـــذ العـــام 1983 ولـــه 
عشـــرة مكاتـــب فـــي الوطـــن العربـــي 
ويصل عدد أعضائه إلى 13 ألف عضو 
والشـــاعر  االديـــب  متابـــع،  ألـــف  و21 
البحرينـــي القديـــر عبدالحميـــد القائد 
منصب رئيس فرع األكاديمية العربية 
العليـــا فـــي البحرين. ويـــرأس االتحاد 

األديب والشاعر هاني السعداوي.
الشـــاعر عبدالحميـــد القائد بـــدأ كتابة 
الســـتينات، وقـــد  نهايـــة  الشـــعر منـــذ 
عـــرف بمســـاهماته العديـــدة والثريـــة 
فـــي مجال ترجمـــة الشـــعر اإلنجليزي 

واألمريكي، إضافة إلى ترجمة العديد 
مـــن القصـــص والمقـــاالت والنصوص 
اإلبداعية من أهمها رسائل فان جوخ، 

لذلك فهو يعمـــل مترجمًا محترفًا منذ 
العـــام 1985. كمـــا أنـــه عضـــو بأســـرة 
األدبـــاء والكتـــاب منـــذ العـــام 1970، 
حيث شـــغل العديد مـــن المناصب في 
مجلـــس إدارتهـــا مـــن ضمنهـــا منصب 
نائـــب الرئيـــس. كمـــا مثل األســـرة في 
العديـــد مـــن مؤتمـــرات اتحـــاد األدباء 
مـــن  العديـــد  فـــي  العـــرب  والكتـــاب 

العواصم العربية. 
ويذكر أن القائد له 4 دواوين مطبوعة 
و3 دواويـــن تنتظـــر الطبـــع إلى جانب 
و”طريـــق  رمـــاد”  “وللعشـــق  روايتيـــه 
العنكبـــوت”، إضافة إلى رواية جديدة 
مســـاًء  الوقـــت  “كان  الطبـــع  تنتظـــر 

)حكاية حب في زمن الكورونا(”.

عرف بمساهماته العديدة والثرية في مجال ترجمة الشعر

مسلسل “ الزقوم” جديد هيفاء حسين القائد رئيسا لفرع األكاديمية العربية باتحاد الشعر والثقافة

عبدالحميد القائد

محرر مسافات
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

الشـــرق  رينـــرز  شـــركة  شـــاركت 
الشـــركات  أبـــرز  إحـــدى  األوســـط، 
العالميـــة المتخصصـــة بتوفير حلول 
وأنظمـــة األلمنيوم المبتكـــرة ومقرها 
التمثيلـــي بمملكة البحريـــن، بمعرض 
BAU 2021 والـــذي ُاقيـــم عبـــر تقنية 
االتصال عن بعد وذلك نظًرا للظروف 
الحالية جراء انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
وفي هذا الصدد، أكد الُمدير التنفيذي 
للشركة، علي خلف “لقد ُألغي معرض 
خـــال  بميونيـــخ  ُيقـــام  الـــذي   BAU
كل عاميـــن، بســـبب تأثيـــرات جائحة 
كوفيـــد19-. ولكـــن، الجهـــة الُمنظمـــة 
للمعـــرض وفـــرت منصـــة إلكترونيـــة 
كبديـــل للمعـــرض، وهـــي +BAU عبر 
اإلنترنـــت+، والتـــي تقام فـــي 13-15 
ينايـــر”.  وأضـــاف: “ُيشـــارك ممثلـــون 
عـــن مجموعة رينرز في هذه الفعالية 
للُمشـــاركين  ســـُتقدم فرصـــة  والتـــي 
للتعرف على عامتنا والحصول على 

معلومات حول شركتنا”. 
تأسســـت مجموعـــة رينرز فـــي العام 
1965، وتنشط في أكثر من 70 دولة 

حول العالم مع 40 شركة تابعة و

2200 موظف. وتعمل المجموعة في 
ثـــاث وحـــدات تجارية وهـــي توفير 
حلول األلمنيـــوم المعمارية، والحلول 
المعمارية الفوالذية ومنتجات البناء. 
رينـــرز  لشـــركة  الرئيـــس  المقـــر  يقـــع 
الشـــرق األوســـط في مملكة البحرين 
منذ العـــام 2004، ولها مكاتب فرعية 
في اإلمارات العربية المتحدة ومصر 
اإلقليمـــي  المركـــز  وُيوفـــر  واألردن. 
للشركة خدماته لمنطقة دول مجلس 
التعـــاون الخليجي بأكملهـــا باإلضافة 
ســـوريا  األردن،  مصـــر،  لبنـــان،  إلـــى 

والعراق.

”BAU 2021“ رينرز” تستعرض منتجاتها في“

أطلقت أســـواق األســـرة برنامـــج “محلي” الـــذي ُيعتبـــُر اإلضافة 
األحـــدث لمبـــادرة “فّكر محليا” التي ُأطلقـــت العام 2011؛ بهدف 
دعـــم رواد األعمـــال والمنتجيـــن البحرينييـــن. يهـــدف برنامـــج 
“محلـــي” إلى تقديم الرعاية للمشـــاريع الصغيـــرة ودعمها بهدف 
إيصـــال المنتجـــات البحرينيـــة إلـــى الســـوق عبر مختلـــف فروع 

أسواق األسرة.
يتمحـــور البرنامـــج حـــول تقديم مختلـــف أنواع الدعـــم لتطوير 
المهـــارات القياديـــة فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال لـــدى مجموعة 
منتقـــاة من أصحاب المشـــاريع الصغيرة، ومـــن ضمنها الحصول 
علـــى تمويـــل إجمالـــي يصـــل حتـــى 5 آالف دينـــار، فضـــا عـــن 
مســـاعدتهم عـــن طريق نقل الخبـــرات الخاصة بمجـــال التجزئة 
والتـــي يمتلكها اإلداريون والتنفيذيون في األســـواق؛ لتمكينهم 
من بناء مشـــاريعهم وتنميتها. وعاوة على ما ســـبق، ســـيحصل 
رواد األعمال هؤالء على مساحات مجانية لعرض منتجاتهم مع 
فرصة الحصول على عامة تجارية مشتركة مع أسواق األسرة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، عّبـــر المديـــر العـــام ألســـواق األســـرة، جعفر 
العصفور، عن مدى فخر الشـــركة بإطاق أحـــدث برامجها، وبما 

يتماشى مع التزامها المتواصل بدعم كل ما هو محلي”. وأضاف 
“كوننا شـــركة بحرينية، فإننا ملتزمون دائمـــا بتقديم الدعم إلى 
المنتجيـــن ورواد األعمـــال المحليين والمجتمـــع المحلي. ونحن 
نتطلـــع قدمـــا إلى اســـتام الطلبـــات الخاصـــة ببرنامـــج “محلي” 
وتســـليط الضـــوء بصورة أكبـــر علـــى المنتجـــات البحرينية في 

السوق”.

الصغيــرة المشــروعات  لرعايــة  “محلــي”  برنامــج  أطلقــت 
“أسواق األسرة” تدعم رواد األعمال البحرينيين

توّفـــر االتحـــاد للطيـــران عرًضـــا مغرًيـــا للراغبين 
بالسفر إلى أبوظبي أو دبي، إذ يمكنهم اصطحاب 
أطفالهـــم مجاًنـــا عند حجـــز تذاكرهـــم على متن 
االتحـــاد للطيران، الناقل الوطني لدولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة. مـــع كل تذكـــرة يتـــم حجزها 
ألحد الراشدين قبل 28 يناير 2021، للسفر حتى 
تاريـــخ 30 ســـبتمبر 2021، يمكن حجـــز تذكرتي 
ســـفر لطفلين بالمجان، وبالتالي يمكن الثنين من 
الراشدين اصطحاب 4 أطفال مجاًنا. تبدأ أسعار 

التذاكر للســـفر إلى أبوظبي ودبي من 299 جنيه 
استرليني )153.9 دينار بحريني( فقط على متن 

الدرجة السياحية. 
ولمزيـــد مـــن راحـــة البـــال والطمأنينـــة للضيوف 
الطيـــران  شـــركة  االتحـــاد  ُتعـــّد  المســـافرين، 
الوحيـــدة حـــول العالم التـــي تشـــترط أن يحمل 
جميـــع المســـافرين علـــى متـــن رحاتهـــا نتائـــج 
فحص ســـلبية لمســـحة األنف “البي سي آر” قبل 

صعودهم للطائرة وبعد وصولهم إلى أبوظبي.

األطفال يسافرون 
مع “االتحاد” 

مجاًنا

“الســـالم” يعـقــد اللقـــاء الســنوي لمـوظفــيه
ــرف ــ ــصـ ــ ــمـ ــ ُعـــــــقـــــــد افــــــتــــــراضــــــيــــــا احـــــــتـــــــفـــــــاء بـــــــأهـــــــم إنـــــــــــجـــــــــــازات الـ

عقد مصرف السالم - البحرين، المصرف الرائد الذي يقّدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الشــريعة اإلســالمية، مؤخــًرا اللقاء الســنوي لموظفيــه والذي ُعقد افتراضًيا؛ بغية مشــاركة أهم إنجــازات المصرف وقصص نجاحه 
معهــم، فضــال عــن توفير المزيد من المعلومات حول مبادرات المصرف اإلســتراتيجية وتوجهاته للعــام 2021 واألعوام الُمقبلة. ومن 
منطلق أحداث العام 2020 والتي جاءت في أعقاب جائحة “كوفيد 19” المســتمرة، تمحور لقاء هذا العام حول موضوع “االنعكاس 

والتأمل’’، وتم خالله تشجيع الموظفين على االستفادة من خبراتهم المشتركة في الفترة الحالية.

التنفيـــذي  الرئيـــس  واســـتضاف 
للمجموعة لدى مصرف السام، رفيق 
النايـــض، اللقـــاء الســـنوي للموظفيـــن 
والـــذي تضمن تقديم بيـــان موجز من 
قبـــل أنـــور محمد مـــراد نائـــب الرئيس 
المصرفيـــة،  الخدمـــات   – التنفيـــذي 
رئيســـة  البلوشـــي  منـــى  وبحضـــور 
المـــوارد البشـــرية والشـــؤون اإلدارية، 
التســـويق  رئيـــس  قّناطـــي  ومحمـــود 
واالتصـــاالت، وأكثر مـــن 300 موظف 

وموظفة.

كلمتـــه  النايـــض  رفيـــق  واســـتهل 
الترحيبية، قائًا “أود أن أســـتغل هذه 
الفرصة ألشكركم جميًعا على جهودكم 
الدءوبـــة وعملكم الجاد الـــذي لواله – 
مـــن بعـــد فضـــل هللا - لمـــا أصبحنـــا ما 
نحن عليه اليـــوم. وعلى مدار األعوام 
الثاثة الماضية، نجحنا وبشـــكل كبير 
اســـتراتيجيتنا  وإطـــاق  تنفيـــذ  فـــي 
للعام 2018. وعلى الرغم من تأثيرات 
جائحـــة “كوفيـــد 19”، فقـــد تمكنـــا من 
تحقيـــق تقدم مطرد وإنجـــازات بارزة 

نفتخر بها خال العام 2020”.
ومـــن جانبه، ســـلط أنور مـــراد الضوء 
علـــى إنجـــازات المصـــرف فـــي العـــام 
تدشـــين  تضمنـــت  والتـــي   ،2020
قنـــوات مصرفية رقمية مثل: خدمات 
مصرفية عبر تطبيق واتســـاب، وفتح 
دون  رقميـــا  المصرفيـــة  الحســـابات 
الحاجة لزيـــارة أي فرع، وإطاق أول 
فرع افتراضي في البحرين، باإلضافة 
إلى تطبيق الهواتف الجديد والمتطور 
واسترســـل  المصرفيـــة،  للخدمـــات 

بالقـــول “سيســـتمر تركيزنـــا فـــي العام 
2021 حـــول خدمـــة عمائنـــا األعزاء. 
وقد أصبـــح الوضع الطبيعـــي الجديد 
فـــي عالـــم مـــا بعـــد جائحـــة “كوفيـــد 
سلســـة  معامـــات  إجـــراء  هـــو   ”19

والتامسية، وســـتكون إستراتيجيتنا 
الرئيســـة هي توســـيع قاعـــدة عمائنا 
خـــال  مـــن  والشـــركات  األفـــراد  مـــن 

تسريع عمليات الرقمنة”.
وفي الختام، أعلن النايض عن أكثر من 

50 جائـــزة تقديرية لتكريم الموظفين 
اســـتثنائية  إنجـــازات  حققـــوا  الذيـــن 
ضمـــن مناصبهم في مختلـــف الفئات، 
كاشـــفا أن العـــام 2020 كان عاًما مليًئا 
واســـتطرد  والتغييـــرات.  بالتحديـــات 
قائـــا “كان علينـــا جميًعـــا أن نتأقلـــم 
الجديـــد،  الحيـــاة  نمـــط  مـــع  بســـرعة 
والتكيـــف مـــع العمل من المنـــزل الذي 
يصحبه الكثير من عوامل التشـــتيت. 
وعلى الرغم من أنه كان بمثابة اختبار 
لقدراتنا التحملية، إال أنه منحنا فرصة 

للتفكير واستكشاف أنفسنا. 
علـــى  منكـــم  فـــرد  كل  أشـــكر  أن  أود 
الجـــاد  وعملكـــم  الحثيثـــة  جهودكـــم 
الصعوبـــات  خـــال  وصمودكـــم 
والتحديات التي واجهناها هذا العام”.

”Talks زيــن“ الســندي ضمــن برنامــج  اســتضافت فيهــا 

“زين” تنظم جلسة حوار تنموية لموظفيها

“المدرسة األميركية” تحيي التوعية بسرطان الثدي

نظمـــت زيـــن البحريـــن، جلســـة حـــوار 
“نوايـــا  بعنـــوان  لموظفيهـــا  تنمويـــة 
فوزيـــة  ماســـتر  ودعـــت  القلـــوب”، 
البحريـــن  “مركـــز  مؤســـس  الســـندي، 
للطاقـــة اإليجابيـــة”، لتكـــون المتحدث 
الرئيـــس فيهـــا. وهدفـــت الجلســـة إلى 
زيـــادة فهم الموظفيـــن لتحديات العام 
2020 وتكوين رؤية إيجابية الستقبال 
2021 بالحـــب واألمل. وتعتبر جلســـة 
الحوار هذه واحدة من برامج التطوير 
الرئيســـة في زين البحريـــن التي تهتم 
وتنـــدرج  الموظفيـــن،  حيـــاة  بجـــودة 
فـــي برنامـــج زيـــن Talks الـــذي انطلق 
العام 2018 الســـتضافة أبرز المفكرين 
المحلييـــن للتحـــدث مـــع موظفي زين 

البحرين.  
وقـــد تمكنت زين البحرين من الحفاظ 
علـــى مكانتها في الطليعـــة، وأصبحت 
رائـــدة فـــي مجـــال االهتمـــام بجـــودة 
حياة الموظفين وصحتهم وسامتهم، 
حيـــث أطلقـــت العديـــد من المبـــادرات 
وجلســـات الحوار الســـابقة التي ركزت 
علـــى ســـعادة وجـــودة حيـــاة الموظف 

عموما.
تعمل الســـندي، المتحـــدث الرئيس في 
جلسة الحوار، معالجة بارزة في مجال 
العاج بالريكـــي والطاقة في البحرين 

وتمتلـــك شـــهادة التمكيـــن النهائي في 
علـــم الريكي مـــن أســـتراليا. وتحدثت 
خـــال الجلســـة عـــن أســـاليب مختلفة 
للتنفس والتأمل وطرق جذب الطاقة. 
ومن خال ذلك تعّرف الموظفون على 
طـــرق تنقيـــة وحماية الجســـم، والهالة 
األثيريـــة، والتحرر من عوائـــق الطاقة 
التي تشمل: الخوف والغضب والحزن 
والغيـــرة وغيرهـــا، كمـــا تعرفـــوا علـــى 
التأكيدات اإليجابية في الحب وطاقة 
الوعـــي  وتنقيـــة  والتجليـــات  الجـــذب 
لفهم تحديـــات 2020، وبالتالي التقدم 

نحو 2021 برؤية إيجابية.
والتطويـــر  التعلـــم  مديـــرة  وقالـــت 
في شـــركة زيـــن البحريـــن رنـــا الماجد 

“تهتـــم زين البحريـــن دائمـــا بموظفيها 
وتطويرهـــم، وتضـــع ذلـــك علـــى رأس 
بالخبـــرات  زودتهـــم  وقـــد  أولوياتهـــا، 
والمهـــارات التـــي ال تقتصـــر فقط على 
مســـاعدتهم في مكان العمل بل تشمل 
أيضـــا تطورهـــم مـــن جميـــع النواحي، 
بما فـــي ذلـــك الجانب النفســـي. ورغم 
الظـــروف الحاليـــة، لم يتغيـــر اهتمامنا 
بهـــذا الجانـــب، بـــل هـــو أحـــد الركائـــز 
األساسية في زين البحرين. وقد نجح 
موظفونـــا في التغلـــب على الصعوبات 
العـــام، وازدادت  هـــذا  التـــي واجهتنـــا 
إنتاجيتنـــا، وقـــدرات العمـــل الجماعي 
نتيجـــة لذلك. وهذا يؤكـــد بالفعل على 
قدرتنـــا علـــى تخطـــي أي تحديات قد 

تواجهنـــا في المســـتقبل، واســـتعدادنا 
للتعامـــل مـــع أي مواقـــف صعبـــة قـــد 
تواجهنـــا فـــي العمـــل أو الحياة بشـــكل 

عام”.
فوزيـــة  ماســـتر  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الســـندي “يحـــاول الجميـــع فـــي أنحاء 
العالـــم التأقلـــم مـــع العـــادات الجديدة 
التي فرضتها علينا جائحة كوفيد19-. 
وناحـــظ بوضـــوح زيادة فـــي الخوف 
والقلـــق والتوتـــر، ومـــن المهـــم جدا أن 
نهتم بصحتنا النفســـية والحفاظ على 
إيجابيتنـــا فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف. 
مـــع  التأقلـــم  الموظفيـــن  علـــى  يجـــب 
التغييرات الجذرية في طريقة العمل. 
ومـــن خـــال هـــذه الجلســـة، سأســـاعد 
موظفـــي زيـــن البحريـــن فـــي التركيـــز 
تكويـــن  وطريقـــة  اإليجابيـــة،  علـــى 
بالعـــام  والترحيـــب  إيجابيـــة  رؤيـــة 
الجديد بالحـــب واالحتفال بكل نجاح 
صغيـــر يتحقـــق؛ ألن هذا من شـــأنه أن 
يســـاعد فـــي تقليـــل الخـــوف والقلـــق، 
وخلـــق المزيـــد مـــن الثقـــة والتواصل، 
ومســـاعدتنا علـــى االزدهـــار والتغلـــب 
علـــى التحديـــات التـــي تواجهنـــا اآلن. 
أود أن أعبـــر عـــن شـــكري الجزيل لزين 
البحريـــن علـــى دعوتـــي للتحـــدث في 

هذه الجلسة لنشر الطاقة اإليجابية”.

المدرســـة  طـــاب  احتفـــل 
األميركيـــة بالبحريـــن بيـــوم 
الثـــدي  لســـرطان  التوعيـــة 
فـــي الحرم المدرســـي ضمن 
فعالية توعوية تهدف لدعم 
مثل هذه القضايا المجتمعية 
المهمة، حيـــث تم فيها جمع 
التبرعات وتقديمها للجمعية 

البحرينية لسرطان الثدي.

فوزية السنديرنا الماجد

علي خلف 

أنور مرادرفيق النايض



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

النجم ليام نيسون يخطط للتقاعد من أفالم “األكشن”

نجــم األكشــن الكبيــر ليــام نيســون لديه عــدد قليل من 
المشــاريع الســينمائية حاليا فــي 2021، ولكن بعد ذلك 
يعتقد أنه يحتاج إلى اتخاذ راحة طويلة بســبب ســنه 

الكبير اليوم!
الثامنــة  فــي  “أنــا   :wfmz.com لموقــع  وقــال 
والســتين  تقريب، وســأحتفل بعيــد ميالدي الـ 
69 هــذا العــام، هذا إذا اســتطعت أن احتفل به 
 ”Taken“ بسبب انتشار الوباء“، وأكد نجم فيلم
بأنــه يحــب تقديــم أفــالم الحركــة واألكشــن، 
الشــباب،  للممثليــن  اكبــر  فرصــة  هنــاك  لكــن 

Enter�  وقــال فــي لقــاء جديد مــع برنامــج 
tainment Tonight: ”أحــب التمثيــل فــي 
األفــالم وضــرب رجــال أصغــر منــي، لقد 

انتهيــت للتــو مــن أحــدث أعمالــي فــي 
أســتراليا وكان لي مشــهد قتال برفقة 
طفلــة جميلــة، وكان ذلــك مــع ممثــل 
الــذي ســألته  تايلــور،  شــاب يدعــى 
فــي منتصف المعركــة، في أي عمر 

أنــت؟ قــال: ‘25’ وحينهــا قلت له إن ذلــك هو عمر ابني 
البكر!“.

انتهــى مؤخــرا مــن فيلمــه الجديــد  النجــم األيرلنــدي 
“Honest Thief” ويحكــي قصــة “تــوم” ويجســده ليام 
نيســون، وهــو ســارق بنوك يريــد أن يعيش حيــاة آمنة 
بعــد وقوعــه فــي قصــة حــب، إال أن اثنيــن من 
ال  الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  عمــالء 
يرحمانــه، ويمثــل أيضــا فيــه كال مــن كيــت 
والــش، جيفيــر دونوفــان، وهــو مــن إخراج 
مــارك ويليامــز، الــذي شــارك فــي تأليفه مع 

ستيف ألريش.
ليــام نيســون مــن مواليــد الســابع مــن 
يونيــو للعــام 1952، ومثــل الكثير من 
األفــالم البــارزة والحائزة علــى الكثير 
من الجوائز، مثل، قائمة شندلر، حرب 
النجــوم، والمجهول، كما تم  ترشــيحه 
رئيــس  لجائــزة أوســكار ألفضل ممثــل 
أيضــا  شندلر، ورشــح  قائمــة  فيلــم  فــي 
للعديــد مــن جوائز جولــدن جلوب، ودخل 

قائمة “أفضل 100 نجم في كل العصور“.

فاز الكاتب اللبناني ألكسندر نّجار 
بجائزة الفرنكوفونية الكبرى التي 
الفرنســية،  األكاديميــة  تمنحهــا 
ليصبح ثالــث لبنانــي يحصل على 
الراحليــن  األديبيــن  الجائزة بعــد 

جورج شحادة وصالح ستيتية.
فــي  للنشــر  “بلــون”  دار  وأشــارت 
بيان الجمعة إلى أن “هذه الجائزة 
تتــوج أعمــال” كاتــب فرنكوفوني 
“ســاهم علــى نحــو بــارز فــي بلــده 
كمــا علــى المســتوى الدولــي فــي 
الفرنســية  اللغــة  علــى  الحفــاظ 

وتجسيدها”.
فــوزه  أن  عامــا(   54( نّجــار  ورأى 
“يأتــي فــي وقــت يمــر فيــه لبنــان 
ويشــّكل  جــدا،  صعبــة  بمرحلــة 
إضــاءة على أهمية لبنان وثقافته 

وأدبه والتنوع الموجود فيه”.
وإذ تمنــى نّجــار ”أن تكــون هــذه 
الجائــزة تأكيدا علــى أن لبنــان لن 

يموت”.

لبناني يفوز بجائزة 
الفرنكوفونية الكبرى

بيــع مفتــاح الغرفــة التــي توفــي فيهــا نابليــون فــي جزيــرة ســانت هيلينــا، حيــث نفاه 
البريطانيــون مقابــل 81900 جنيــه إســترليني )92 ألــف يــورو(، وفــق مــا أعلنــت دار 
مزادات “سوذبيز”. وشارك 11 شخصا في المزاد على هذه القطعة المعدنية التي يبلغ 
طولها 13 ســنتيمترا والتي بيعت بســعر يفوق بســت عشــرة مرة تقديرها األولي الذي 
كان يتراوح بين 3000 و5000 جنيه إسترليني )5500 يورو(. وعثر على المفتاح “في 
مظروف كان في صندوق منزل اسكتلندي”، على ما أوضح في بيان ديفيد ماكدونالد 
المتخصــص فــي األثــاث البريطاني في “ســوذبيز” قبل عملة البيع، مضيفا أن “األســرة 

التي كانت تملكه، علمت أن المفتاح كان موجودا في مكان ما، لكنه كان مخفيا”.

الجنوبــي  الكــوري  المخــرج  اختيــر 
لجنــة  ليتــرأس  جون-هــو  بونــج 
تحكيم الــدورة 78 لمهرجان البندقية 
الســينمائي )1 � 11 ســبتمبر(، وفــق ما 

أعلن المنظمون.
وأفــاد بيــان للمنظميــن بــأن “المخــرج 
بالســعفة  الفائــز  هــو،  بونج-جــون 
الذهبية في مهرجان كان للعام 2019 
عن فيلم )باراســايت(، سيترأس لجنة 
التحكيــم الدوليــة لمســابقة مهرجــان 

البندقية السينمائي الدولي الـ 78 الذي 
ســيمنح جائزة األســد الذهبي ألفضل 
فيلــم وجوائــز رســمية أخرى”. ونقــل 
البيــان عــن المخــرج قولــه: “لمهرجان 
البندقية تاريخ طويل، ويشــرفني أن 
ارتبــط بتقاليــده الســينمائية الرائعــة. 
بصفتــي رئيس لجنة التحكيم، وفوق 
كل ذلك بصفتي عاشــقا للســينما، فأنا 
علــى اســتعداد لمشــاهدة كل األفــالم 

العظيمة. 

بيع مفتاح زنزانة نابليون بـ 92 ألف يورو

كوري رئيسا لتحكيم “البندقية السينمائي”

تحول إلى مشهد سينمائي.. هكذا أصبح شكل قمة 
جبل إيمي في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي 

الصين بعد تساقط الثلوج عليه بكثافة.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلنــت “جنرال موتــورز” عن خطوة 
جديــدة لتعزيــز حضورها في مجال 
فــي  تتمثــل  الكهربائيــة،  الســيارات 
دروب”  “برايــت  شــركة  إطالقهــا 
ســتختص  والتــي  منهــا  المتفرعــة 
بتصنيع شاحنات كهربائية مخصصة 
للتسليم والخدمات اللوجستية، في 
عــن  النقــاب  الشــركة  حيــن كشــفت 

“تاكسي” طائر ستنتجه مستقبال.
المبــادرة  هــذه  عــن  اإلعــالن  وجــاء 
خالل معرض الس فيغاس الســنوي 
والتكنولوجيــا  لإللكترونيــات 
قطــاع  موتــورز”  “جنــرال  وتقتحــم 
اللوجســتية  الخدمــات  مركبــات 
بعــد بضعــة أشــهر مــن إعالن شــركة 
عبــر  للمبيعــات  العمالقــة  “أمــازون” 
اإلنترنــت عــن أول مركبــات توصيل 
كهربائيــة بالكامــل، وهــي عبــارة عن 
شــركة  تنتجهــا  صغيــرة  شــاحنات 
“ريفيــان” الناشــئة ويتوقــع أن تــرى 

النور سنة 2022.

أفاد المركز اإلفريقي للسيطرة على 
األمــراض والوقايــة منهــا بــأن عــدد 
حــاالت اإلصابات المؤكدة بفيروس 
كورونا فــي إفريقيا بلغ 3,176,784 
الوفيــات  حصيلــة  وبلغــت  إصابــة. 
الســمراء  القــارة  فــي  بالفيــروس 

76,752 حالًة.
قائمــة  إفريقيــا  جنــوب  وتتصــدر   
تضــررا  األكثــر  اإلفريقيــة  الــدول 

بالفيروس تليها المغرب وتونس.
وتســبب الفيــروس بوفــاة أكثــر مــن 
منــذ  العالــم  فــي  شــخص  مليونــي 
ديســمبر  فــي  الصيــن  فــي  ظهــوره 
2019، حسب تعداد أجرته “فرانس 
بــرس” اســتنادا إلــى أرقــام رســمية. 
لـــ  2,000,066 وفــاة  وتــم تســجيل 
93,321,070 حالــة معلنــة. وأوروبا 
مــع 650,560 وفــاة المنطقــة األكثر 
تضررا متقدمة على أمريكا الالتينية 
والواليــات   )542,410( والكاريبــي 

المتحدة وكندا )407,090(.

“جنرال موتورز” تنتج 
شاحنات كهربائية

إفريقيا تتجاوز 3 
ماليين إصابة بكورونا

 تبحــث إدارة أكبــر حديقــة حيوانــات فــي بنغالديــش “بيــأس” عن ذكــر وحيــد القرن من 
أجل “كانشــي”، وهي أنثى شــابة تشــعر بوحدة شــديدة منذ نفوق رفيقها األول قبل بضع 
ســنوات. وعاشــت “كانشــي” البالغة من العمر 12 عاما، أفضل ســنوات خصوبتها وحيدة 
فــي حظيــرة موحلــة شاســعة فــي حديقــة حيوانــات بنغالديــش الوطنية فــي الضواحي 

الشمالية لدكا، منذ نفوق شريكها في العام 2014.
وتمضي هذه األنثى معظم وقتها بين التجّول في حديقتها التي تبلغ مساحتها ألفي متر 

مربع، والتمايل في الوحل واالستلقاء تحت أشعة الشمس.
وتقدم لها ستة كيلوغرامات من األرز البري وكيلوغرام واحد من الحمص كل يوم. وقال 
فريد ميا الذي يعتني بها في حديقة الحيوانات “صحتها جيدة، لكنها في بعض األحيان 
ال ترغب في تناول الطعام”. وبنى ميا عالقة ثقة مع “كانشــي” التي يقول إنها “تحب أن 
يحك رقبتها وكتفيها”، لكنه يشعر بقلق عندما ال تستجيب لنداءاته ويجدها “مضطربة”.

وأوضــح “هــذا الســلوك الغريــب يحــدث علــى مــا أعتقــد؛ ألنها نشــأت وحيدة طــوال هذه 
السنوات”، مضيفا “أنها في حاجة ماسة إلى رفيق”.

وأشــار مدير حديقة الحيوانات عبداللطيف “لم نتمكن من اســتيراد ذكر بســبب كوفيد – 
19. نعلم أنها تشعر بالوحدة. ونحن نبذل قصارى جهدنا لنجد لها الرفيق المثالي”.

حديقة بنغالية تبحث عن رفيق لكانشي

أعربت الممثلة األميركية هالي بيري عن حزنها لعدم فوز أية ممثلة من صاحبات 
البشرة السمراء، بأوسكار أفضل ممثلة منذ تتويجها العام 2002 عن دورها في 

فيلم Monster’s Ball، وقالت بيري: “في كل عام كنت أفكر، ستتوج امرأة سمراء 
هذه المرة باألوسكار لتكرر ما فعلته، ولكن أملي كان يخيب في كل مرة”.

بيع كتاب قصص مصورة لشخصية 
العــام  إلــى  باتمــان الخياليــة، يعــود 
1940 فــي مــزاد أميركــي بأكثــر من 

2.2 مليون دوالر.
“هيريتيــدج  مــزادات  دار  وذكــرت 
الواقعــة  داالس  فــي  أوكشــنز” 
األميركيــة  تكســاس  بمحافظــة 
رقمــا  يســجل  البيــع  أن  الخميــس، 
يتعلــق  مــزاد  فــي  عالميــا  قياســيا 

بكتاب قصص مصورة لباتمان.
وقال المتحدث باســم الــدار روبرت 
أبــدى  المشــتري  إن  ويلونســكي، 
رغبته في عدم الكشف عن هويته.

أن  إلــى  المــزادات  دار  وأشــارت 
مثــل  معروفــة  خياليــة  شــخصيات 
جوكر وهوجو ســترينج وكاتوومان 
ظهرت أيضا في النســخة، وهي في 

حالة شبه مثالية.
وكان أحــد الهــواة قــد اشــترى تلــك 
فــي  دوالر  آالف  بثالثــة  النســخة 
هيوســتن العام 1979، وكان سعرها 
األصلــي العام 1940 عشــرة ســنتات 

فقط.
وابتكر شــخصية باتمان الفنان بوب 
كيــن والكاتب بيل فينغر، وكان أول 
شــهر  فــي  الشــخصية  لهــذه  ظهــور 
مايــو العــام 1939، حيث ظهرت في 
العــدد رقــم 27 مــن مجلــة القصــص 
المصورة ديتكتيــف كومكس. ومنذ 
ذلــك الوقــت أصبــح هو وســوبرمان 
األبطــال  أشــهر  وســبايدرمان، 
ظهــر  وقــد  الخيالييــن،  الخارقيــن 
كل منهــم في عــدة أفالم ســينمائية 

ناجحة.

بيع كتاب عن باتمان في مزاد أميركي

علــى مــر الســنين، شــهدت لعبــة الطيــور الغاضبــة “AngryBirds” العديد من 
األشكال واألفكار، وبدأ كل شيء بلعبة مقالع رائعة أكثر مما تتصور، ولكن 
بعــد ذلــك رأينــا Rovio تعبــث بلعبتهــا األصلية وُتطلق نحو ثــالث عناوين ال 
ترتقــي أبــًدا لإلصــدار األصلــي، واآلن يبــدو أن الشــركة تعــود لجذورهــا مــع 

. Angry Birds Journey إطالقها عنوان آخر وجديد يحمل اسم
وفيه، تم إدخال سلســلة مقاليع “جمع مقالع” أساســية، ويمكنك أدناه إلقاء 

نظرة قصيرة حول هذا العنوان، وكما ُتالحظ 
ترجــع الشــركة إلــى ميكانيكا المقــالع تماًما 

كمــا هــو الحــال مــع العنــوان األصلــي، 
وفيــه ســتقضي وقتــك فــي إطالق 
الطيــور علــى األبــراج المكونــة من 
لعبــة  وكونهــا  والخنازيــر،  الكتــل 

ألغاز، فســوف تشــعر بصعوبتهــا كلما 
تقّدمت في المراحل.

”Angry Birds Journey“ تعود بإطالقها لعبة ”Rovio“ الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

05:03

 11:47 

02:48 

 05:09

06:39
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