
أبلغ النائب أحمد السلوم  «
المزارعين بأن قطاعهم يحظى 

باهتمام الدولة وعلى رأسها عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، موضًحا أن 

برامج الدعم من “تمكين” ستعود 
في فبراير 2021 باشتراطات أسهل.

أظهرت بيانات مالحية حديثة  «
أن البحرين استوردت عبر ميناء 

خليفة بن سلمان آل خليفة، 
استيراد ما مجموعه 27.2 ألف 
مركبة في العام 2020 وهو ما 

يقل عن العام السابق له بنسبة 
.% 21

في رسالة ردع للمرة الخامسة  «
خالل الفترة األخيرة في وجه إيران، 

توجهت قاذفتا B-52 أميركيتان إلى 
الشرق األوسط. وأعلن قائد القيادة 

المركزية فرانك ماكنزي، أمس، 
أن القاذفتين أنهيتا دوريتهما في 

الشرق األوسط بنجاح.

 يعمل واتساب على ميزة جديدة  «
تمكن المستخدم من قراءة 

الرسائل الواردة في وقت الحق، 
ومن المتوقع أن يتم إطالق الميزة 
في وقت قريب. وتم تعيين الميزة 

بالكامل لتحل محل الدردشات 
المؤرشفة الحالية.

اختتمت الجمعة الماضي على مضمار  «
السرعة بحلبة البحرين الدولية الجولة 

األولى واالفتتاحية لبطولة البحرين 
الوطنية للسرعة. وخطف فريق بحرين 
1 بسائقه خالد البلوشي بفئة البرومود 

المركز األول بتحقيقه لزمن وقدره 3.762 
ثانية وبسرعة 321.58 كم في الساعة.
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جاللة الملك يعقد اجتماعا مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

عقد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، اجتماًعا 
مع ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة، في قصر الصافرية أمس.
وتـــم أثناء اللقـــاء اســـتعراض عدد من 
الموضوعات المتعلقة بالشـــأن المحلي 
والتي تخدم مســـيرة النهضة التنموية، 
مشـــيًدا جاللة الملك بما تشهده مملكة 
تنمويـــة  مشـــروعات  مـــن  البحريـــن 
وخدمية في جميع القطاعات والهادفة 

إلى خير وازدهار الوطن والمواطن.
كمـــا اطمأن جاللتـــه على عـــودة جميع 
أهميـــة  مؤكـــًدا  البحرينييـــن،  البحـــارة 
البحـــارة،  مـــن  أبنائنـــا  حقـــوق  ضمـــان 
وأثنـــى على الجهـــود الدؤوبة والخيرة 

التـــي بذلتها الحكومة برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء لإلفراج عنهم وتسهيل 

عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وعـــن المســـاعي الوطنية فـــي التعامل 
مع مستجدات فيروس كورونا “كوفيد 
باإلقبـــال  العاهـــل  جاللـــة  أشـــاد   ،”19
الكبير من المواطنين والمقيمين الذين 
يبـــادرون بأخـــذ التطعيـــم، مـــا يعكـــس 
وعيهـــم وإدراكهـــم لـــكل مـــا فيـــه خيـــر 
الجميع، شـــاكًرا ومقدًرا جاللته الجهود 
المســـتمرة للكـــوادر العاملـــة فـــي خـــط 
الدفاع األول وإســـهاماتهم اإلنســـانية، 
وجميع القائميـــن على الحملة الوطنية 

للتطعيم.

جاللـــة الملـــك: اإلقبـــال الكبير علـــى التطعيم يعكس وعـــي المواطنيـــن والمقيمين

حقوق البحارة محفوظة... وشكـًرا للحكومـة

)٠٢(

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التوجيهات الملكية عززت مساعي التعافي ومواصلة النمو

استقطاب استثمارات بـ 333 مليون دينار وخلق 4300 وظيفة

المنامة - بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
رئيس مجلس التنمية االقتصادية صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أهميـــة اســـتمرار جهـــود التنويـــع 
االقتصادي التي تسهم في مواصلة تعزيز 
اســـتدامة االقتصاد الوطني معتمدًة على 
مـــا يتميـــز بـــه االقتصـــاد مـــن مرونـــة وما 
تحظـــى بـــه المملكة مـــن كفـــاءات وطنية 
أثبتـــت قدرتها فـــي التغلب علـــى مختلف 

التحديات العالمية.
الماليـــة  الحزمـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
واالقتصاديـــة لمواجهـــة تداعيات جائحة 
فيـــروس كورونـــا التـــي تم إطالقهـــا وفق 
التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة كان لهـــا دوٌر مهـــم فـــي تعزيـــز 
مساعي التعافي ومواصلة النمو اإليجابي 

لمختلف القطاعات الحيوية باالقتصاد.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية أمـــس الذي 

ُعقـــد عـــن ُبعـــد بحضـــور أعضـــاء مجلـــس 
اإلدارة.

 واســـتعرض الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس 

التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان أبرز 
اآلثـــار المحتملة لجائحـــة فيروس كورونا 
االقتصاديـــات  أبـــرز  علـــى   )19 )كوفيـــد 
العالمية، مسلًطا الضوء على المستجدات 
المرتبطـــة باالقتصاد البحريني إلى جانب 
المكانـــة االســـتثمارية التـــي تحظـــى بهـــا 

المملكة.
التنميـــة  مجلـــس  إن  حميـــدان  وقـــال 
االقتصاديـــة نجـــح فـــي تخطـــي أهدافـــه 
التي وضعها للســـنة 2020 حيث تمكن من 
اســـتقطاب استثمارات مباشـــرة تبلغ نحو 
333 مليون دينار )885 مليون دوالر( ومن 
المتوقع أن تخلـــق أكثر من 4300 وظيفة 
مشـــيًرا  المقبلـــة،  الثـــالث  الســـنوات  فـــي 
إلـــى مـــا حققتـــه االســـتثمارات المتراكمة 
فـــي المملكة من نمو مســـتمر فـــي األعوام 
العشـــرة الماضية، إذ يشـــهد هذا المخزون 

ا. ا بنحو مليار دوالر سنويًّ نموًّ

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ســـامي  العالمـــي  البطـــل  تحـــّدث 
بتلفزيـــون  مداخلـــه  فـــي  الحـــداد 
البحرين عن المعاملة الســـيئة التي 
القاهـــا بقطر قائـــالً “كنا فـــي محنة 
لـــم أختبرها من قبـــل، ولم أتوقعها، 
بدولـــة  تكـــون  حيـــن  خصوًصـــا 
مجاورة لنا نحن، حدثت في البحر، 
توقعـــت أن يكون هنالك تعاون من 
قبلهـــم، بأن )يدلونـــي( على الطريق 
الصحيـــح، بـــدالً مـــن أن يأخذونـــي 

للتهلكة التي رأيتها”.
 وأضاف “ُســـحبنا مـــن الطراد حتى 
وصولنـــا إلـــى خفـــر الســـواحل، ثـــم 
ن اســـم  أخـــذت منـــا بطاقاتنـــا، ودوِّ
ولـــم  التفاصيـــل،  وبقيـــة  الطـــراد 
أتوقع بأنهم يعرفون أشـــياء كثيرة 
ا، أول وصولـــي  عنـــي أنـــا شـــخصيًّ
إلـــى المركـــز”. وأردف بضيق “كانوا 
ســـعداء، وكأنهـــم محصليـــن جائزة 

كبيرة”. 

الحداد: قادوني للمركز بفرح وكأنهم “محصلين” جائزة كبيرة

)٠٣(

قـــال النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن 
خـــالل  تمكنـــت  العامـــة  النيابـــة  إن 
العـــام 2020 مـــن تحصيـــل الغرامات 
المحكـــوم بهـــا بمـــا يجـــاوز 7 ماليين 
و200 ألـــف دينـــار، كمـــا تمكنـــت مـــن 
بالغرامـــات  أحـــكام  علـــى  الحصـــول 
والـــرد والمصادرة في قضايا الجرائم 
المالية وغسل األموال بما يناهز 470 

مليون دينار.

وذكـــر فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة فـــي 
المؤتمـــر الصحافـــي ألعمـــال النيابـــة 
العامة للعـــام 2020 أن العام الماضي 
شهد تطبيقا موسعا لقانون العقوبات 
البديلـــة، بنـــاء على الدراســـة الوافية 
ألحوال وظروف نزالء دور اإلصالح 
للجوانـــب  ومراعـــاة  والتأهيـــل، 
اإلنسانية والصحية للمحكوم عليهم، 
حيـــث اســـتفاد مـــن تطبيـــق القانون 

1125 محكوما. 

1125 محكوًما استفادوا من العقوبات البديلة في 2020

)07(

1011141817

“بحرين 1” يخطف لقب البرومود لسباقات السرعة “الدراغ”“القراءة الحقًا”.. ميزة جديدة بـ “واتساب”رسالة ردع جديدة إليرانالبحرين تستورد 27 ألف سيارة في 2020عودة برامج “تمكين” في فبراير

المنامة - األهلي المتحد

ABC المنامة - بنك

أعلـــن البنـــك األهلـــي المتحـــد عـــن منحـــه أكبر 
جائـــزة علـــى اإلطـــالق علـــى مســـتوى المملكة، 
ليعزز بذلك مـــن مكانة حصادي بصفته برنامج 
التوفيـــر الذي يحقـــق أكبر األحـــالم لعمالئه، إذ 
فـــاز محمـــد البســـتكي بجائـــزة بقيمـــة مليوني 

دوالر.

 يذكر أنه منذ انطالقة البرنامج، فقد منح حتى 
اآلن أكثر من 17,000 جائزة بقيمة تتجاوز 70 
مليـــون دينار نقدًا. وســـبق هذا اإلعـــالن الكثير 
من الترقب، نظرا لحجم الجائزة غير المسبوق، 
التي كانت الجائزة األهم في النسخة المحسنة 

من برنامج حصادي للعام 2020.

العربيـــة  المؤسســـة  وقعـــت 
 ”ABC “بنـــك  المصرفيـــة 
اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر 
“بنـــك بلوم لبنان” يوم الجمعة 
15 ينايـــر 2021، لالســـتحواذ 
علـــى حصته البالغـــة 99.4 % 

في بنك بلوم مصر.

“ABC” يعتزم االستحواذ على “بلوم مصر”“األهلي المتحد” يمنح أكبر جائزة نقدية في البحرين بقيمة مليوني دوالر

)١٩(

سيدعلي المحافظة

 إبراهيم النهام

)٠٥(

خالد كعوان)11( سعد أزهري

الحاصلون على التطعيم

آخر تحديث - 9:00 مساًء
17 يناير 2021
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جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستعرضان عددا من الموضوعات التي تخدم مسيرة النهضة التنموية

المنامة - بنا

عقد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، اجتماًعا 
مع ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، في قصر الصافرية أمس.
وتـــم أثناء اللقـــاء اســـتعراض عدد من 
الموضوعات المتعلقة بالشـــأن المحلي، 
التي تخدم مســـيرة النهضـــة التنموية، 
مشـــيًدا جاللة الملك بما تشهده مملكة 

تنمويـــة  مشـــروعات  مـــن  البحريـــن 
وخدمية في جميع القطاعات والهادفة 

إلى خير وازدهار الوطن والمواطن.
كمـــا اطمأن جاللتـــه على عـــودة جميع 
أهميـــة  مؤكـــًدا  البحرينييـــن،  البحـــارة 
البحـــارة،  مـــن  أبنائنـــا  حقـــوق  ضمـــان 
وأثنـــى على الجهـــود الدؤوبة والخيرة 
التـــي بذلتها الحكومة برئاســـة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلس الوزراء لإلفراج عنهم وتسهيل 
عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وعـــن المســـاعي الوطنية فـــي التعامل 
مع مستجدات فيروس كورونا )كوفيد 
19(، أشاد جاللة العاهل باإلقبال الكبير 
من قبـــل المواطنيـــن والمقيمين الذين 
يبـــادرون بأخـــذ التطعيـــم، مـــا يعكـــس 
وعيهـــم وإدراكهـــم لـــكل مـــا فيـــه خيـــر 
الجميع، شـــاكًرا ومقدًرا جاللته الجهود 

المســـتمرة للكـــوادر العاملـــة فـــي خـــط 
الدفاع األول وإســـهاماتهم اإلنســـانية، 
وجميع القائمين علـــى الحملة الوطنية 
للتطعيـــم، مؤكـــًدا جاللتـــه أن المملكـــة 
قطعـــت شـــوًطا كبيـــًرا وجهـــًدا مميـــًزا 
فـــي الحد مـــن انتشـــار هـــذه الجائحة، 
وأضـــاف جاللته أنـــه بتعـــاون وتكاتف 
الجميع ســـنصل بعون هللا لتحقيق كل 

ما نصبو إليه مًعا.

ــارة الــمــواطــنــيــن ــ ــح ــ ــب ــ ــى عــــــودة جــمــيــع ال ــلـ ــن عـ ــئ ــم ــط ــك ي ــلـ ــمـ جـــالـــة الـ

حقوق أبنائنا البحارة محفوظة... وبتعاون الجميع سنصل لتحقيق كل ما نصبو إليه مًعا

البحرين تزخر 
بمشروعات تنموية 

مزدهرة في 
جميع القطاعات

المملكة قطعت 
شوًطـــا كبيـًرا 
في الحد من 

“كورونا”

اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بحضـــور ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء رئيس مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، في قصر الصافرية 

أمس سفير المملكة المتحدة األسبق لدى مملكة البحرين إيان ليندسي.
ورحـــب جاللـــة الملك بإيان ليندســـي؛ بمناســـبة تعيينه مستشـــاًرا لمجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة، متمنًيـــا لـــه التوفيـــق فـــي عملـــه الجديـــد، ومشـــيًدا 

بالعالقـــات التاريخيـــة الوطيـــدة القائمـــة بيـــن المملكـــة المتحـــدة ومملكة 
البحرين وبما يشهده التعاون الثنائي بينهما من تقدم وتطور في مختلف 

المجاالت.

الجديد بالمنصب  ــة”  ــادي ــص ــت االق “الــتــنــمــيــة  مــســتــشــار  يهنئ  الــمــلــك  ــة  ــال ج

العالقـــات مـــع بريطانيـــا تاريخيــــة ومتطــــورة

المنامة - بنا



أكــد ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء رئيــس مجلــس التنميــة االقتصاديــة 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أهمية اســتمرار جهود 
التنويع االقتصادي التي تسهم في مواصلة تعزيز استدامة االقتصاد الوطني، 
معتمــدًة علــى مــا يتميــز بــه االقتصــاد مــن مرونــة ومــا تحظــى بــه المملكة من 

كفاءات وطنية أثبتت قدرتها في التغلب على مختلف التحديات العالمية.

الماليـــة  الحزمـــة  أن  إلـــى  ســـموه  وأشـــار 
واالقتصاديـــة لمواجهـــة تداعيات جائحة 
فيـــروس كورونـــا التـــي تم إطالقهـــا وفق 
التوجيهات الملكية الســـامية لعاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة كان لهـــا دوٌر مهـــم فـــي تعزيـــز 
مساعي التعافي ومواصلة النمو اإليجابي 

لمختلف القطاعات الحيوية باالقتصاد.
ســـتواصل  المملكـــة  إن  ســـموه  وقـــال 
تحقيـــق مزيـــد مـــن األهـــداف المنشـــودة 
بـــروح الفريـــق الواحـــد التـــي يتســـم بهـــا 
مواقعهـــم  فـــي  البحريـــن  فريـــق  أعضـــاء 
وســـتمضي  أدوارهـــم،  وبمختلـــف  كافـــة 
فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجيات االقتصاديـــة 

المباشـــرة  االســـتثمارات  واســـتقطاب 
االقتصـــاد  لتنميـــة  الحيويـــة  للقطاعـــات 
الوطنـــي وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص مـــن 
لعـــب دور أكبـــر في نموه، والمســـاهمة في 
خلـــق الفرص الوظيفية للمواطنين تعزيًزا 
لمكانة المملكة االقتصادية واالســـتثمارية 

ا. ا وعالميًّ إقليميًّ
ولفت سموه إلى أن المواطن سيظل دوًما 
محـــور التنمية التي نســـعى لتحقيقها عبر 
ربط أهدافها بخلق الفرص النوعية أمامه، 
مشيًدا بجهود مجلس التنمية االقتصادية 
التـــي نجحت في اســـتقطاب اســـتثمارات 
مباشـــرة خالل العام 2020 والتي ستسهم 
المواطنيـــن،  أمـــام  الوظائـــف  خلـــق  فـــي 

مؤكـــًدا أهميـــة مضاعفـــة مجلـــس التنمية 
االقتصاديـــة جهـــوده؛ مـــن أجـــل تحقيـــق 
األهداف المنشـــودة باســـتقطاب مزيد من 
االســـتثمارات النوعية التي ينعكس أثرها 

على الوطن والمواطن.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع 
مجلـــس التنميـــة االقتصادية أمـــس الذي 
ُعقـــد عـــن ُبعـــد بحضـــور أعضـــاء مجلـــس 
مـــا  أن  إلـــى  ســـموه  أشـــار  إذ  اإلدارة، 
اتخذتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن خطـــوات 
مدروســـة ومتوازنـــة عبـــر تنفيـــذ العديـــد 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن 

الوقائيـــة، باالرتـــكاز علـــى وعـــي المجتمع 
وتعـــاون وتكاتـــف الجميـــع، أســـهمت فـــي 
مـــن  طبيعيـــة  بصـــورة  الحيـــاة  مواصلـــة 
خالل استمرار السماح بالتنقل للضرورات 
المعيشـــية، وممارســـة األنشـــطة التجارية 
واالقتصاديـــة، وإبقـــاء الحـــدود مفتوحـــة 
أمام المســـافرين، مـــا كان له األثر الواضح 
فـــي تخفيـــف تداعيـــات جائحـــة فيروس 

كورونا على مختلف األصعدة.
واســـتعرض الرئيـــس التنفيـــذي لمجلـــس 
التنميـــة االقتصاديـــة خالـــد حميـــدان أبرز 
اآلثـــار المحتملة لجائحـــة فيروس كورونا 

االقتصاديـــات  أبـــرز  علـــى   )19 )كوفيـــد 
العالمية، مسلًطا الضوء على المستجدات 
المرتبطـــة باالقتصاد البحريني إلى جانب 
المكانـــة االســـتثمارية التـــي تحظـــى بهـــا 
المملكة. وقال حميدان إن مجلس التنمية 
االقتصاديـــة نجـــح فـــي تخطـــي أهدافـــه 
التـــي وضعهـــا للســـنة 2020، إذ تمكـــن من 
اســـتقطاب استثمارات مباشـــرة تبلغ نحو 
333 مليون دينار )885 مليون دوالر( ومن 
المتوقـــع أن تخلـــق أكثر من 4300 وظيفة 
خـــالل الســـنوات الثـــالث المقبلة، مشـــيًرا 
إلـــى مـــا حققتـــه االســـتثمارات المتراكمـــة 

في المملكة من نمو مســـتمر في السنوات 
العشـــر الماضية، إذ يشـــهد هـــذا المخزون 

ا. ا بحوالي مليار دوالر سنويًّ نموًّ
أبـــرز  مـــن  عـــدًدا  المجلـــس  واســـتعرض 
االســـتثمارات التـــي تـــم اســـتقطابها، التي 
شـــملت اســـتثمارات من مؤسسات محلية 
وخليجية وأوروبية وآسيوية ساهمت في 
قطاعـــات متنوعة منهـــا القطاع المصرفي 
والمالـــي، الصناعـــي، اللوجســـتي وقطـــاع 
التجزئـــة، التعليـــم والخدمـــات الصحيـــة، 
وتكنولوجيـــا  والســـياحة،  والعقـــارات 

المعلومات واالتصاالت.
وبحســـب مؤتمـــر األمم المتحـــدة للتجارة 
النقـــد  وصنـــدوق  “األونكتـــاد”  والتنميـــة 
الدولي، فإن حجم االستثمارات المباشرة 
المتراكمـــة بالنســـبة إلـــى الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي للمملكـــة بلغ 78 % فـــي 2019، 
الـــذي يقـــدر  العالمـــي  المتوســـط  بضعـــف 

بحوالي 42 %.

المنامة - بنا

استقطاب استثمارات بـ 333 مليون دينار وخلق 4300 وظيفة 
ــرار جــهــود الــتــنــويــع االقــتــصــادي ــم ــت ــوزراء يــدعــو الس ــ ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس الـ

التوجيهات الملكية 
عززت مساعي 

التعافي ومواصلة 
النمو اإليجابي

نمو مخزون 
االستثمارات المتراكمة 
خالل 10 سنوات مليار 

دوالر سنويا

واصلنا الحياة 
بصورة طبيعية 
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع مجلس التنمية االقتصادية



لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  أكـــد 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 
الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة أن 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، هو “ملك 
جســـد  والـــذي  والوفـــاء”،  اإلنســـانية 
جاللتـــه أروع الصـــور والمواقـــف في 
إلـــى  والوقـــوف  والوفـــاء  اإلنســـانية 
جانب أبناء شعبه في أحلك الظروف 
أجمـــع  للعالـــم  ليضـــرب  وأصعبهـــا، 
معنـــى مفهـــوم “القائد الحكيـــم” الذي 
ُجبـــل علـــى اتباع ســـبل تعزيـــز القيم 
اإلنســـانية النبيلـــة فـــي وطنـــه وبيـــن 
شـــعبه وتصديرهـــا إلى العالـــم ليكون 

جاللته مثاال يحتذى به.
وقال ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 

خليفـــة “لقـــد تخرج  صاحـــب الجاللة 
الملك من مدرسة األمراء واإلنسانية 
وانتهل جاللتـــه هذه المعانـــي القيمة 
مـــن والـــده صاحـــب العظمـــة الشـــيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراه، وأجداده الكرام الذين شهد لهم 
العالم والتاريخ بمواقفهما اإلنســـانية 
النبيلـــة والعظيمـــة والرائعة في معاٍن 
ُتظهر لنا مدى تمسك وحرص جاللته 
على إعالء قيم اإلنســـانية ورفع راية 

التسامح والتعايش بين الجميع”.
وأوضح ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة أن اتصـــال جاللته بالبطل 
وتهنئـــة  الحـــداد  ســـامي  البحرينـــي 
جاللته له باإلفراج والعودة سالما إلى 
أرض الوطـــن مـــع بقيـــة إخوانه يؤكد 
المســـاحة اإلنســـانية الواســـعة التـــي 

يتمتـــع بهـــا جاللتـــه ومـــدى االهتمـــام 
الكبيـــر الـــذي يحظـــى به أبناء شـــعب 
البحرين من قبل جاللته الذي يســـهر 
إلـــى  ويســـعى  راحتهـــم  علـــى  دائمـــا 
توفير كافة أشكال العيش الكريم لهم 
والمحافظـــة علـــى أمنهم وســـالمتهم 
فـــي مختلـــف الظـــروف ومهمـــا تغيـــر 

الزمان أو المكان.
األول  اليـــوم  “منـــذ  ســـموه  وأضـــاف 
لظهـــور معاناة الصيادين البحرينيين، 
تأكـــد للجميـــع مـــدى قوة الشـــخصية 
اإلنســـانية التي يمتلكها جاللته الملك 
مباشـــر  بصـــورة  جاللتـــه  تأثـــر  فقـــد 
الصياديـــن  البحريـــن  أبنـــاء  بمعانـــاة 
الذيـــن ارتبطوا بالبحر وبات عيشـــهم 
ورزقهـــم عليـــه، وتابـــع جاللتـــه بـــكل 
اهتمام هـــذا الموقف ووجـــه الجهات 

المعنيـــة فـــي المملكـــة إلـــى ضـــرورة 
الوقـــوف الـــى جانـــب أبنـــاء البحرين 
ســـالمين  إرجاعهـــم  علـــى  والعمـــل 
غانميـــن الـــى حضـــن البحريـــن الكبير 
والعمـــل على توفير ســـبل الراحة لهم 
منـــذ اإلفراج عنهم حتى الوصول الى 

البحرين”.
وتابع سموه “إن الشخصية اإلنسانية 
التي يمتلكها جاللة الملك ظهرت في 
العديد من المواقف مع أبناء البحرين 
الـــذي يتبـــادل معهـــم الحـــب والوفاء 
وكانـــت شـــخصية جاللته اإلنســـانية 
اقترنـــت  حيـــث  زتـــه  وميَّ حاضـــرة 
بصفـــات جميلـــة يتمتع بهـــا، فجاللته 
حنـــون وعطـــوف علـــى أبنـــاء شـــعبه 
كما أن الشـــعور بالمسؤولية اإلنسانية 
كانت وال زالت من الصفات التي تميز 

جاللته”.
وأكد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة أن “ملـــك اإلنســـانية” يعيـــش 
في نفـــوس ووجدان أبنـــاء البحرين، 
بعدما رسم جاللته بمواقفه اإلنسانية 

واالهتمـــام بأنبـــاء البحريـــن لوحـــات 
إنسانية بال حدود، ليصبح رمزًا للخير 
والعطاء والتفانـــي واأليادي البيضاء 

في سبيل رفعة البحرين وشعبها.
وختم سموه “إن اتصال جاللة الملك 
بالبطل البحريني سامي الحداد أثلج 
صدورنا جميع، وأكد للجميع أن أبناء 
البحريـــن يعيشـــون في كنـــف جاللته 
ورعايتـــه االبويـــة، وفـــي كل قضيـــة 
تهم أبناء البحرين واإلنسانية بصورة 
عامة يتـــرك جاللته بصمة إيجابية له 
ويؤكد أنـــه باألفعال ال باألقوال “ملك 
اإلنســـانية” واألب الحنـــون العطـــوف 
علـــى أبنائـــه والســـاهر علـــى راحتهـــم 
وعيشـــهم وأمنهم.. حفـــظ هللا جاللة 
الملـــك وأدام عليـــه موفـــور الصحـــة 

والعافية وطول العمر”.

المنامة - بنا

ناصــر بـن حمــد: جاللــة العاهــل “ملــك اإلنسانيــة”
ــن ــري ــح ــب ال ــب  ــعـ شـ جـــانـــب  إلـــــى  والـــــوقـــــوف  ــاء  ــ ــوفـ ــ الـ صـــــور  أروع  ــر  ــطـ سـ
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سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - وزارة اإلسكان

باســـم  اإلســـكان  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
للتنميـــة  العالمـــي  المركـــز  نّظـــم  الحمـــر، 
بالتعـــاون  البحريـــن  بمملكـــة  المســـتدامة 
اإلســـكان  لبحـــوث  القومـــي  المركـــز  مـــع 
والبناء بجمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
ـــا بعنـــوان “الرؤية  ـــا افتراضيًّ مؤتمـــًرا دوليًّ
المســـتقبلية للمـــدن المســـتدامة، ومعايير 

المدن الخضراء والذكية”.
 ويهدف هذا المؤتمر إلى فهم وإدراك دور 
التنمية الشـــاملة والمســـتدامة فـــي تنمية 
المدن، وتوعية العاملين في قطاع العمارة 
والعمـــران وتصميـــم المـــدن بنشـــر أهداف 
التنمية المستدامة وطرق تحقيقها، فضالً 
عن نشـــر ثقافة التنميـــة والمدن الخضراء 

والذكية بين جميع أطياف المجتمع.
 وخـــالل كلمته االفتتاحيـــة بالمؤتمر ثّمن 
العالمـــي  المركـــز  جهـــود  اإلســـكان  وزيـــر 
نشـــر  إلـــى  الراميـــة  المســـتدامة  للتنميـــة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، والتعريـــف 
بالمفاهيـــم الحديثة لبناء المدن الخضراء 
والذكيـــة، منّوًهـــا إلـــى أن انعقـــاد المؤتمـــر 
في الوقت الراهن يكســـبه أهمية إضافية 
لمناقشة التحديات الجديدة التي فرضتها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا، وبحـــث ســـبل 

تجاوزهـــا لمواصلـــة العمـــل نحـــو تحقيـــق 
أهداف التنمية المستدامة.

 وأفـــاد الحمـــر بـــأن الـــوزارة تعمـــل علـــى 
تحـــت  وطنـــي  إســـكاني  برنامـــج  تنفيـــذ 
مظلة األمر الســـامي لعاهل البالد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
برئاســـة  الحكومـــة  وتوجيهـــات  خليفـــة، 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بهـــدف تحقيق مبـــدأ اســـتدامة الخدمات 

اإلسكانية.
 وأضـــاف أن مشـــروعات مـــدن البحريـــن 
الجديدة التي تشيدها الوزارة في الوقت 
الراهـــن، وتوفـــر آالف الوحدات الســـكنية 
لألسر البحرينية، تأتي في مقدمة محاور 
هـــذا البرنامـــج اإلســـكاني، مشـــيًرا إلى أن 
تنفيذ المدن يتماشى مع األهداف األممية 
المتعلقـــة بالتنميـــة المســـتدامة 2030، وال 
ســـيما الهـــدف الحـــادي عشـــر الـــذي ينص 
على “جعل المدن والمستوطنات البشرية 
علـــى  وقـــادرة  وآمنـــة  للجميـــع  شـــاملة 

الصمود”.
 وقـــال الوزيـــر إن مملكـــة البحريـــن وعت 
مبكـــًرا إلـــى مســـألة ضـــرورة توفيـــر كافة 
معاييـــر جـــودة الحيـــاة للمواطنيـــن، فلـــم 

يقتصـــر التخطيـــط للمـــدن الجديـــدة على 
توفير وحدات ســـكنية فحســـب، بل امتد 
مناطـــق  توفيـــر  ليشـــمل  االهتمـــام  ذلـــك 
خدميـــة  ومناطـــق  واقتصاديـــة  تجاريـــة 
عصريـــة، وحدائـــق ومســـاحات خضـــراء 
باإلضافـــة  لأللعـــاب،  ومناطـــق  مفتوحـــة، 
إلـــى المالعـــب الرياضيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
كيلومتـــرات مـــن الواجهـــات البحرية. كما 
أولـــت الحكومـــة اهتماًما كبيـــًرا بالنواحي 
البيئية، من خالل استخدام مواد صديقة 
والطـــرق  الشـــوارع  وتشـــجير  للبيئـــة، 

الرئيســـية، واألحيـــاء الســـكنية، فضالً عن 
التشجيع على ثقافة ممارسة الرياضة، من 
خالل توفير مســـارات للمشي والدراجات 
الهوائيـــة ورياضات أخـــرى، باإلضافة إلى 
توفيـــر خدمات صحيـــة وتعليمية ودينية 
وغيرها، تلبية لحاجات ورغبات القاطنين 

والزوار.
وقال الوزير إن االهتمام بالمرافق والبنية 
التحتيـــة إلـــى جانـــب الوحدات الســـكنية 
يأتي في إطار تطبيق مفهوم تعزيز جودة 
الســـكن وجودة الحياة لألسرة البحرينية، 

مبيًنـــا أن تجربة مملكـــة البحرين في هذا 
المجال حظيت بإشـــادات وتثمين العديد 
من الدول، والمنظمات الدولية واإلقليمية 

ذات العالقة.
 وقد شهدت الجلسة تطرق وزير اإلسكان 
إلـــى مســـألة تعـــدد مفاهيـــم االســـتدامة، 
والمتطلبـــات األساســـية وأفضـــل الحلول 
جـــودة  لتحقيـــق  الالزمـــة  والممارســـات 
الســـكن، كما طرح تصوًرا لموضوع الشكل 
المســـتقبلي للمـــدن، والتأكيـــد علـــى مبـــدأ 
تجديد مفهوم المدن بما يواكب متطلبات 

العصر الحالي.
 وأشـــاد الحمر بمشاركة نخبة من الخبراء 
واألكاديمييـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــال 
التنميـــة المســـتدامة والمـــدن الذكيـــة في 
جلســـات المؤتمر، والتي شـــهدت مشاركة 
أكثـــر مـــن 1000 مشـــارك ومشـــاركة مـــن 
أن  إلـــى  منّوًهـــا  العالـــم،  دول  مختلـــف 
األوراق العلمية المتنوعة التي تم التطرق 
إليها خالل الجلســـات ستســـهم في تبادل 
الخبرات بين الدول المشـــاركة، وستسهم 
فـــي زيـــادة الوعـــي وإثـــراء البرامـــج التي 
ترمـــي إلـــى تحقيـــق األهـــداف التنمويـــة 

المتعلقة باالستدامة.
فيلـــم  عـــرض  الوزيـــر  كلمـــة  تلـــى  وقـــد 
وثائقـــي لمدينة ســـلمان، اســـتعرض فكرة 
تنفيـــذ المدينة ومـــا تتضمنه مـــن جوانب 
تخطيطية تتوافق مع معايير االستدامة، 
فضالً عن شـــرح جهـــود الحكومة الموقرة 
خـــالل  مـــن  الســـكن  جـــودة  توفيـــر  فـــي 
االهتمـــام بالنواحي البيئيـــة وتوفير كافة 
المرافـــق والخدمات إلـــى جانب الوحدات 
بإشـــادة  الفيلـــم  حظـــي  وقـــد  الســـكنية، 
الحضـــور والثناء علـــى التخطيط المتميز 

لمشروعات المدن.

ــًرا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة اهــــــتــــــمــــــاًمــــــا كـ ــ ــيـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ إيـــــــــــــاء الـــــــنـــــــواحـــــــي الـ

الحمر: خطى بحرينية ثابتة نحو “استدامة” الخدمات اإلسكانية
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تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة بتوزيع 5000 
وزيـــر  أعلـــن  ســـكنية،  وخدمـــة  وحـــدة 
اإلســـكان باســـم الحمـــر بـــدء الـــوزارة في 
إجراءات توزيع مشروع البحير اإلسكاني 

على المواطنين المستفيدين.
هامـــش  علـــى  اإلســـكان  وزيـــر  وصـــرح 
مباشـــرته إجـــراءات التوزيع بأن مشـــروع 
أبـــرز  مـــن  يعـــد  اإلســـكاني  “البحيـــر” 
تنفذهـــا  التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات 
الـــوزارة بالمحافظـــة الجنوبيـــة، وأنه يعد 
أحـــد الروافـــد األساســـية لبرنامـــج تنفيـــذ 
األمر الملكي الســـامي ببناء 40 ألف وحدة 
سكنية التي أمر عاهل البالد بتنفيذها في 

أســـرع وقت ممكن، والمنبثق عنه االلتزام 
اإلســـكاني الـــوارد فـــي برنامـــج الحكومة 
بشـــأن العمـــل علـــى توفير 25 ألـــف وحدة 
ســـكنية، مشـــيًرا إلـــى أن دعـــم الحكومـــة 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس الوزراء ساهم في اإلسراع بتوزيعه 

على المواطنين بعد وصول نسب اإلنجاز 
به إلى المرحلة النهائية.

وأفاد الوزير بأن مشروع البحير اإلسكاني 
يمتـــاز إلى جانب موقعـــه، بتضمنه العديد 
تخـــدم  التـــي  والمرافـــق  الخدمـــات  مـــن 
مفتوحـــة  كمناطـــق  المشـــروع،  قاطنـــي 

أللعاب األطفال، فضاًل عن توفير مسارات 
خاصة للمشـــاة والدراجات الهوائية أسوة 

بمشروعات مدن البحرين الجديدة.
وقـــال الحمر إن مشـــروع البحير سيســـهم 
بشـــكل كبير في تلبية الطلبات اإلســـكانية 
فـــي  االنتظـــار  قوائـــم  علـــى  المدرجـــة 

المحافظـــة الجنوبيـــة، مفيًدا بـــأن طلبات 
المحافظـــة شـــهدت تقدًمـــا محـــرًزا  تلـــك 
خالل الســـنوات األخيـــرة من حيث وتيرة 
تلبية الطلبات اإلســـكانية بها، الســـيما بعد 
توزيـــع المراحـــل األولـــى بمدينـــة خليفـــة، 
فـــي  الســـكنية  المجمعـــات  ومشـــروعات 

الرفـــاع الغربي والرفاع الشـــرقي، مشـــيًرا 
إلى أن العمل مســـتمر لتنفيذ المشـــروعات 
فـــي  اإلســـكانية  الخدمـــات  وتوفيـــر 
المحافظـــة الجنوبية ومختلف محافظات 

المملكة عموما.
وتطرق الوزير للحديث عن برنامج توزيع 
الـ 5000 وحدة ســـكنية التي أمر بها ســـمو 
ولـــي العهد، إذ أشـــار إلـــى أنه يســـير وفق 
الخطط الموضوعـــة، وأن إدارة الخدمات 
اإلســـكانية تعقـــد يومًيا اجتماًعا تنســـيقًيا 
بمشـــاركة المعنيين في إدارة المشروعات 
لضمـــان  وتســـهيلها  اإلجـــراءات  لمتابعـــة 
سرعة اإلنجاز، مؤكًدا حرص الوزارة التام 
علـــى ضمـــان وصـــول الخدمة اإلســـكانية 
للمواطن بالسرعة الممكنة وبأعلى معايير 

الجودة.

ــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــو ولـــــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــًذا ألمـــــــــر سـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ تـ

بـــــــدء تـوزيـــــع مشـــــروع البحيـــــــر اإلسكـانــــــي



تحــّدث البطــل العالمــي ســامي الحداد في مداخله بتلفزيون البحرين عن المعاملة الســيئة التــي القاها بقطر قائالً: “كنا في محنة لم 
أختبرهــا مــن قبــل، ولــم أتوقعهــا، خصوًصا حين تكون بدولة مجاورة لنا نحن، حدثت في البحــر، توقعت أن يكون هنالك تعاون من 

قبلهم، بأن “يدلوني” على الطريق الصحيح، بدالً من أن يأخذوني للتهلكة التي رأيتها”.

 وأضـــاف الحداد “ُســـحبنا مـــن “الطراد” 
الســـواحل،  خفـــر  إلـــى  حتـــى وصولنـــا 
ن اســـم  ثـــم أخـــذت منـــا بطاقاتنـــا، ودوِّ
“الطـــراد” وبقيـــة التفاصيـــل، ولم أتوقع 
بأنهـــم يعرفـــون أشـــياء كثيـــرة عني أنا 

ا، أول وصولي إلى المركز”. شخصيًّ
وأردف بضيـــق “كانـــوا ســـعداء، وكأنهم 
“محصليـــن” جائزة كبيـــرة، حققوا معنا 
من قبل أكثر من جهة، وتحركوا بنا في 
الليـــل، كنا نظن بأننـــا ذاهبون إلى مكان 
بعينـــه، لكنهـــا مجـــرد حركـــة بالســـيارة 
لثالث أو أربع ساعات، ثم يعيدوننا إلى 

المركز مرة أخرى”.
وتابع “منعونا من االســـتحمام، من أول 

“مـــا مســـكونا” وحتى اإلفراج عنـــا، أوالً 
ألن ليـــس لدينـــا مالبـــس، ثانًيـــا أغلقـــوا 
عنـــا فـــي الزنزانة الماء الســـاخن مع أنه 
كان موجوًدا ساعة وصولنا، والجو كان 
بارًدا، و”يشـــغلون” المكيف، كما أنهم لم 

يزودنا بـ “لحاف”.
لكنـــه  “األكل موجـــود،  الحـــداد  وأردف 
يوضـــع علـــى األرض، حتـــى يصـــل إليه 
الصرصور، ثم يســـلمه لـــك، وحتى ذلك 
ال يتم بشـــكل مباشـــر، لم يسمح لنا بأن 

نتكلم مع أي شخص كان”.
وتابـــع “جـــاءوا بطاقـــم جديـــد، مهمتـــه 
منـــع أي فرد من الشـــرطة بـــأن يتحدث 
معنـــا، و”يحسســـك” بأنـــك لســـت مجرد 

شـــخص تـــم “إمســـاكه” فـــي البحـــر، بل 
وكأنـــك قاتل، لدي زمالء رياضيون في 
الدوحة من أصول بحرينية، حاولوا أن 
يســـاعدونني، بـــأن يزودوني بـــاألكل أو 

الفوط، لكن ذلك قوبل بالمنع”.
وأكمـــل “المنع طـــال اســـتخدام الفوط، 
أو بأن أغّير الجاكيت أو “التي شـــيرت”، 
واألدوية أيًضا، بعدها منعوا أي أحد من 
زيارتنـــا، بل إنهم غّيروا مكان احتجازنا 
دون أي يطلعـــوا أحد، حتى قائد المركز 
نفسه، حتى ال يطلع أي شخص يحاول 

زيارتنا أو يعلم أين نحن بالضبط؟”.
وواصل الحـــداد “ظللنـــا مقطوعين عن 

كل شيء”.

البطل سامي الحداد: قادوني للمركز بفرح وكأنهم “محصلين” جائزة كبيرة
الســـلطات القطريـــة منعتنـــا مـــن االســـتحمام واســـتخدام األدويـــة والمـــاء الســـاخن
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المنامة - وزارة الداخلية

أشــاد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور الجهــود التــي بذلهــا فريق 
برنامــج “كــوادر” بمعهــد اإلدارة العامة في تطوير وتحســين خدمة 
برنامــج اإلعانــات االجتماعيــة للحــاالت الطارئــة بالمحافظــة، مــن 
خالل الدراسة التي قام بها الفريق والتي تأتي ضمن أهداف معهد 

اإلدارة العامة لتطوير منظومة العمل الحكومي.

وأشاد المحافظ بالتطوير النوعي 
سيســـهم  الـــذي  الخدمـــة،  لهـــذه 
اإلعانـــات  إيصـــال  تســـهيل  فـــي 
لمســـتحقيها بشـــكل أفضـــل، مـــا 
يســـتوجب إرضاء المستفيد من 
خـــالل توفير مســـتندات ووثائق 
الخدمـــة وتقليـــل أيـــام االنتظـــار 
مـــن 8 إلى 3 أيـــام، مؤكًدا حرص 
كافـــة  توفيـــر  علـــى  المحافظـــة 
االحتياجات الالزمة لدعم تنفيذ 

الفكرة.
وأفاد مقدمو المشروع أن دراسة 
المشـــروع جاءت بناًء على رغبة 

المحافظـــة فـــي تعزيـــز الشـــراكة 
لخدمـــة  المســـتمر  والتحســـين 
رؤيـــة  مـــع  لتتماشـــى  العمـــالء، 
التنمويـــة  المحافظـــة  وأهـــداف 
وشـــهادة الجـــودة “اآليـــزو901 _ 

.”2015
يذكر أن الدراسة تبحث إمكانية 
رفـــع مبلـــغ الدعـــم بالشـــراكة مـــع 
القطـــاع الخاص وإيجـــاد المأوى 
المناســـب للحـــاالت الطارئـــة، مـــا 
يســـهم في تعزيز أمن واســـتقرار 
الحاالت المتضـــررة والعمل على 

احتواء األزمة.

3 أيام لتنفيذ طلبات الحاالت الطارئة

أكثـــر مـــن ســـنة ونصـــف أي نخـــو 18 
شـــهرا، وانـــا انتظـــر، ومـــا أزال أنتظـــر 
وربما قد يمتد االنتظار الى سنين وال 

أستطيع كمواطن الوصول الى حل.
و علـــى الرغم مـــن أني لم أتـــرك منبرا 
إعالميا اال وعرضت مشـــكلتي خالله، 
ولم أجد مكانا اال وشكوت هذا التأخير 
غيـــر المبرر، فمازال الزمن يمضي وأنا 
ال أملـــك اال االنتظار، ولكني تعبت من 
االنتظار ومن الســـؤال ومن الشـــكوى 

ومن التواصل والمراجعة.
 وأناشـــد المســـؤولين من خـــالل منبر 
“البالد” مســـاعدتي، فقد أثـــر االنتظار 
موضوعـــي  أن  علمـــا  حياتـــي،  علـــى 
ال يحتـــاج لـــكل هـــذا االنتظـــار وحـــل 
شـــكواي ليس بحاجة لحلول سحرية 
ألنها بسبب تأخير تنفيذ هيئة التأمين 
االجتماعي لحكم محكمة تمييز صدر 

لصالحي منذ 9 أشهر.
مناشـــدته:  فـــي  المواطـــن  ويقـــول 
قضيتي معروفة لدى هيئة التأمينات 
االجتماعيـــة وقـــد كتبـــت عنهـــا بعض 

الصحـــف ووســـائل التواصل مســـبقا، 
فلقـــد مـــر 9 أشـــهر علـــى صـــدور حكم 
مقدمـــة  تنفيـــذ  وطلبـــات  التمييـــز، 
ذهبـــت  للمحكمـــة  المحاميـــة  مـــن 
للهيئة، وهنـــاك العديد مـــن المكاتبات 
شـــيء  ال  اآلن  ولحـــد  واالتصـــاالت 
يبشـــر بقـــرب تنفيذ الحكـــم، تواصلت 
معهـــم بالعديـــد مـــن المراســـالت مثل 
البريد المســـجل بعلـــم الوصول، وعبر 
البريد اإللكتروني وعبر نظام تواصل 

للشكاوى، وباالتصاالت الهاتفية.
ويـــردف: علمـــا بـــأن الحكـــم لصالحي 
قضـــت به محكمة درجة أولى بتاريخ 
31/12/2018، ثم محكمة االســـتئناف 

بتاريخ 25 يونيو 2019م، ثم محكمة 
التمييـــز بتاريـــخ 22 مـــارس 2020م، 
لصالحـــي، وذلك باحتســـاب الفترة ما 
بيـــن 22 نوفمبر 1997 وحتى 1 يوليو 
1999م ضمـــن مـــدة خدمتـــي كمعلـــم 

بوزارة التربية.
ويبين: أن حكم أول درجة مرت عليه 
سنتان، وحكم استئناف - والمفروض 
أن يتـــم التنفيـــذ، ولكـــم مـــر عليه االن 
ســـنة ونص، وحكم التميـــز مر عليه 9 

أشهر.
ويوضح: الهدف من تقديمي الدعوى 
هو احتســـاب المدة وما يترتب عليها 
مـــن اســـتحقاقات ماليـــة، وبالوثائـــق 

)ســـليبات راتب( كانت تســـتقطع مني 
االشـــتراكات عـــن هـــذه الفتـــرة، ولـــم 
أطلب استرجاعها ولم أخول ولم آذن 
ألي طرف أبدا بالتصرف باشـــتراكاتي 
المســـتقطعة لدى الهيئـــة، وذلك ألجل 
االســـتفادة منهـــا للتقاعـــد، وهـــذا كان 
هدفـــي مـــن رفـــع الدعوى، وقـــد صدر 
وانـــا  بذلـــك،  فعـــال  لصالحـــي  الحكـــم 
متقاعـــد حاليـــا خرجـــت فـــي التقاعد 
 ،2019 يوليـــو   1 بتاريـــخ  االختيـــاري 
ولـــي مســـتحقات عـــن المـــدة تتمثـــل 
في فرقيـــة في الراتـــب وبأثر رجعي، 
نهايـــة  مكافـــأة  زيـــادة  فـــي  وفرقيـــة 
الخدمـــة، وفرقيـــة في زيـــادة مكافأة 
الخدمة الحكومية ألكثر من 20 سنة.
ويختتـــم بالقـــول: كان دائمـــا ردهـــم: 
“بنشـــوف لك الموضوع وبنتأكد لك... 
اتصـــل فينـــا عقـــب كـــم يـــوم، والزال 
المسلســـل متكررا ولحد آالن. “، أناشد 
المســـؤولين وأطالب الهيئة باإلسراع 
بتنفيـــذ الحكم بتثبيت مـــدة خدمتي 
الماليـــة  المســـتحقات  وتســـليمي 

المترتبة عليها.

مكاتب التأمينات )صورة ارشيفية(

القضــاء أنصفــه الحتســاب مبلــغ أكثــر بالراتــب ومكافــأة نهايــة الخدمــة
معلم متقاعد لم يتسلم مستحقاته من “التأمينات” منذ 9 أشهر

طالبت فعاليات وطنية عبر “البالد” األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بأن يكون له دور واضح ومهم 
فــي إلــزام الســلطات القطريــة ببنود اتفاق العــال، وأن تتوقف فوًرا عن انتهاك االتفاقية، ســواء فيمــا يتعلق باالعتداءات 

على البحارة البحرينيين، أو الممارسات المأجورة التي تقوم بها قناة الجزيرة.

أجندات مؤثمة

وقال عضو النائب إبراهيم النفيعي 
إن االستحواذ القطري على قوارب 
البحرينييـــن،  الصياديـــن  وأمـــالك 
يعكـــس ترســـبات األحقـــاد الدفينة 
قصـــص  تســـردها  التـــي  هنالـــك، 
الصياديـــن البحرينيين لفترة تعود 

إلى ما قبل العام 2010.
لــــ  بتصريحـــه  النفيعـــي  وأضـــاف 
التـــي  “التصريحـــات  أن  “البـــالد” 
أدلـــى بهـــا البطـــل العالمـــي ســـامي 
الذيـــن  البحـــارة  وبقيـــة  الحـــداد 
كانوا محتجزيـــن بقطر، والظروف 
القاهرة والمشـــينة التي مـــروا بها، 
توجز وبوضوح السياســـات العامة 
للسلطات القطرية، التي لم تغيرها 
اتفاقيـــة المصالحـــة الخليجيـــة، أو 

تصحح مسارها بهذا الجانب”.
وأوضـــح أن “مـــا يبدر منهـــم يمثل 
إحراًجا للوســـطاء أنفسهم، وأعني 
دولـــة الكويت الشـــقيقة والواليات 

المتحـــدة األميركيـــة، الذين ســـعوا 
لطـــي صفحة الخالفات جانبا، لكن 
ما نـــراه هو أن للســـلطات القطرية 
أجنـــدات مؤثمـــة ضدنـــا، تمثل لهم 

أولوية واهتماما”.
وقـــال “على األمين العـــام لمجلس 
التعاون الخليجي طالل الحجرف 
أن يكـــون له دور واضح ومهم في 
ببنـــود  القطريـــة  الســـلطات  إلـــزام 
فـــوًرا  تتوقـــف  وأن  العـــال،  اتفـــاق 
عن انتهـــاك االتفاقية، ســـواء فيما 
يتعلـــق باالعتداءات علـــى البحارة 
الممارســـات  أو  البحرينييـــن، 
قنـــاة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  المأجـــورة 
المســـتمرة  ومحاولتهـــا  الجزيـــرة 
لتشـــوية صورة البحريـــن، وفبركة 

األحداث والوقائع”.

تصعيد حقوقي

مـــن جهته، أكد النائب خالد بوعنق 
علـــى  الحقوقـــي  التحـــرك  أهميـــة 
أعلى المســـتويات األممية تجاه ما 

يحدث من تجاوزات فجة من قبل 
الســـلطات القطريـــة تجـــاه البحارة 
البحرينييـــن، وما يتخلـــل ذلك من 
انتهاكات إنســـانية مشينة بحقهم، 

وبحق عوائلهم.
إلـــى أن االســـتحواذ علـــى  ولفـــت 
أمالك البحارة من قوارب ومعدات 
صيد وغيرها، أمر مخالف للقوانين 
الدوليـــة والخليجيـــة  واالتفاقـــات 
في ذات الشـــأن، خصوًصا مع عدم 
وجـــود الدالئل على وجود اختراق 
للبحارة للميـــاه اإلقليمية القطرية، 
مؤكـــًدا أهميـــة إعادتهـــا ألصحابها 

فوًرا وبال إبطاء.
وأكد بوعنـــق أن البحريـــن ملتزمة 
دائًمـــا فـــي الحفـــاظ علـــى عالقات 
مـــع  والجـــوار  الجيـــرة  حســـن 
السياســـي  التاريـــخ  وأن  الجميـــع، 
والدبلوماســـي البحرينـــي العريـــق 
يؤكـــد ذلك، بخـــالف الجـــارة قطر، 
التـــي تمعن منذ عقـــود طويلة في 
اإلضرار باألمن الداخلي البحريني، 

وفـــي تصديـــر األزمـــات، وتمويـــل 
للدولـــة،  المناهضـــة  الجماعـــات 
وتوظيـــف اإلعالم األصفر لتحقيق 

كل ذلك.

قصص مؤسفة

وفـــي ذات االتجـــاه، قـــال الكاتـــب 
والمحلل السياســـي الشـــيخ صالح 
الجـــودر إن الجهـــود المبذولـــة من 
قبـــل الحكومـــة البحرينيـــة أثمرت 
مـــن  البحريـــن  أبنـــاء  عـــودة  فـــي 
معتقـــالت قطـــر، وهو جهد تشـــكر 
عليه وزارتـــا الداخلية والخارجية، 
متأمليـــن بعـــدم تكـــرار مثـــل هـــذه 

السلوكيات المرفوضة والدخيلة.
وتابع “من الضـــرورة إعادة قوارب 
أمـــالك  البحرينيـــة وبقيـــة  الصيـــد 
يجـــوز،  ال  أمـــر  ألنـــه  الصياديـــن؛ 
ويمثـــل اســـتهداف ألرزاق النـــاس، 
خصوصـــا أن منها مـــا بقيت هنالك 
لسنوات، ومنها ما يتخطى سعرها 

28 ألف دينار”.
وأكمل “كما أدعو لتعويض البحارة 
عـــن التلفيـــات التـــي تعرضـــت لهـــا 
خـــالل  ومحركاتهـــم  قواربهـــم 
يمتـــد  وأن  الماضيـــة،  الســـنوات 
هـــذا التعويـــض لألضرار النفســـية 
الجسمية واالنتهاكات التي ذكرها، 

على ســـبيل المثال وليس الحصر، 
وبقيـــة  الحـــداد  ســـامي  البطـــل 

البحارة المفرج عنهم أخيًرا”.
“نســـمع، بحكـــم  الجـــودر  واختتـــم 
مـــن  الكثيـــر  الصحافـــي،  عملنـــا 
الشكاوى والقصص المؤسفة التي 
يتعـــرض لهـــا البحارة منذ ســـنوات 
طويلـــة، وبشـــكل غيـــر مبـــرر وغير 
أخالقـــي، وهـــو أمر أوجد اســـتياء 
شـــعبيا بحرينيا كبيرا؛ لعدم وجود 
مـــا  لـــكل  المنطقيـــة  المســـببات 
يحـــدث، فنحن دول جيـــرة، وبيننا 
نســـابة وقرابة، وما يحدث تسميم 

لألجواء وللعالقات”.

ــة الــخــلــيــجــيــة ــح ــال ــص ــم ــم ال ــ ــرة رغـ ــم ــت ــس ــا م ــدنـ ــدات الـــمـــؤثـــمـــة ضـ ــ ــنـ ــ األجـ

فعاليات وطنية: ندعو الحجرف ألن يكون له دور بوقف االعتداءات القطرية

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

الشيخ صالح الجودر خالد بوعنق إبراهيم النفيعي
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مكتب النائب محمد البوعينين

المنامة - مكتب النائب عيسى الدوسري

أشــاد نائــب رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي 
بمجلــس النــواب  النائــب عيســى الدوســري “بمــا حققــه مجلــس التنميــة 
االقتصاديــة برئاســة ولــي العهــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، مــن خــال اســتقطاب اســتثمارات 

مباشرة تبلغ نحو 885 مليون دوالر في عام 2020”.

وأكد “أن هـــذا اإلنجاز والذي تحقق 
في ظروف اقتصادية عالمية صعبة 
دليـــل على قـــوة البيئـــة االقتصادية 
فـــي البحريـــن بكونهـــا قـــادرة علـــى 
األجنبيـــة  األمـــوال  رؤوس  جـــذب 

لالستثمار في مختلف الظروف”.
وأشار الدوســـري إلى “أن ما حققته 

االســـتثمارات المتراكمـــة في مملكة 
البحريـــن مـــن نمـــو مســـتمر خـــالل 
العشـــر ســـنوات الماضية، دليل على 
وجـــود خطـــة اقتصادية مدروســـة 
ومتوازنـــة، والـــذي كان نتيجتـــه ما 
شـــهده هـــذا المخـــزون من نمـــو بلغ 

مليار دوالر سنوًيا”.

الدوسري: البحرين بيئة جاذبة لالستثمارات

أكـــد رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
محمـــد  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
البوعينيـــن، أن إعـــالن البيت األبيض 
عـــن تصنيف مملكـــة البحريـــن ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة كـ “شريكين 
أمنييـــن رئيســـيين” للواليات المتحدة 
العالقـــات  ليعـــزز  جـــاء  األمريكيـــة، 
الواليـــات  بيـــن  المشـــتركة  الثنائيـــة 
المتحدة والبحرين واإلمارات العربية 
مســـتويات  إلـــى  ونقلهـــا  المتحـــدة 
جديدة”، مشيًرا إلى أنه “يمثل التزاًما 
دائًمـــا بالتعـــاون االقتصـــادي واألمني 
المشـــترك خصوًصـــا أن اإلعـــالن عـــن 
التصنيف يمثل ثمرة حقيقية لشراكة 

إستراتيجية”.
ولفـــت السيســـي البوعينيـــن إلـــى أن 
“هذا القرار المهم جاء كنتيجة حتمية 
لمتانـــة العالقـــة الثنائية بيـــن البلدين 
والتـــي تعتز بها المملكة، فهي شـــراكة 
الواليـــات  مـــع  مهمـــة  اســـتراتيجية 
المتحدة، خصوصا أن مملكة البحرين 

حريصـــة  وســـتظل  ومازالـــت  كانـــت 
على مد جســـور التعـــاون مع الواليات 

المتحدة”.
وأضـــاف أن “الواليـــات المتحدة دولة 
مـــن  العديـــد  معهـــا  تربطنـــا  صديقـــة 
القواســـم والفكـــر المشـــترك خصوصا 
واالقتصـــاد  التنميـــة  مجـــال  فـــي 
اإلرهـــاب  ومكافحـــة  والتكنولوجيـــا 
والتطـــرف، وهـــي قواســـم تعمل على 
تقوية الروابـــط”، مبيًنا أن “إقرار هذه 
الشراكة ستعمل على تعزيز العالقات 

المتحـــدة  الواليـــات  بيـــن  الثنائيـــة 
ومملكـــة البحريـــن من جهـــة ومجلس 

التعاون الخليجي عموما”.
اإلخـــوة  البوعينيـــن  السيســـي  وهنـــأ 
األشـــقاء في دولـــة اإلمـــارات العربية 
المنظومـــة  أن  موضحـــا  المتحـــدة، 
الخليجـــة تعمـــل دائما بتناغـــم مثالي؛ 
وذلـــك ســـعيا للهـــدف الســـامي وهـــو 
تحقيـــق العـــدل والرفاهيـــة والســـالم 

لشعوب المنطقة.
وأكـــد أن “هـــذا التصنيـــف يعـــد حالـــة 
اســـتثنائية تنفرد بها مملكـــة البحرين 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة؛ 
لتضمنهـــا اعترافـــا صريحـــا بالشـــراكة 
األمنيـــة االســـتثنائية، والمتمثلـــة في 
اســـتضافة اآلالف من جنود الواليات 
المتحـــدة، مع االلتـــزام الكامل من كل 
بلد بمكافحة التطرف في جميع أنحاء 
المنطقـــة، األمـــر الـــذي يشـــكل نجاًحا 
آخـــرا كبيرا للسياســـة وللدبلوماســـية 

البحرينية المتزنة والمتميزة”.

السيســي: الشــراكة األمنية واإلســتراتيجية تعزز العالقات
التصنيف األميركي إنجاز يضاف للسياسة البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
بـــأن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
شـــرطة مكافحـــة المخـــدرات وفـــي 
إطـــار قيامها بتنفيذ مهامها بتطبيق 
القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت 
من القبض على شـــخصين )27 و28 
عامًا( يحمالن جنســـية آسيوية، إثر 

قيامهما بالترويج للمواد المخدرة.
اإلدارة  تلقـــي  بعـــد  أنـــه  وأوضـــح 
باشـــرت  الشـــأن،  بهـــذا  لمعلومـــات 
الشـــرطة عمليات البحـــث والتحري 
وجمـــع األدلـــة والتـــي أســـفرت عـــن 
تحديـــد هوية المذكوريـــن والقبض 
عليهمـــا وبحوزتهمـــا مـــواد مخـــدرة 

ومبالغ مالية حصيلة البيع.
العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة إلى أنه 
تـــم تحريـــز المضبوطـــات والتحفظ 
واتخـــاذ  الماليـــة،  المبالـــغ  علـــى 
اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 
آسيويين يروجان 

المخدرات

التعاون مع بريطانيا في األمن البحري
زار قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركن 
دعـــم  مركـــز  ســـيادي  عـــالء  بحـــري 
البحريـــة  للقـــوات  التابـــع  األنشـــطة 
كان  حيـــث  البريطانيـــة،  الملكيـــة 
فـــي اســـتقباله قائـــد العنصـــر البحري 
بالقـــوات البحرية الملكيـــة البريطانية 

العميد بحري دين باسيت.
وفي بداية الزيارة، رحب قائد العنصر 
البحـــري بقائـــد خفـــر الســـواحل، وتم 
خـــالل الزيارة مناقشـــة أوجه التعاون 
والتنســـيق بيـــن الطرفين في مختلف 
مجـــال  فـــي  خصوصـــا  المجـــاالت 
والســـبل  القـــدرات  وبنـــاء  التدريـــب 

الكفيلة بتحسينها وتطويرها.
بعدها قام قائد خفر الســـواحل بزيارة 
غرفة العمليات البحرية، حيث استمع 
إليجاز عـــن مهام الغرفـــة ودورها في 
والســـالمة  األمـــن  علـــى  المحافظـــة 
البحريـــة، كمـــا اطلـــع على آليات ســـير 
لدعـــم  المقدمـــة  والخدمـــات  العمـــل 

وتعزيز األمن البحري.
وفي ختـــام الزيارة، أعـــرب قائد خفر 
الســـواحل عن شـــكره وتقديـــره لقائد 
العنصر البحري البريطاني على حسن 

االستقبال.

المنامة - وزارة الداخلية

استئناف تحصيل رسوم تمديد التأشيرات
ـــر  ـــن 22 يناي ـــارًا م ـــيرات اعتب ـــي للتأش ـــي والمجان ـــد التلقائ ـــف التمدي وق

أعلنت شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامـــة أنـــه اعتبـــاًرا مـــن تاريـــخ 
22 ينايـــر 2021 ســـوف يتـــم وقـــف 
والمجانـــي  التلقائـــي  التمديـــد 
واســـتئناف  الزيـــارة،  لتأشـــيرات 
علـــى  المقـــررة  الرســـوم  تحصيـــل 
خدمة تمديـــد التأشـــيرات بأنواعها 
بعـــد أن كانـــت معفيـــة من الرســـوم 
منـــذ تاريخ 21 أبريـــل 2020 تنفيذا 
لقرارات اللجنة التنسيقية ومراعاة 
رحـــالت  وتوقـــف  الـــزوار  لظـــروف 
الطيـــران فـــي الفترة التـــي تزامنت 
مع بـــدء جائحة كورونـــا في مملكة 

البحرين.
ولفتت شؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامـــة إلـــى أنـــه بإمـــكان الـــزوار 
تمديـــد  بطلبـــات  التقـــدم  الكـــرام 
صالحيـــة تأشـــيراتهم على اختالف 
أنواعهـــا عبر موقع بوابـــة الحكومة 
www.( الرابـــط  علـــى  اإللكترونيـــة 
bahrain.bh( أو بزيـــارة أحد مراكز 
الخدمـــة التابعـــة لهـــا فـــي المجمـــع 
فـــرع مدينـــة  أو  بالمحـــرق  األمنـــي 
عيســـى الجديـــد الكائـــن بالقرب من 
مركز شـــرطة جنـــوب العاصمة، بعد 
حجـــز موعـــد مســـبق عبـــر تطبيـــق 
االلتـــزام  ضـــرورة  مـــع   ،)skiplino(
بجميـــع اإلرشـــادات واالحتياطـــات 
الالزمـــة للحد مـــن انتشـــار فيروس 

الجنسية والجوازاتكورونا.

محمد البوعينين

المنامة - وزارة الداخلية

“اإلسكان” تجبر أرملة على تملك منزل “ورثة” وتشترط العيش مًعا
ناشــدت مواطنــة عبــر جريــدة “البــاد” وزارة اإلســكان لحــل مشــكلتها بعد أن ســدت في وجههــا كل األبــواب، إثر تعدي شــقيق زوجها على 

الوحدة التي تمتلكها.

وفي التفاصيل قالت االرملة منال إن طلب زوجها اإلسكاني والذي يعود الى عام 1992 قد ألغي بعد وفاته، وذكرت أنها كانت تسكن 
مع زوجها في منزل والده في مدينة حمد وهو الذي كان يتكفل بدفع األقساط اإلسكانية عن ذويه الذين انتفعوا بالوحدة منذ العام 

.1980

وتابعت بعد وفاة زوجها في العام 
لـــوزارة  مراجعـــات  وعـــدة   2013
االســـكان أكـــد الموظفـــون أنـــه تم 
إلغاء طلب الـــزوج وارتأت الوزارة 
بيـــت  الثالثـــة  وأيتامهـــا  تملكيهـــا 
الورثة المتهالك الذي تتشـــارك فيه 
مـــع ذوي زوجهـــا المتوفـــي )أختـــه 

وأخيه(.
الـــوزارة  أن  المواطنـــة  وذكـــرت 
أن  المنـــزل  لتمليكهـــا  اشـــترطت 
دون  الســـكن  حـــق  علـــى  توافـــق 
التملـــك ألخ وأخـــت زوجهـــا، علـــى 
أن تعـــود ملكية المنـــزل إليها وهي 

المحاســـبة والمســـؤولة عنـــه أمـــام 
الجهات الرسمية ووزارة اإلسكان.

رفضـــت  أنهـــا  األرملـــة  وتابعـــت 
القبول بهذه الشـــروط خاصة وأنها 
تنتظر بيت العمـــر منذ العام 1999 
لتســـتقر مع أبنائها، إال أنها رضخت 
لشـــروط الوزارة بعد أن تم التأكيد 
لهـــا بشـــأن عـــدم حصولهـــا على أي 
وحـــدة ســـكنية أخـــرى، خاصة مع 
رفض الـــوزارة إحياء طلب زوجها 

السابق.
وأكملـــت األرملة أن شـــقيق زوجها 
عاد بعـــد غياب ســـنوات إلى منزل 

والده وباشر بالسكن فيه مع أسرته 
وطالب باالســـتحواذ على أكثر من 
نصف المنزل فضال عن المشكالت 
بترويـــع  وتســـبب  اختلقهـــا  التـــي 
األرملـــة وأيتامهـــا فـــي منزلهم مما 

جعلهم ال ينعمون باألمان.
وناشـــدت األرملـــة وزارة اإلســـكان 
النظر في وضع المنزل خاصة وأن 
القضية وصلت إلى مراكز الشرطة 
بعد تعدي شقيق الزوج على أرملة 
أخيه وأيتامها وتهديدهم بســـلبهم 

حقهم.
وذكـــرت االرملة لــــ “البـــالد” بأنها ال 

تمتـــك إال راتبها التقاعـــدي الذي ال 
يتجـــاوز 300 دينـــار وأنهـــا صرفت 
الغرفتيـــن  لترميـــم  كثيـــرة  مبالـــغ 
التـــي تمتلكهما وتعيـــش فيهما في 
هـــذا المنـــزل الـــذي أصبـــح مصـــدر 
خـــوف ورعب لها وألبنائها، مطالبة 
بإيجاد الحل لحصولها على وحدة 
منفصلة عن شـــقيق زوجها خاصة 
وأنه ال يوجـــد من يحمي حقها وال 
مـــن تلـــوذ لـــه بعـــد هللا إال الـــوزارة 
التـــي أجبرتها علـــى الموافقة على 
تملك بيت ورثة لتقع في مشكالت 
بعد هذا العمر كانت في غنى عنها.

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل
Û  بدًءا، أتوجه بالشــكر لمملكة البحرين، ملًكا، حكومة وشــعًبا، على كل

ما ُتقدم للمواطنين والمقيمين على أرضها، وأود أن أشارك أصدقائي 
تجربتــي اليــوم في مملكــة البحرين بأخذ الجرعــه األولى من تطعيم 

.”COVID 19“
Û  وصلــت مملكــة البحريــن يوم الجمــع 15 يناير 2021 مســاًء، وأول ما

اســتدعى انتباهــي الحملــة التوعوية المكثفة حــول مخاطر الكورونا 
وفوائــد التطعيــم ضــده، ورقــم االتصــال أو الموقــع اإلكترونــي ألخــذ 

الموعد.
Û  صبــاح الســبت أجريــت اتصاال هاتفيــا لطلب موعد، وبــأدب متناه تم

تسجيل معلوماتي الشخصية وإعالمي أنه سيتم االتصال بي الحقا 
لتحديــد الموعــد، وما هي إال ســاعات قليلة حتى تــم االتصال وُحدد 
الموعد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا في مستشفى الملك 

حمد الجامعي.
Û  المذكــور المستشــفى  إلــى   2021 ينايــر   17 األحــد  توجهــت صبــاح 

ألجــد جميــع اإلرشــادات الواضحــة للتوجه إلــى مركز اللقاحــات، وما 
هــي إال دقائــق وأنــا عند موظفة االســتقبال لتشــكرني على حضوري، 
وتوجهنــي إلــى غرفــة تلقــي اللقــاح، وهنــاك تــم االستفســار عــن أي 
أمراض أعانيها ومن ثم سؤالي عن نوعية اللقاح الذي أرغب فيه، ثم 
إعطائــي الجرعــة األولى وتوجيهي إلى قاعــة االنتظار المجهزة طبيا 
لمعالجة أي مضاعفات أو أعراض جانبية، وبعد انتهاء فترة المراقبة 
)١٥ دقيقــة( أعطتنــي الممرضــة ســجل تطعيمــي، بعــد تحديث ملفي 
الطبي اإللكتروني، مع الموعد الســتالم الجرعة الثانية، ثم شــكرتني 

على الحضور ألخذ اللقاح.
Û إنني في حيرة من أمري: من واجبه شكر اآلخر؟
Û  إننــي أشــكر مملكــة البحريــن، ملــكا وحكومة؛ للنظــام المتكامــل بدءا

بالتوعية والوقاية والعالج والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين 
والمقيمين على حد سواء، والشكر موصول لوزارة الصحة والقيمين 
علــى المجلــس األعلــى للصحــة ومستشــفى الملــك حمــد الجامعــي؛ 
أدام  البحريــن.  المتكامــل لخدمــة مملكــة  لحســن اإلدارة والتنظيــم 
هللا مملكــة البحريــن ملــكا وحكومة وشــعبا ومدرســة يحتذى بها في 

التنظيم واإلدارة.

د. محمد ناجي علم الدين

ليلى مال اهلل



قــال النائــب العــام علي البوعينين إن النيابة العامة تمكنت خالل العام 2020 
مــن تحصيــل الغرامــات المحكــوم بها بمــا يجــاوز 7 ماليين و200 ألــف دينار، 
كما تمكنت من الحصول على أحكام بالغرامات والرد والمصادرة في قضايا 

الجرائم المالية وغسل األموال بما يناهز 470 مليون دينار.

فـــي  االفتتاحيـــة  كلمتـــه  فـــي  وذكـــر 
النيابـــة  ألعمـــال  الصحفـــي  المؤتمـــر 
العامـــة للعـــام 2020 أن العام الماضي 
شـــهد تطبيقًا موسعا لقانون العقوبات 
البديلـــة، بنـــاء علـــى الدراســـة الوافية 
ألحوال وظروف نـــزالء دور اإلصالح 
للجوانـــب  ومراعـــاة  والتأهيـــل، 
اإلنســـانية والصحية للمحكوم عليهم، 
حيـــث اســـتفاد مـــن تطبيـــق القانـــون 

1125 محكومًا.
“البـــالد”  استفســـار  علـــى  رده  وفـــي 
بشـــأن أســـباب التفـــاوت بيـــن أعـــداد 
القضايـــا المحفوظة والقضايا المحالة 
إلـــى أن  للمحكمـــة، أشـــار البوعينيـــن 

السبب في ذلك يعود لعدة عوامل.
ولفـــت إلى أن ذلك يعـــود أحيانًا لعدم 
معرفة الفاعل، إضافة إلى التوسع في 
جهـــود المصالحة وهو مـــا تعول عليه 
النيابة العامة فـــي العام 2021، فضال 
عـــن تعلـــق الكثيـــر مـــن تلـــك القضايـــا 
بقضايـــا الســـب والقـــذف والشـــيكات 
وهـــي يتم التعامل معهـــا دون اللجوء 
إلـــى المحكمـــة، حيـــث أتـــاح القانـــون 
للنيابـــة العامة مباشـــرة بعض القضايا 

ذات األحكام البسيطة.

وأشـــار إلى أن النيابـــة العامة وضعت 
ضـــوء  علـــى  للعمـــل  طـــوارئ  خطـــة 
الوضـــع القائـــم وأيـــة تطـــورات خالل 
انتشـــار جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19(، 
حيـــث تـــم تلقـــي طلبـــات المراجعيـــن 
خـــالل  مـــن  وتنفيذهـــا  والمحاميـــن 
الوســـائل اإللكترونـــي، كمـــا تـــم العمل 
بنظـــام التحقيق والمحاكمـــة عن بعد، 
واتبـــاع نظـــام المحاكمـــة الفورية في 
التصـــرف فـــي القضايـــا المقيـــدة عـــن 
االحترازيـــة،  اإلجـــراءات  مخالفـــة 
حيث يتم إنجـــاز ذلك في غضون 24 
ساعة دون اإلخالل بمعايير المحاكمة 

العادلة وضمانات المتهم.
ولفـــت إلـــى أن العـــام الماضي ســـجل 
انخفاضـــا في أعداد الســـرقات بمعدل 
17 %، إضافـــة إلـــى انخفـــاض نســـبة 
 %  48 بمعـــدل  المخـــدرات  قضايـــا 
عـــن  فضـــال   ،2019 بالعـــام  مقارنـــة 
انخفـــاض عـــدد القضايـــا المحالة إلى 
المحاكـــم بنســـبة 43 %، وذلك بفضل 
اســـتعمال النيابة العامة ســـلطتها في 
إصـــدار األوامـــر الجنائيـــة فـــي بعض 
القضايـــا والجنـــح التـــي تقـــررت لهـــا 
بموجـــب التعديـــل الـــذي طـــرأ مؤخرًا 

على قانون اإلجـــراءات الجنائية، مما 
خفف مـــن العبء على المحاكم وقلل 

الجهد والتكلفة.
وأضاف أن القانون أتاح للنيابة العامة 
تطبيـــق المحاكمة العاجلـــة ألول مرة، 
وذلـــك مـــن خـــالل االســـتجابة لرغبـــة 
المتهـــم المعتـــرف بالجـــرم فـــي مـــواد 
الجنح، حيث تباشـــر ضـــده إجراءات 
المحاكمـــة العاجلة، وتحدد له جلســـة 

محاكمة في غضون ثالثة أيام.
وأشـــار إلـــى أن اإلحصائيـــة الســـنوية 
لوحدة التحقيق الخاصة كشـــفت عن 
اســـتمرار انخفـــاض اإلدعـــاءات التـــي 
تدخـــل فـــي اختصاصها عـــن األعوام 
الســـابقة، حيـــث بلغـــت خـــالل العـــام 

الماضـــي 16 % مقارنـــة بالعـــام الـــذي 
سبقه.

وقـــال إن تمثيـــل المـــرأة فـــي أعضاء 
النيابة العامة بلغ 12.5 %، إلى جانب 
تمثيلهـــا 34 % مـــن عمـــوم منتســـبي 
هـــذه  تأتـــي  حيـــث  العامـــة،  النيابـــة 
الجهـــود في إطار تطبيـــق مبدأ تكافؤ 
الفرص وتمكين المرأة من االضطالع 
بدورهـــا في الحياة العامة وفي نطاق 

مؤسسات الدولة وأجهزتها.

انخفاض الجرائم

وبين في رده على أســـئلة الصحفيين 

أن جائحة كورونا )كوفيد 19( لم تكن 
هـــي الســـبب الرئيســـي فـــي انخفاض 
بـــل إن الفضـــل فـــي ذلـــك  الجريمـــة، 
يعود لمختلف الجهود التوعوية التي 
تقوم بها العديد من الجهات الرســـمية 

واألهلية ورجال الدين وغيرهم.
ولفـــت إلى أن مملكة البحرين ليســـت 
هـــي مـــن اســـتحدثت فكـــرة حمايـــة 
الشـــهود وإنمـــا هـــي مـــن الـــدول التي 

سارعت في تطبيق هذه الفكرة.
منصـــات  جرائـــم  أن  إلـــى  وأشـــار 
التواصـــل االجتماعـــي مؤرقـــة وذلـــك 
لســـهولة ارتكابهـــا، وأن النيابـــة تعمـــل 
علـــى دراســـة كيفيـــة التعامـــل معهـــا، 
إضافـــة إلى التأكيد علـــى الحاجة إلى 

تكثيف جهود التوعية بهذه الجرائم.
وأكد ان البحريـــن تحتل مرتبة عالية 
فـــي مكافحة االتجار بالبشـــر وجرائم 
غســـل األموال، مشـــيرًا إلى أن جرائم 
بنـــك المســـتقبل كانـــت ســـببا رئيســـًا 
للطفرة في جرائم غســـل األموال هذا 

خالل العام الماضي.
العقوبـــات  مـــن  المســـتفيد  أن  ورأى 
البديلـــة ليـــس المتهـــم فحســـب، بـــل 

يشمل ذلك أسرة المتهم وأقاربه.
وذكـــر أن جائحة كورونـــا )كوفيد 19( 
ســـببت قلقـــًا لـــدى النيابـــة فـــي إعاقة 
تطبيـــق العقوبـــات البديلة فـــي بداية 
األمـــر، حيـــث تـــم وقـــف العمـــل فـــي 
خدمـــة المجتمع، إلـــى أن تبددت هذه 
المخاوف شـــيئًا فشـــيئًا وتم السيطرة 

على األوضاع.

النائب العام علي بن فضل البوعينين

التوسع في “المصالحة” ... وإسقاط دعاوى القذف 
2020 فـــي  ــبــديــلــة  ال ــات  ــوب ــق ــع ال مـــن  ــاد  ــف ــت اس ــا  مــحــكــوًم  1125 الــبــوعــيــنــيــن: 

انخفاض قضايا 
المخدرات 48 % 
والسرقات 17 %
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سيدعلي المحافظة

51.3 ألف قضية باشرتها النيابة العامة في 2020
 قــال المحامــي العــام بالنيابــة العامــة وائل بوعــالي إن إجمالــي القضايا 
الــواردة للنيابــة العامة خالل العام 2020 بلغــت 51315 قضية، تم إحالة 
13964 قضية منها للمحكمة، فيما تم حفظ 51315 قضية، بنســبة إنجاز 

بلغت 99 %.

التقريـــر  اســـتعراضه  لـــدى  وأشـــار 
العامـــة  النيابـــة  ألعمـــال  الســـنوي 
للعـــام 2020 إلـــى أن 35 ألًفـــا و157 
قضيـــة مـــن إجمالـــي عـــدد القضايـــا 
التي باشـــرتها النيابة هي عبارة عن 
قضايـــا جنـــح، فيمـــا توزعـــت باقـــي 
الشـــكاوى  علـــى  بالتوالـــي  القضايـــا 
اإلداريـــة، والعـــوارض، ورد االعتبار، 

إضافة إلى الجنايات.
 وتصدرت نيابـــة محافظة العاصمة 
عـــدد القضايـــا الـــواردة بإجمالي 20 
ألًفـــا و842 قضية، تلتهـــا المحافظة 
الشـــمالية بإجمالـــي 13257 قضيـــة، 
ثـــم نيابة المحافظـــة الجنوبية بعدد 
9462 قضيـــة، وحلـــت أخيـــًرا نيابة 
 8360 بعـــدد  المحـــرق  محافظـــة 

قضية.

وأضاف بوعالي أن القضايا توزعت 
بحســـب النيابـــات المتخصصة على 
و5310  المـــرور،  لقضايـــا   3358
قضيـــة لنيابـــة الـــوزارات والجهـــات 
العامة، و5371 قضية لنيابة األسرة 
والطفـــل، و13 قضية لنيابة الجرائم 
لنيابـــة  قضيـــة  و114  اإلرهابيـــة، 
الجرائم المالية وغسل األموال، و25 

قضية لنيابة االتجار باألشخاص.
وأوضـــح أن النيابـــة العامة باشـــرت 
بمخالفـــة  تتعلـــق  قضيـــة   681
اإلجراءات االحترازية لمنع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، بلـــغ 

عدد المتهمين بها 871 شخًصا.
وأشـــار إلى أن هذه القضايا توزعت 
عـــن  امتنعـــوا  متهميـــن   404 علـــى 
تنفيـــذ إجـــراءات الحجـــر المنزلـــي، 

لالشـــتراطات  مخالـــف  و360 
الصحيـــة، و59 مخالًفا لمنع التجمع، 
و39 مخالًفـــا لقـــرار غلـــق المحـــالت 
التجاريـــة، و7 ممتنعيـــن عـــن العزل 
لتعريـــض  ومتهمـــان  الصحـــي، 

اآلخرين للعدوى.
وذكر أن النيابة حســـمت 25 قضية 
خـــالل 24 ســـاعة من وقـــت الضبط 
االشـــتراطات  بمخالفـــة  تتعلـــق 
الصحيـــة فـــي المطاعـــم والمقاهـــي 
والمحـــال التجاريـــة، بلـــغ مجمـــوع 
غراماتهـــا 83 ألف دينـــار، طالت 33 

ا. متهًما منهم 21 شخًصا اعتباريًّ
وتطـــرق إلـــى الحديـــث عـــن قضايا 
إساءة اســـتخدام منصات التواصل 

االجتماعـــي، حيـــث تصـــدر تطبيـــق 
التـــي  القضايـــا  قائمـــة  واتســـاب 
باشـــرتها النيابـــة بعـــدد 357 قضيـــة 
تـــاله  قضيـــة،   680 إجمالـــي  مـــن 
تطبيق انســـتغرام بعدد 187 قضية، 
ثم على التوالي تطبيقات فيســـبوك 
تـــوك  وتيـــك  وتويتـــر  وسنابشـــات 

وإيمو وكيك.
ولفت إلى اســـتفادة 1125 محكوًما 
مـــن العقوبـــات البديلـــة منهـــم 944 
ممـــن  و132  امـــرأة،  و48  رجـــال، 

تتراوح أعمارهم بين 15 و21 سنة، 
حيـــث تنوعت تلـــك العقوبـــات بين 
العمل في خدمة المجتمع، وحضور 
برامج التأهيـــل والتدريب، والتعهد 
بعد التعرض، واإلقامة الجبرية في 
مـــكان محـــدد، والخضـــوع للمراقبة 
االلكترونيـــة، وحظر ارتياد مكان أو 
أماكن محـــددة، إلـــى جانب إصالح 

الضرر الناشئ عن الجريمة.
الغرامـــات  مجمـــوع  أن  وتابـــع 
المحصلة من نيابة التنفيذ الجنائية 

و573  ألًفـــا  و287  مالييـــن   7 بلـــغ 
دينـــاًرا، فيمـــا بلـــغ مجمـــوع األوامر 

الجنائية 4715 أمًرا.
وذكـــر أن إجمالي القرارات الصادرة 
مـــن نيابـــة التنفيذ بلـــغ 66 ألًفا و52 
األحـــكام  عـــدد  بلـــغ  فيمـــا  قـــراًرا، 
أحـــكام  و604  ألًفـــا   38 الجنائيـــة 
جنائيـــة، إلى جانـــب التنفيذ الفوري 
لألحكام الجنائيـــة الذي طال 6316 
 5236 متهميهـــا  عـــدد  بلـــغ  قضيـــة 

متهًما.

المستشار أسامة العوفيالمستشار وائل بوعالي



زار أعضــاء مــن لجنة التحقيق البرلمانية بشــأن الخدمــات الطبية المقدمة من 
وزارة الصحــة مركزيــن صحييــن يوم أمس رفقة مندوبين مــن الصحافة ومن 

بينهم مندوبة “البالد” ومصور الصحيفة.
الزيــارة بــدأت بمركــز ســترة الصحــي ثــم انتقــل النــواب لمركــز صبــاح الســالم 

الصباح الصحي الواقع بمنطقة أم الحصم.
وكانــت “البــالد” قــد شــاركت بالزيــارة الميدانيــة األولــى للجنــة التحقيــق في 5 

يناير الماضي. وزيارة المركزين يوم أمس هي الثانية.
وضــم وفــد النــواب خــالل الزيــارة 4 نــواب هــم عمــار البناي، هشــام العشــيري، 

فاضل السواد، وعمار آل عباس.

بدء الجولة

وبدأت جولة النواب في االستعالمات، 
حيـــث تابعـــوا آليات تســـجيل المرضى 
للعيادات االستشارية، وأعداد األطباء، 
والمواعيـــد، والتواصل مـــع المترددين 
للتطعيم أو المراجعة أو الحصول على 
استشـــارة أو اســـتالم األدوية وغيرها، 
وكان المركـــز قد أجل عمليـــة التطعيم 
حتـــى االنتهاء من الزيـــارة، وكان يبدو 

غير مزدحم وهادئا.

9 أطباء لفترتين

يعمل في المركز 9 أطباء استشـــاريين 
والمســـاء،  الصبـــاح  فترتـــي  يغطـــون 
8 أطبـــاء بســـبب  وحاليـــا يعمـــل فيـــه 
إصابـــة أحـــد الكـــوادر الطبيـــة العاملـــة 
فيه بفيـــروس كورونا، وهو اآلن تحت 
الحجـــر، ويســـتقبل المركـــز يوميا 180 
إلـــى 220 مريضـــا، ولكنـــه فـــي بعـــض 
األيام قد يســـتقبل ضعف العـــدد، بينما 
يستقبل قسم رعاية الطفولة واألمومة 
مـــن 19 إلى 20 موعـــدا تكون مجدولة 
يوميا للحوامل واألطفال في العيادات 

االستشارية المخصصة لهم.
وخـــالل حديثهم مع المواطنين بشـــأن 
مـــدى رضاهـــم عـــن الخدمـــات الطبيـــة 
المقدمـــة لهم مـــن خالل جميع أقســـام 
بأنهـــم  المواطنـــون  صـــرح  المركـــز، 
راضـــون بشـــكل تـــام لما يقدمـــه المركز 
وإدارته وكل العاملين فيه من مختلف 
التخصصـــات. وقال المواطـــن إبراهيم 
أحمـــد مـــن أهالـــي ســـترة، إنـــه يراجـــع 
وضغـــط،  ســـكر  مريـــض  ألنـــه  المركـــز 
مردفـــا  عامـــا،   70 الــــ  عمـــره  وتجـــاوز 
“الحمد لله األمور طيبة في المركز )...(.

نقص األدوية

وتابع النائب هشـــام العشـــيري األدوية 

الموجـــودة فـــي المخـــزن والصيدليـــة، 
النقـــص فـــي األدويـــة، ومـــا  وأســـباب 
البدائـــل التـــي تصـــرف للعـــالج، وهـــل 
هنـــاك أدويـــة تـــم توفيرهـــا بـــدال مـــن 
األدوية غير المتوافرة، وهل يســـتطيع 
المريـــض الحصـــول علـــى عالجـــه من 
الســـلمانية فـــي حالـــة نفـــاده أو عـــدم 
القائميـــن  مـــن  مســـتوضحا  توافـــره، 
عن العديـــد من األدوية التي يشـــتكي 
المواطنـــون جراء عـــدم توافرها، وهل 
تـــم توفيرها، وغيرها مـــن األمور التي 
تصـــب في مصلحة المواطن وســـالمة 

حصوله على العالج.

األدوية المفقودة

التـــي  المشـــكالت  أبـــرز  مـــن  وكان 
التـــي رصدهـــا  المواطنيـــن،  تواجـــه 
النـــواب خـــالل الزيـــارة هـــي نقـــص 
اآلخـــر،  بعضهـــا  وانعـــدام  األدويـــة 
خصوصا تلـــك المرتبطـــة باألمراض 
المزمنـــة كأمـــراض القلب والســـكري 
والضغـــط، وقطـــرات العيـــون ومنها 
القطـــرات المرطبـــة لمعالجـــة جفاف 
التـــي “اختفـــت مـــن عمـــوم  العيـــن، 
صيدليات المراكـــز الصحية، وإن تم 
تعويضهـــا فهي ال تغطـــي المترددين 

المحتاجين لها”.
من جهتها، أكدت مسؤولة الصيدلية 
عقيلة ســـيد شـــرف أن الوزارة توفر 
األدويـــة  طلـــب  وأن  األدويـــة،  كل 
والحصـــول عليهـــا يســـتغرق 5 أيام، 
وأن النظام الحالي أن يسأل الطبيب 
حـــال  فـــي  البديـــل  عـــن  الصيدليـــة 
عـــدم توافـــر الـــدواء، مشـــددة علـــى 
أن األدويـــة الجنيســـة تـــؤدي نفـــس 

مفعول الدواء األصيل.

نظام وازدحام

جولة النواب في مركز صباح السالم 

امتـــدت لـــكل األقســـام، وكان المركز 
يعانـــي مـــن ازدحـــام “منظـــم”؛ ألنـــه 
يستقبل أعدادا كبيرة من المقيمين، 
ولوجـــود  المواطنيـــن،  وكذلـــك 
المترددين من المرضى، والمترددين 

للحصول على التطعيم أيضا.

29 ألف متردد

مســـؤولون  أكـــد  الجولـــة،  وخـــالل 
بالمركـــز للنـــواب، أن المركـــز يخدم 29 
ألـــف متردد مـــن المســـجلين للحصول 
علـــى خدماتـــه الطبيـــة المختلفـــة مـــن 
24 مجمعـــا، وأنـــه يســـتقبل يوميـــا من 

300 إلـــى 500 متردد يوميـــا، وبمعدل 
شـــهري قـــد يصـــل إلـــى 6 آالف متردد، 
وأن عـــدد مـــن يتـــم تطعيمهـــم يصـــل 
أحيانـــا إلـــى 600 شـــخص، ويعمل في 
المركـــز 7 استشـــاريين، ولم يشـــهد أي 
حالـــة كورونـــا فـــي كـــوادره الطبية أو 

التمريضية.

أجهزة قديمة

وتجـــول النـــواب فـــي أقســـام المختبر 
واألشـــعة وعيـــادات األســـنان، وتابعوا 
األجهـــزة الموجودة في هذه األقســـام 
وآليات صيانتهـــا وتجديدها، إذ توجد 
بعض األجهـــزة القديمة، والتي بحاجة 
إلـــى اســـتبدال، وتـــداول النـــواب مـــع 
العامليـــن في الصيدليـــة “أزمة األدوية 

المفقودة”، التي تم توفير بدائل لها.
مواطن: تطعموا

جلـــس المواطن الســـتيني جمال أحمد 
جاســـم، مـــع والدتـــه التســـعينية، وهو 
يرفـــع “دفتـــر” التطعيم، داعيـــا الجميع 
إلى ســـرعة التطعيـــم مثله، فقـــد أنهى 

الجرعتين بسالم وأمان.

الزيارات المفاجئة

بـــدوره، أكـــد النائـــب عمـــار البنـــاي أن 
الزيـــارة تأتـــي ضمـــن الزيـــارات التـــي 
تقـــوم بهـــا اللجنـــة البرلمانيـــة لمتابعـــة 
“مـــا  أن  موضحـــا  الطبيـــة،  الخدمـــات 
تابعنـــاه وشـــهدناه خالل الزيـــارة التي 
ضمت مركزين صحيين، شيء يرتقي 
بالمواطـــن، وهذا ما نســـعى له ونتمنى 
التـــي وجدناهـــا  الخدمـــات  تكـــون  أن 
اليوم هـــي الخدمات التي نراها طوال 

أيام السنة”.
وأوضـــح البناي “سنســـتمر في زياراتنا 
الزيـــارات  عبـــر  ســـواء  دوري  بشـــكل 
الدورية أو الزيـــارات المفاجئة للمراكز 
الصحيـــة والمستشـــفيات؛ للتأكـــد مـــن 
أن مـــا شـــهدناه اليـــوم مـــن تنظيم في 
األمور اإلدارية والتنظيمية والعالجية 
والمتابعـــة، ســـواء فـــي ســـرعة دخول 
المرضـــى أو حصولهـــم علـــى المواعيد 
يســـتمر على مر اليـــوم، مردفا أن “هذا 
مـــا نســـعى ونعمـــل عليـــه مـــن خـــالل 
اللجنـــة لحصول المواطـــن على أفضل 
الخدمات المقدمة من وزارة الصحة”.

أبرز المشكالت
التـــي  المشـــكالت  أبـــرز  عـــن  وأردف 
رصدتهـــا الزيارة أنها كانت نقص بعض 
األدويـــة، وهـــو أمـــر متكـــرر ومســـتمر 
منـــذ أكثـــر مـــن عاميـــن، ونحـــن نبحث 
ونتواصـــل مـــع وزارة الصحـــة إليجـــاد 
الحلـــول بشـــأن هذا الموضـــوع، ولكنها 
ترد بـــأن األدوية موجـــودة ومتوافرة، 
مؤكدا “لقـــد تأكدنا اليـــوم وعلى أرض 
الواقـــع أن هنـــاك أدوية غيـــر متوافرة، 
وهي ضروريـــة للمواطنيـــن، خصوصا 

أصحاب األمراض المزمنة”.

أفضل الخدمات

الطبيـــة والتمريضيـــة،  الكـــوادر  وعـــن 
أشـــار النائب البناي إلـــى أنها “موجودة 
في كل األقسام وسوف نتابع وجودها 
بوقـــت  فقـــط  وليـــس  األيـــام  طـــوال 
زيـــارة اللجنة، إذ تـــم مضاعفة الكوادر 

الموجودة”.
وفـــي رده علـــى ســـؤال لــــ “البـــالد” عن 
المقبلـــة  للزيـــارات  الزمنـــي  الجـــدول 
للجنـــة، رد النائـــب البناي بأنه ســـتكون 
ومتعـــددة،  مقبلـــة  زيـــارات  هنالـــك 
وســـتكون بصفـــة مفاجئـــة، للتأكـــد من 
حصـــول المواطـــن البحرينـــي والمقيم 

على أفضل خدمات الرعاية األولية.

النائبان هشام العشيري وعمار البناي مع كادرين بالمركز الصحي

طبيب “مكرون” في “سترة الصحي”... وأجهزة قديمة بمركز أم الحصم
الصحية لــلــمــنــشــآت  ــيــة  ــان ــث ال ــيــة  ــمــيــدان ال ــا  ــه ــارت ــزي ب ــة”  ــح ــص ال “تــحــقــيــق  تـــرافـــق   ”^“

8 أطباء بمركز 
سترة وإصابة 

التاسع بكورونا

المركز يستقبل 220 
مريضا... و20 موعدا 

يوميا بـ “الرعاية”

مسؤولة الصيدلية:  
األدوية الجنيسة 

تؤدي المفعول نفسه

البناي: لجنة التحقيق 
ستنفذ زيارات مفاجئة 

للمراكز الصحية
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بدور المالكي  - تصوير: رسول الحجيري

وأقر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية  «
المقدمة من وزارة الصحة في شهر نوفمبر 2020.

ويرأس اللجنة النائب هشام العشيري. وأعضاء اللجنة هم: علي إسحاقي،  «
عمار البناي، عمار حسين عباس، فاضل السواد، محمد العباسي، حمد 

الكوهجي، زينب عبداألمير، معصومة عبدالرحيم، يوسف زينل.

بروفايل اللجنة

تسجيل بيانات هدوء باألروقة تقديم األدوية عالمات أرضية

نقاشأدوية نفدت استفسارات للمرضى

طابور الصيدليةآل عباس والعشيري والسواد والبنايأدوية نفدتقياس الحرارة
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تغيب مسؤولين
تأجيل  الشورى  قــّرر مجلس   ^
ــقــريــري لــجــنــة الــشــؤون  مــنــاقــشــة ت
بخصوص  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
الـــحـــســـاب الـــخـــتـــامـــي الحــتــيــاطــي 
ــيـــال الــقــادمــة لــلــســنــة الــمــالــيــة  األجـ
 ،2017 ديــســمــبــر   31 فــي  المنتهية 
والـــحـــســـاب الــخــتــامــي الحــتــيــاطــي 
ــيـــال الــقــادمــة لــلــســنــة الــمــالــيــة  األجـ
المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد 
الرقابة  ــوان  ديـ قبل  مــن  تدقيقهما 
الــمــالــيــة واإلداريــــــــــة، إلــــى إحـــدى 
لتغيب  المقبلة  المجلس  جــلــســات 

ممثلي الحكومة عن المناقشة.

الرئيس علي الصالح واألمين العام أسامة العصفور

المســقطي متوقعا: ستشــهد األشــهر المقبلة تداعيات سلبية
حزمة البحرين المالية بفترة كورونا األكبر عالميا

علـــى  الشـــورى  مجلـــس  وافـــق 
تشـــريع يجيز دفع نســـبة %50 من 
رواتـــب البحرينيين المؤمن عليهم 
القطـــاع  شـــركات  فـــي  العامليـــن 
تداعيـــات  مـــن  المتأثـــرة  الخـــاص 
كورونا، وذلـــك من فائض صندوق 

التأمين ضد التعطل.
 

مـــن جانبـــه، أوضـــح النائـــب األول 
لرئيـــس المجلس جمـــال فخرو أن 
البحريـــن أكبـــر دولة على مســـتوى 
العالـــم خصصت حزمـــة مالية تبلغ 

أكثـــر 34 % مـــن حجـــم اقتصادها 
الوطنـــي، مؤكـــدا أن مـــا قامـــت به 
البحرين خطوات تحسب لها ومن 
قانـــون  علـــى  التعديـــات  ضمنهـــا 

التأمين ضد التعطل.
وتســـاءل فخـــرو بشـــأن مـــا إذا تم 
لتقييـــم  اكتـــواري  خبيـــر  تكليـــف 
علـــى  قدرتـــه  ومـــدى  الصنـــدوق 

بحاجـــة  كان  إذا  ومـــا  االســـتمرار 
إلى اإلضافة إليه، كما تســـاءل عما 
إذا كان للحكومـــة نيـــة لاســـتمرار 
فـــي الدعم والســـحب من صندوق 

إلعادة بناء االحتياطي. 
لجنـــة  رئيـــس  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون 
خالـــد المســـقطي إن الجائحـــة لهـــا 
علـــى  خصوصـــا  ســـلبية  تأثيـــرات 
الجانـــب االقتصادي، مؤكدا “مازلنا 
في وضع حرج وستشـــهد األشـــهر 
المقبلة تداعيات سلبية”، متساءال 
عمـــا إذا كانـــت هنـــاك حزمـــة دعـــم 

لألشهر المقبلة.

قـــال الشـــوري علـــي العـــرادي إن قانـــون التأميـــن ضـــد التعطل أثبـــت الرؤيـــة االقتصاديـــة والرؤية 
المســـتقبلية له خال جائحة كورونا على الرغم من االنتقاد الكبير الذي ناله في بدايته، داعًيا إلى 

عدم االكتفاء بهذا الصندوق وتفعيل األدوات والقوانين األخرى لمثل هذه األوقات.

اعتبرت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل التوجيهات الملكية السامية هي خارطة عمل للتعافي 
السريع لاقتصاد، مؤكدة أن قانون التأمين ضد التعطل مثال حي على النموذج البحريني لمواجهة 

كورونا الذي عالج بشكل استباقي أي اختال في سوق العمل وسيقودنا إلى مرحلة التعافي.

ذكر الوكيل المســـاعد للشؤون المالية بوزارة المالية واالقتصاد الوطني طه فقيهي أنه ال 
عجز بميزانية مصروفات 2018، موضًحا أنه جرت العادة تدوير المبالغ المستحقة للسنة 

ا.  الاحقة، وذلك منذ عام 2003، حيث يتم تدوير ميزانيات خاصة بالمشاريع سنويًّ

ُأخطر مجلس الشـــورى برد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني على 
ســـؤال العضـــو صباح الدوســـري بشـــأن التخطيـــط وصيانة الشـــوارع واألرصفـــة والبنية 

التحتية لمنطقة الزالق. وهذا السؤال الثاني عن الزالق للدوسري.

نائب الزالق بـ “الشورى”

ال عجزالنموذج البحريني

قوانين أخرى

قالـــت الشـــورية ابتســـام الدالل إن المبـــادرات الحكومية فـــي جائحة كورونا 
عـــّززت اإلدارة الحكيمـــة لألزمـــة وحافظـــت علـــى ســـامة البيئـــة الصحيـــة 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة، وذكـــرت أن فريـــق البحريـــن حقـــق مبـــادرات 
استباقية تجلت فيها الروح الوطنية بشدة في التعامل مع انتشار الفيروس.

قـــال النائب األول لرئيس مجلس الشـــورى جمال فخـــرو: إن هناك 18 مليون 
دينـــار صرفـــت لـ 5 جهـــات حكومية دون قانون أو مرســـوم يجيـــز لها صرف 
تلـــك المبالغ، مؤكدا أنها مخالفة رئيســـة، متمنيا مـــن وزارة المالية واالقتصاد 

الوطني أال تكرر هذه التجاوزات وأن تفسر مواد القانون بشكلها صحيح.

 قـــال الشـــوري نوار المحمود إن محنة جائحـــة كورونا التي مررنا بها 
ومـــا نزال نعيشـــها أكدت أهمية قانون التأمين ضـــد التعطل الذي هو 
نـــوع مـــن أنواع االدخـــار يمكن االســـتفادة منه في األوقـــات الصعبة، 

داعًيا إلى االهتمام بالصندوق وتطويره.

بيـــن وزيـــر شـــؤون المجلســـين غانـــم البوعينيـــن أن الحكومـــة قامـــت ضمن 
الحزمـــة االقتصاديـــة فـــي جائحـــة كورونا بوقف رســـوم إيجـــارات األراضي 
الصناعيـــة والمحـــات المملوكـــة للدولـــة وإيقـــاف الرســـوم البلديـــة عن هذه 

المحات، إضافة إلى دعم فواتير الكهرباء لهذه المحات.

مبادرات استباقية
صرف مخالف

قانون مهم
إيقاف الرسوم

أكد الشوري عادل المعاودة أن المعركة مع جائحة كورونا وتأثيراتها 
لم تنته بعد، مشـــدًدا على ضرورة أن يســـتمر الدعم للمواطنين. وأكد 
قيام الحكومة بدورها في هذه الجائحة، وأن الوضع يحتاج مساهمة 

أكبر لدعم الناس بعضهم بعضا.

المعركة مستمرة

قال الشـــوري رضا منفردي إن المرســـوم رقم )20( لســـنة 2020 بشأن التأمين 
ضد التعطل أدى إلى احتواء بعض المشـــاكل االقتصادية بالشركات وتحفيز 
االقتصاد واســـتمرارية دعم موظفي القطاع الخاص، فضاً عن أنه متفق مع 

توجيهات جالة الملك للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا االقتصادية.

تحفيز االقتصاد

قالـــت الشـــورية هالة رمزي بأن التعديل بقانـــون التأمين ضد التعطل 
يهـــدف إلى تعزيز قـــدرة أصحاب العمل على مواجهة اآلثار الســـلبية 
جـــّراء تأثـــر األعمـــال بالوضع االقتصـــادي العالمـــي والمحلـــي نتيجة 

تفشي فيروس كورونا.

اآلثار السلبية

أكد الشـــوري عبد الرحمن جمشـــير اســـتمرار ارتفاع حجم الحسابات 
والودائـــع لدى صنـــدوق احتياطي األجيـــال بدون أرباح، مشـــيًرا إلى 
قيـــام الصنـــدوق بتحويل أصـــول إلى ودائع جاريـــة ذات عائد صفري 

ألحق خسائر كبيرة بالصندوق.

ال أرباح

ذكـــرت الشـــورية دالل الزايـــد أن 12 محفظة اســـتثمارية لصندوق احتياطي 
عوائدها صفر، الفتة إلى الخســـارة من بيع االســـتثمارات المملوكة للحساب، 
متســـائلة عن أســـباب هذه الخســـائر ومشـــددة علـــى ضرورة أن تكـــون هناك 
استراتيجية تنظيم االستثمار والعوائد مع ضرورة مراجعة هذه السياسات.

العوائد صفر

 اعتبر الشـــوري جواد حسن أن الضمان االجتماعي في وقت جائحة 
كورونـــا هـــو من ضمـــن البرامج المهمة التـــي وضعتها الدولـــة، وهناك 
الكثيـــر مـــن البرامـــج والخطـــوات التـــي أوجـــدت ارتياًحـــا كبيـــًرا في 

األوساط االجتماعية والشركات والمؤسسات.

ضمان اجتماعي

لفـــت الشـــوري أحمـــد الحـــداد إلـــى ارتفـــاع رســـوم االستشـــارات المقدمـــة 
لصندوق احتياطي األجيال بشـــكل غير واقعـــي والتي تتجاوز مليون دوالر 
بـــدون فائـــدة تذكـــر، وتســـاءل “ألـــم يحـــن الوقـــت لتغييـــر هذه المؤسســـات 

االستشارية”، مطالًبا في الوقت نفسه بتنويع االستثمار في بنوك بحرينية.

غّيروا االستشاريين

قـــال العضـــو فؤاد حاجي إنه إذا كان لجائحة كورونا حســـنة واحدة فهي قد 
أثبتت تاحم شـــعب البحرين مع ملكه، فأظهرت حب جالة الملك ومراعاته 
لشعبه بوضوح ليس فقط للدعم االقتصادي بل في جميع المجاالت، لتصبح 

ا. البحرين مثاالً يحتذى به عالميًّ

حسنة واحدة
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^ أشـــار النائـــب محمـــود البحرانـــي إلـــى أن ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلداريـــة رّكـــز على قضايا كثيرة تتعلق باألمن الغذائي، وإذا تحدثنا عن 
توفير المبيدات واألســـمدة وغيرها من األمـــور التي يعاني منها المزارع، 

فهناك مشـــكلة لدى وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تتعلـــق بقلة عـــدد الموظفين، ومع االتجـــاه لحل الكثير مـــن المخالفات، 

نؤكد تماًما على أن يحصل القطاع الزراعي على الدعم والتســـهيالت 
التي تمكنه من القيام بدوره.

ديوان الرقابة رّكز على قضايا األمن الغذائي
البحراني: مشكلة البلديات قلة عدد موظفيها

ن ممشى الكنكري باأللعاب الرياضية “األشغال” تتجاوب مع “^” وتزيِّ
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  بـــادرت 
البلديات والتخطيط العمراني أخيًرا 
بتزويـــد الممشـــى الصغير فـــي ثانية 
المحرق، بالقرب من شـــقق اإلســـكان 
بعدد من األلعاب الرياضية المتنوعة 
والصغيـــرة  تجاوًبا مع إثـــارة النائب 
إبراهيم النفيعي وما نقلته الصحيفة 
عـــن  أهالي البســـيتين حول ممشـــى 

“الكنكري”.
 وكانـــت الصحيفـــة قـــد نقلـــت بعدد 
ســـابق، انتقـــادات األهالـــي عن حال 
تغطـــى  والـــذي  المذكـــور  الممشـــى 
أحد جانبيه بشـــكل طولي بالكنكري 
وبشـــكل بدائـــي بحجـــة أنـــه صحـــي 
وخـــاص للمشـــي، ناهيكـــم عـــن أنـــه 
صغيـــر للغايـــة وغيـــر عملي للمشـــي 
والـــذي يفتـــرض أن يكـــون بمســـافة 

معقولة.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تحـــدث النائـــب 
إبراهيـــم النفيعي  لـ”البالد” عن زيارة 
وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  مرتقبـــة 

العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
لثانية المحرق بمعية عدد من وكالء 
الـــوزارة والمهندســـين للوقوف على 
والنظـــر  بهـــا،  األهالـــي  احتياجـــات 

للملفات العالقة ومنها حال الممشـــى 
المذكور.

وأعرب النفيعي عن شـــكره وتقديره 
للوزيـــر علـــى تجاوبـــه الســـريع معـــه 

خدمة للوطـــن والمواطنيـــن، معتبًرا 
النـــزول الميدانـــي للمســـئولين أحـــد 

مؤشرات النجاح والتميز.

النفيعي: زيارة 
مرتقبة للوزير خلف 

لثانية المحرق
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بــدت الفرصــة ســانحة لمجلــس إدارة جمعيــة البحريــن التعاونيــة الزراعيــة 
لطــرح قضايــا المزارعيــن البحرينييــن وهمومهــم مــع مجموعــة مــن أعضــاء 
الواقــع ممــا  “الممكــن” علــى أرض  أمــًا فــي أن يتحقــق  النيابــي،  المجلــس 
ينهــي معانــاة كثيــر مــن المزارعيــن مــن خــال مبــادرات يمكن أن تســهم في 
تحقيــق النجاح، ومنها مقترح “إنشــاء قرية زراعيــة نموذجية”، والعمل على 
تهيئــة األرضيــة لحصــول المزارعين على دعــم “تمكين” وغيرهــا من الجهات 

الحكومية المعنية.

 وخـــالل اللقـــاء، نوقـــش العديـــد مـــن 
المحـــاور مـــع النواب: غـــازي آل رحمة، 
أحمـــد الســـلوم، الســـيد فـــالح هاشـــم، 
الدمســـتاني  أحمـــد  القطـــري،  فاطمـــة 

ومحمود البحراني.
برامـــج  وفتـــح  الجمعيـــة  مقـــر  بنـــاًء   
الزراعـــي  اإلنتـــاج  ودعـــم  “تمكيـــن” 
تضـــم  زراعيـــة  بقريـــة  والمطالبـــة 
المهنـــة  علـــى  للحفـــاظ  المزارعيـــن 
وأهميتهـــا في تحقيق األمـــن الغذائي، 
تصدرت اللقاء الذي حضره من جانب 
الجمعية رئيســـها محمد محســـن علي، 
ونائبه يوسف أحمد إبراهيم، وأعضاء 
مجلـــس اإلدارة: جعفـــر محمد حســـن، 
نبيل حســـن العجيمـــي، إبراهيم أحمد 
حســـن، صدق ميرزا أحمد، حمزة علي 
حســـن، هانـــي علـــي النصيـــف ويونس 
عقيل مرهون، وعقد في رحاب مزرعة 

تسنيم بقرية الشاخورة.

خطابات واحتياجات

وطرح رئيس الجمعية محمد محســـن 
أهميـــة حصول المزارعيـــن على الدعم 
تداعيـــات  لمواجهـــة  ســـيما  ال  المالـــي 
علـــى  أثـــرت  التـــي  كورونـــا  جائحـــة 

إلـــى  باإلضافـــة  القطاعـــات،  مختلـــف 
تحريك خطابات واحتياجات الجمعية 
المرفوعـــة لـــوزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، مؤكًدا 
أن المزارعيـــن يأملـــون فـــي الحصـــول 
فـــي  النيابـــي  المجلـــس  دعـــم  علـــى 
المحاور المطروحة لتحقيق مطالبهم.

وأثـــار عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة 
هاني النصيف موضوع الحصول على 
الدعـــم كاألســـمدة واألدويـــة، وكذلـــك 
ســـابًقا  فالدعـــم  واألدوات،  اآلليـــات 
كان يصـــل إلـــى 200 ألـــف دينـــار لدعم 
ألـــف   20 إلـــى  وانخفـــض  المزارعيـــن 
دينار، فيمـــا ال يتمكن أصحاب المزارع 
من اســـتيراد األسمدة واألدوية فليس 
لديهـــم ســـجل تجـــاري يمنحهـــم هـــذه 
الصالحية، أما المطالبة بقرية زراعية، 
التـــي  عاليـــة  بهـــورة  المثـــل  فضـــرب 
خدمـــت المزارعيـــن كثيـــًرا، وهنـــاك 4 
مواقع في المحافظات األربع مقترحة 
لمشروع القرية التي يطمح المزارعون 
بـــأن تكـــون كهـــورة عالي وتؤمـــن بقاء 
المـــزارع فيها ألطول مدة زمنية، حتى 
ال يتعـــّرض ألزمـــة حينما يتـــم تجريف 
بغـــرض  يســـتأجرها  التـــي  األرض 

عمرانيـــة،  مشـــروعات  إلـــى  تحويلهـــا 
فاألراضـــي الحكومية تعتبر ضماًنا لهم 
وحتـــى لـــو تغّيـــر الوضـــع، فســـيتم من 

جانب الحكومة توفير مواقع بديلة.
 وتباحـــث النواب مـــع أعضاء الجمعية 
فـــي جوانـــب مهمـــة، فالنائـــب فاطمـــة 
القطـــري أعـــادت التأكيـــد علـــى أهمية 
تعزيـــز  فـــي  الزراعـــي ودوره  القطـــاع 
األمـــن الغذائـــي، لكنهـــا أشـــارت فيمـــا 
يخص القرية النموذجيـــة، وباعتبارها 
فكـــرة تســـتحق الدعم، فـــإن المطلوب 
هـــو اقتراح موقع اســـتراتيجي كأرض 
مملوكة للدولـــة أو حتى لألوقاف لكي 

يتم التحرك بخطوات واضحة.

تصور الدعم

وأوضـــح النائـــب أحمـــد الدمســـتاني 
أنـــه من خالل التواصـــل مع “تمكين” 
لناحيـــة دعـــم المزارعين، تـــم إبالغه 
بـــأن هنـــاك تصـــّوًرا جاهـــًزا لحصـــول 
المزارعيـــن على الدعـــم، لكنه تطّرق 
إلى أنه ومع أهميـــة القطاع الزراعي 
واهتمـــام الدولـــة بـــه، إال أن مـــا يتـــم 
تنفيـــذه لدعـــم هـــذا القطـــاع يعتبـــر 
لجنـــة  تشـــكيل  مقترًحـــا  “بطيًئـــا”، 
تحقيـــق وإســـنادها بمحـــاور مطالب 
المزارعيـــن لتحريك الوضـــع، ليؤيده 
النائـــب غـــازي آل رحمـــة بالقـــول إننا 
ندعـــم المزارعيـــن وهنـــاك خطـــوات 

منتظمـــة وليس هذا اللقاء وحســـب، 
فدورنـــا كســـلطة رقابية وتشـــريعية 
يمكننا مـــن اســـتخدام أدواتنا لطرح 
البرلمـــان  قبـــة  تحـــت  الموضـــوع 
كمناقشـــة عامـــة وتوجيه ســـؤال ثم 
تشكيل لجنة تحقيق إن تطلب األمر 
حســـب الخطـــوات، لهذا فمـــن المهم 
أن نعمـــل وفـــق معلومـــات واضحـــة 
كعدد المزارعين الكلي في البحرين، 
األراضـــي  مـــن  المســـتفيدين  وعـــدد 
الزراعية، وكيف يتم تحديد المزارع 
المستحق من غير المستحق، وكذلك 
المحاصيـــل الزراعيـــة التـــي تنتجهـــا 

المزارع.

تصور الجمعية

ووضـــع النائـــب فـــالح هاشـــم الخطوة 
األولـــى للعمـــل من خالل إعـــداد تصور 
مكتـــوب مـــن جانـــب جمعيـــة البحرين 
كخطـــوط  ولـــو  الزراعيـــة  التعاونيـــة 
إعـــداد  مـــن  نتمّكـــن  بحيـــث  عريضـــة 
فـــي  فنحـــن  عليهـــا،  بنـــاًء  تصوراتنـــا 
هـــذا اللقـــاء يهمنـــا كثيـــًرا أن نعمـــل مع 
الجمعية ومع المزارعين، وال شـــك في 
والجمعيـــة  للمزارعيـــن  االســـتماع  أن 
تمثلهـــم، فهـــذا يضيـــف لنـــا االقتـــراب 
مـــن احتياجات هـــذا القطـــاع وبالتالي 
نتمكـــن مـــن صياغـــة أفكار تســـهم في 

تقديم الدعم للمزارع البحريني.

النواب سيد فالح هاشم وفاطمة القطري وغازي آل رحمة

نواب يخصون “^” بلقاء المزارعين: إلنشاء قرية خضراء نموذجية

سعيد محمد

هبـــوط دعـــم المزارعيـــن مـــن 200 ألـــف دينـــار إلـــى 20 ألـــف.. وال يمكنهـــم اســـتيراد األســـمدة واألدويـــة

الزميل سعيد محمد مواكبا المناقشات النائب الدمستاني مع مزارع

محرر الشئون المحلية

^ أبلـــغ النائـــب أحمـــد الســـلوم المزارعين بـــأن قطاعهم يحظـــى باهتمام 
الدولـــة وعلـــى رأســـها حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، موضًحا أن برامج الدعم من “تمكين” ستعود في شهر فبراير 2021 
باشـــتراطات أسهل من الســـابق فالوضع االقتصادي بعد كورونا يختلف عما 
قبـــل الجائحة، من أجل دعم اســـتمرارية األعمـــال، أي التحول من النمو إلى 
االســـتمرارية، معيًدا التأكيد على أن النواب يدعمون المزارعين لدورهم 

االقتصادي واالجتماعي الحيوي.

مــن أجل دعــم اســتمرارية األعمال والتحول مــن النمو إلى االســتمرارية
السلوم: برامج “تمكين” ستعود في فبراير بـ “اشتراطات أسهل”
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المنامة - كي بي إم جي

شــهدت شــبكة شــركات كــي بــي إم جــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وجنــوب آســيا إجمالــي نمــو فــي اإليــرادات بنســبة 3.7 % بالعمــات 
المحليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020، رغــم اآلثــار 

الناجمة عن جائحة “كورونا”. 

كما قامت الشـــركة بتوسيع قاعدة 
قواها العاملة في المنطقة لتشـــمل 
أكثـــر مـــن 8,100 موظـــف وعامـــل 
مهني، إذ تم تعيين أكثر من 1,900 
موظـــف جديد خـــال الســـنة، من 

بينهم 56 شريًكا ومديًرا جديًدا.
وقال الشريك التنفيذي في شركة 
البحريـــن،  فـــي  بـــي إم جـــي  كـــي 
جمـــال فخرو”إننـــا ملتزمـــون دوًما 
بالعمـــل مـــع الشـــركات عـــن كثـــب 
إلـــى  التوصـــل  فـــي  لمســـاعدتها 
حلـــول ابتكارية من أجـــل معالجة 
مشاكلها الرئيسة. ولم يشكل العام 
الماضـــي أي اســـتثناء علـــى هـــذا 
المســـتوى، إذ واصلنـــا العمـــل على 
دعـــم عمائنا والشـــركات المتعثرة 
اســـتجابتها  إطـــار  فـــي  األخـــرى 
ألزمة فيـــروس كورونـــا”. وأضاف 

“نفتخـــر بموظفينـــا إلى حـــد كبير، 
جميـــع  جانـــب  إلـــى  وبوقوفهـــم 
أصحـــاب المصلحـــة لدينا في هذه 

الفترة الصعبة”. 
وحصدت الشـــركة كـــي بي إم جي 
المرموقـــة  الجوائـــز  مـــن  العديـــد 
مـــن بينهـــا جائزة “أفضـــل البحوث 
خـــال  االستشـــارية”  والخدمـــات 
 MEA حفـــل توزيـــع جوائـــز مجلـــة
وجائـــزة   ،2020 للعـــام   Finance
“أفضـــل مزود لخدمـــات التدقيق”، 
أثنـــاء حفـــل توزيـــع جوائـــز قطاع 
التأميـــن لمنطقة الشـــرق األوســـط 
 ،2020 للعـــام  إفريقيـــا  وشـــمال 
بهـــا  الموصـــى  “الشـــركة  وجائـــزة 
للضرائـــب حول العالم” وفق مجلة 
“إنترناشـــونال تاكس ريفيو” للعام 

.2020

3.7 % نمو إيرادات “كي بي إم جي” 2020

حماد يونس

المنامة - إنفستكورب

“إنفستكورب” تستحوذ على 
“يونيلوغ” لـ “التجارة اإللكترونية”

أعــلــنــت “إنــفــســتــكــورب” أمـــس أنــهــا 
ــرمـــت اتـــفـــاًقـــا لــاســتــحــواذ على  أبـ
شركة  وهـــي   ،”Unilog “يــونــيــلــوغ 
رائــــدة فــي تــقــديــم حــلــول الــتــجــارة 
اإللكترونية القائمة على البرمجيات 
الصغيرة  للشركات   SaaS كخدمة 
المتحدة.  الواليات  والمتوسطة في 
توفره  الـــذي  الــمــال  رأس  وسيدعم 
ــفــســتــكــورب ابـــتـــكـــار الـــمـــزيـــد من  إن
ولم  الــعــمــاء.  واكــتــســاب  المنصات 

يتم اإلفصاح عن شروط الصفقة.
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“ABC” يوقع اتفاقية لالستحواذ على “بلوم مصر”
ــة ــيـ ــابـ ــرقـ الـ ــات  ــ ــه ــ ــج ــ ال ــات  ــ ــق ــ ــواف ــ ــم ــ ل خـــاضـــعـــة  دوالر  مـــلـــيـــون   428.4 ـــ  ــ بـ صـــفـــقـــة 

وقعــت المؤسســة العربيــة المصرفيــة “بنــك ABC” اتفاقيــة مــع بنــك لبنــان 
والمهجــر “بنــك بلــوم لبنــان” يــوم الجمعــة 15 ينايــر 2021، لاســتحواذ علــى 
حصته البالغة 99.4 % في بنك بلوم مصر. وال تزال عملية إتمام االستحواذ 
خاضعة إلى عدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين 
ومصــر ولبنــان. ومــن المتوقــع اســتكمال عمليــة االســتحواذ في الربــع الثاني 
2021. ويبلــغ المبلــغ المعــروض من قبل بنك ABC لقاء االســتحواذ على 100 

% من بنك بلوم مصر قيمة 6.7 مليار جنيه مصري )428.4 مليون دوالر(.

وقـــد تـــم تعييـــن بنـــك إتـــش أس بـــي 
ســـي الشرق األوســـط كمستشار مالي 
وحيـــد لبنـــك ABC في هـــذه الصفقة، 
بينما تقوم كل من شـــركة فريشفيلدز 
ذو  وشـــركة  ديرينجـــر  بروكهـــاوس 
المستشـــارين  بـــدور  الفقـــار وشـــركاه 
القانونييـــن. وتـــم تعيين شـــركة ســـي 
آي كابيتال كمستشار لبنك بلوم لبنان 

وبيكر اند مكنزي كمستشار قانوني. 
 ،ABC وقال الرئيـــس التنفيـــذي لبنك
خالـــد كعـــوان “يمثل االســـتحواذ على 
بنـــك بلـــوم مصر فرصـــة فريـــدة لبنك 
التزامنـــا  تحقيـــق  إطـــار  فـــي   ABC
االســـتراتيجي بالتوســـع فـــي أعمالنـــا 
االســـتحواذ  طريـــق  عـــن  األساســـية 
على أصـــول اســـتراتيجية هامة ذات 

إمكانـــات فريـــدة. وســـتوفر لنـــا هـــذه 
عريقـــة  مصرفيـــة  منصـــة  الخطـــوة 
تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات 
إحـــدى  فـــي  هائلـــة  مســـتقبلية  نمـــو 
أكثـــر األســـواق جاذبية فـــي المنطقة. 

مـــع  وفعالـــة  نشـــطة  عاقـــات  لدينـــا 
مختلـــف الجهـــات الرقابيـــة المعنيـــة، 
وسنســـعى إلـــى العمل علـــى الحصول 
الســـتكمال  جميعـــًا  موافقتهـــا  علـــى 
هـــذه الصفقـــة وفق األصـــول المرعية 

وبأقصـــى ســـرعة ممكنـــة. وعلـــى إثر 
ذلـــك، ســـنتطلع قدمًا للعمـــل مع فريق 
عملنـــا الجديـــد فـــي بنـــك بلـــوم مصر؛ 
بهـــدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد 
بنـــك ABC مصـــر وبنـــك بلـــوم مصـــر 
إلى كيـــان مصرفي جديـــد وقوي في 
القطـــاع المصرفي المصـــري. ونود أن 
نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر 
ومستشـــاريهم علـــى عمليـــة التنفيـــذ 

التي أثمرت بتوقيع هذه االتفاقية”. 
من جهتـــه، قال رئيس مجلس اإلدارة 
والمديـــر العـــام لبنك بلوم لبنان ســـعد 
أزهـــري “تؤكـــد هـــذه الصفقـــة حرصنا 
الدائـــم علـــى مصلحة المصـــرف وكل 
المعنييـــن بـــه. ســـتمّكن هـــذه الصفقة 

بنك بلوم لبنان مـــن االمتثال لتعاميم 
التـــي  اللبنانـــي  المركـــزي  المصـــرف 
تطلـــب مـــن جميـــع المصـــارف العاملة 
بنســـبة  رأســـمالها  زيـــادة  لبنـــان  فـــي 
20 %. وأوّد فـــي المناســـبة أن أشـــكر 
فريق العمل فـــي بنك بلوم مصر على 
تفانيهـــم ومهنيتهـــم الرفيعـــة والتـــي 
جعلـــت بنك بلـــوم مصر مؤسســـة في 
بالغ النجاح. كما أود أن أشـــكر الفريق 
 ABC اإلداري والتفاوضـــي فـــي بنـــك
علـــى تعاونهـــم التـــام و فريقـــي ســـي 
آي كابيتـــال وبيكر انـــد مكنزي للجهد 
و االلتـــزام الكبيريـــن اللذيـــن بذلوهما 

طيلة حقبة التفاوض”.

خالد كعوان سعد أزهري

ABC المنامة - بنك

المعراج: مركز “بتلكو” للبيانات يعزز االقتصاد الرقمي
”Uptime Institute“ مـــعـــهـــد  ــن  ــ مـ  ”Tier III“ ــادة  ــ ــهـ ــ شـ ــى  ــلـ عـ ــل  ــ ــاص ــ ح

اســـتقبل رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
بتلكـــو الشـــيخ عبـــدهللا بـــن خليفة آل 
البحريـــن  مصـــرف  محافـــظ  خليفـــة، 
المركـــزي رشـــيد المعـــراج وعـــدد مـــن 
كلتـــي  مـــن  التنفيذيـــن  المســـؤولين 
المؤسســـتين في مركز البيانات التابع 

للشركة بمنطقة الهملة.
وأثناء الزيـــارة التفقديـــة، اطلع فريق 
العمل فـــي بتلكو المحافظ على جميع 
مرافق مركـــز البيانات الذي يعد األكبر 
مـــن نوعـــه فـــي البحريـــن والحاصـــل 
 Tier( الثالثـــة  الدرجـــة  شـــهادة  علـــى 
 ،”Uptime Institute“ معهـــد  مـــن   )III
المتخصص في دراســـة وتقييم مراكز 
البيانـــات العالمية، وهـــو تقييم يعتمد 
على األداء ليقيس مـــدى التقدم الذي 

ُيحرزه مركز البيانات.

مركـــز  جـــودة  علـــى  المعـــراج  وأثنـــى 
البيانـــات والمرافق التابعة له، مشـــيًرا 
إلـــى أن بناء مثل هـــذا المركز يتواكب 
المجـــال  فـــي  المملكـــة  تطلعـــات  مـــع 
المصرفي وقطاع التكنولوجيا المالية، 
قائًا “نفتخر بوجود مركز بيانات بهذا 
المستوى في البحرين ووفًقا للمعايير 
ســـيكون  والـــذي  المعتمـــدة  العالميـــة 
لـــه دوًرا هاًمـــا فـــي تعزيـــز االقتصـــاد 

الرقمي”.
إلـــى  الحاجـــة  ازدادت  “لقـــد  وأضـــاف 
وجـــود مراكز بيانات موثوقة وعالمية 
المســـتوى بشـــكل ملحـــوظ للشـــركات 
عموًمـــا وللقطاع المصرفـــي بالتحديد 
فـــي الســـنوات األخيـــرة. ويأتـــي ذلك 
نتيجـــًة لزيادة االعتماد علـــى البيانات 
والحاجة إلى تخزينها وإدارتها بشكل 

فعـــال. ويعتبـــر مركـــز بتلكـــو للبيانات 
مرفـــق مناســـب لتوفير هـــذه الخدمة، 
القطـــاع  مؤسســـات  سيســـاعد  إذ 
المصرفـــي فـــي الحصول علـــى مرافق 
معـــززة بالموثوقيـــة الُمدعمـــة بأحدث 
ضمـــان  إلـــى  إضافـــة  التكنولوجيـــا، 

استمرارية األعمال”.
وثمن الشـــيخ عبدهللا زيارة المحافظ 
لمركـــز البيانـــات وشـــكره علـــى دعمـــه 
المستمر للقطاع المصرفي والخدمات 
المعـــززة لهـــذا القطـــاع فـــي البحرين”. 
وقـــال “سيســـاهم إطـــاق هـــذا المركز 

فـــي تعزيـــز الخدمـــات الرقميـــة التـــي 
تقدمها شـــركة بتلكو لكل مـــن القطاع 
أحـــدث  ومواكبـــة  والخـــاص  العـــام 
التطـــورات خصوصا فـــي مجال إدارة 
البيانات وأمنها. وســـتتواصل جهودنا 
في بتلكو لدعـــم مكانة المملكة كمركز 
رائـــد بالمنطقـــة في قطـــاع االتصاالت 
واقتصـــاد  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
تحديـــث  فـــي  والمســـاهمة  البيانـــات، 
وتطوير البنية التقنية للمملكة وكذلك 
دعـــم القطـــاع المصرفـــي تماشـــًيا مـــع 
رؤية المملكة االقتصادية لعام 2030”.
ويعتبـــر مركز البيانـــات الواقع بمنطقة 
الهملـــة ثاني مركز بيانات تابع لشـــركة 
بتلكـــو وحاصل علـــى شـــهادة الدرجة 
بتصميـــم  الخاصـــة   )Tier III( الثالثـــة 
Up� “وبنـــاء مراكز البيانـــات من معهد 

time Institute”، وذلـــك فـــي منطقـــة 
الهملة. وتبلغ مســـاحة المركز 12,236 
متًرا مربًعا، وهو مجهز بســـعة إجمالية 
للطاقـــة تبلغ 2.7 ميجـــاواط، ويحتوي 
أكبـــر  يجعلـــه  مـــا  كابينـــة،   250 علـــى 
مركـــز بيانـــات من نوعه على مســـتوى 

المملكة.
ويعـــد مركـــز البيانـــات الجديـــد ُمعزًزا 
إذ  لبتلكـــو،  التابعـــة  البيانـــات  لمراكـــز 
يأتـــي اســـتكمااًل ألهداف الشـــركة بعد 
تدشـــين أول مركز بيانـــات لها حاصل 
علـــى شـــهادة الدرجة الثالثـــة الخاصة 
 Uptime“ بالتصميـــم والبناء من معهد
 ،2019 العـــام  بدايـــة  فـــي   ”Institute
وهـــو إنجاز متميز جعل منه أول مركز 
بيانات يحصل على شهادتي التصميم 

والبناء في البحرين.

المعراج متفقدا مركز بتلكو للبيانات

الهملة - بتلكو

بنســبة 80 % والمجمع يقع على مســاحة 46 ألف متر مربع

“جي إف إتش” تستحوذ على “الحد ألسواق اللولو”

 توســعت مجموعــة جــي إف إتــش المالية، وهــي مجموعة اســتثمارية 
كبــرى بمنطقــة الشــرق األوســط، في وجودها فــي قطــاع التجزئة، من 
خــال اســتحواذ 80 % مــن مجمــع الحــد التجــاري ألســواق اللولــو إلــى 

جانب حصة شريك إستراتيجي.

ويقـــع المجمـــع الممتـــد على مســـاحة 
46 ألـــف متـــر مربـــع في منطقـــة الحد 
الســـريعة النمـــو بمحافظـــة المحـــرق، 
بموجـــب  بالكامـــل  مؤجـــر  وهـــو 
عقـــد طويـــل األجـــل ألســـواق اللولـــو 
هايبرماركت، التي تعتبر أكبر سلســـلة 
لتجارة التجزئة في الشـــرق األوســـط 
فـــي  الساســـل  أكبـــر  مـــن  وواحـــدة 
منطقة آســـيا. المجمع مشـــغول حالًيا 
بنسبة 100 %. وتعليقا على الصفقة، 
قال رئيس إدارة االستثمار بمجموعة 
جـــي إف إتش الماليـــة، حماد يونس “ 
يســـر جـــي إف إتش اإلعـــان عن هذا 

االســـتحواذ المهم، الذي يمتاز بوجود 
أســـواق اللولـــو كمســـتأجر رئيـــس، إذ 
تعـــد أقوى سلســـلة تجزئة في منطقة 

مجلس التعاون الخليجي”.
وأضـــاف “نعتقد أن هذا اســـتثمار في 
قطاع حيوي مهـــم ال يتأثر بمتغيرات 
الســـوق ويوفـــر عائـــدا منتظمـــا. لقـــد 
التـــي  التجاريـــة  المجمعـــات  أثبتـــت 
تضم أســـواق بقالة كبيرة قدرتها على 
المقاومة، فيما تفضل العائات البقاء 

في البيوت خال تفشي الوباء”.
عـــدد  بزيـــادة  المجمـــع  ويتميـــز 
المقيميـــن  مـــن  عليـــه  المتردديـــن 

بمنطقـــة الحـــد. إضافـــة إلـــى أســـواق 
اللولـــو، يوفـــر مجمـــع الحـــد تشـــكيلة 
من المنافـــذ العاملة بمجـــال الصيرفة 
والتجزئـــة والمأكوالت والمشـــروبات، 
إضافـــة لذلـــك، يخـــدم مجمـــع الحـــد 
كموقع رئيس لعمليات توزيع أســـواق 
اللولو هايبرماركـــت لمنتجات المتجر 

المشتراة أوناين.
وتتوافـــر لـــدى جـــي إف إتـــش حالًيـــا 
أصـــول وصناديق تحت اإلدارة بقيمة 
12 مليار دوالر، عبر مجموعة متنوعة 
علـــى  والقطاعـــات  الصناعـــات  مـــن 
المســـتوى العالمي. إضافة إلى مجمع 
الحد، تشـــمل اســـتثمارات المجموعة 
في قطـــاع التجزئـــة، إيفنت مول في 
تطبيـــق  وهـــو  إنترتينـــر،  وذي  جـــدة 

الوالء والمكافآت الرائد.

المنامة - جي إف إتش المالية

بانخفــاض ســنوي قــدره 21 % بســبب جائحــة “كورونــا”

البحرين تستورد 27 ألف سيارة في 2020

انخفضت واردات الســـيارات الجديدة 
إلـــى البحرين فـــي العـــام 2020، وذلك 
تداعيـــات جائحـــة  علـــى  مؤشـــر  فـــي 
“كوفيد 19” والتي شهدت فيها المملكة 
فترة إغاق تجـــاري وتخللها انخفاض 

في مبيعات السلع والخدمات عمومًا.
وأظهـــرت بيانـــات ماحيـــة حديثة أن 
البحريـــن اســـتوردت من خـــال ميناء 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة، وهـــو 
المينـــاء التجـــاري الرئيـــس للباد وتمر 
به ورادات السيارات الجديدة ومعظم 
الســـلع، استيراد ما مجموعه 27.2 ألف 
مركبة في العام 2020 وهو ما يقل عن 

العام السابق بنسبة 21 %.

وكان العـــام 2019 قـــد شـــهد اســـتيراد 
نحو 34.5 ألف سيارة في الوقت الذي 
كانت فيه ســـوق الســـيارات تعاني من 

انخفاض المبيعات حينها. 
المعمـــرة  الســـلع  مبيعـــات  وتعتبـــر 
البيانـــات  أبـــرز  مـــن  الســـيارات،  منهـــا 

االقتصاديـــة التـــي تشـــير إلـــى وتيـــرة 
النمو االقتصادي عموما.

وســـجل شـــهر ينايـــر الماضـــي )2020(، 
أي قبيـــل اكتشـــاف أول حالـــة إصابـــة 
جائحـــة كورونـــا فـــي المملكـــة، أعلـــى 
الواردات الشـــهرية في العام 2020، إذ 

سجلت الواردات نحو 3.4 ألف سيارة، 
فـــي حيـــن كان شـــهر يونيو هـــو األقل 

بنحو 1.1 ألف سيارة.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي، تم اســـتيراد 
نحو 2.2 ألف ســـيارة قبـــل بداية العام 
الجديد 2021. وكانت شركات التأمين 
المحليـــة قـــد الحظـــت انخفاضـــا فـــي 
طلبـــات بوالـــص التأمين الجديـــدة، ما 
أثر بدوره على الســـوق. وقبل سنوات 
عدة، كان المتوســـط الســـنوي لواردات 
الســـيارات يصـــل إلـــى 60 ألـــف مركبة 
بـــل  أحيانـــا،  ذلـــك  ويتجـــاوز  ســـنويا 
وصلـــت واردات الســـيارات قبـــل نحو 
5 أعـــوام لنحـــو 95 ألف مركبة ســـنويا 

وتحديدا في 2015.

ثاني مجمع يضم 
أسواق اللولو 

ضمن محفظة 
“جي إف إتش”

 علي الفردان
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التاريخ 2021/1/15
وزارة الصناعة والتجــــارة والسياحة

ٕادارة السجــــل التجــاري
)CR2021- 7956(ٕاعالن رقم

 تسجيــــل اســـــم تجــــــاري

تقدم ٕالينا السيد المعلن ٔادناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه ٔاي اعتراض 
قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
اســـــــم التاجـــــــــــر: نبيل عبداالمير مهدي سرحان

االسم التجاري الحالي: نبيل عبداالمير مهدي سرحان
االســـــم التجـــاري : الحكيم لألسماك الطازجة

 
رقم القيد: 2-48397

التاريخ  13 /يناير/ 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إدارة التسجيل
  6120-CR2021   طلب رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .
رقم السجل16-62342

اسم التاجر: نعيمه عيسى عبدهللا سكاكاوي
االسم التجاري الحالي: الرجل القوى للهواتف

االسم التجاري المطلوب: بوابة المالكية لتصليح الدراجات

وزارة   الصناعة  والتجارة والسياحة   
إدارة   التسجيل

2021/01/09
) CR2021- 3327 ( إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

قيد: 1-128970
االسم التجاري: مطعمم بوم بوي لألكالت التايلندية

تقدم الينا السيد   / السيدة مهنا راشد مهنا محمد الشايجي
بطلب تحويل/المحالت التجارية التالية الى السيد/السيدة    

هالل ابراهيم هالل عبدهللا السعدون
تقــدم إلينــا المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر االســم التجــاري ، فعلــى كل مــن لديــه أي 
اعتــراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمســة عشــر يومــا من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

القيد   85569       /      التاريخ   13 - 1 - 2021
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -    إدارة التسجيل

إعالن رقم   CR2021 -6795   لسنة 2021
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجارة والســياحة بأنه قــد تقدم إليها 
الســيدة اســراء عبدالحميــد حاجــي علي محمــود الجناحي المالــك ل اي جي اس 
داينمك فتنس سنتر (مؤسسة فردية) والمسجلة بموجب القيد رقم 85569 طالبا 
تحويــل المؤسســة الفرديــة إلى شــركة ذات مســئولية محدودة برأســمال وقدره 

5000 ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم :
1. اسراء عبدالحميد حاجي علي محمود الجناحي

2. عبد الغني محمد صالح يوسف بهبهاني
فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

خمسة عشر يوم يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إعالن بحل و تصفية شركة
شركة  في اس ريفلكشن تكنولوجيز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 1 - 91921

بناء على قرار الشركاء في شركة في اس ريفلكشن تكنولوجيز المسجلة بموجب 
القيد رقم -1 91921 ، بتصفية الشــركة اختياريا و تعيين الســيد /ســامر اســحاق 
يعقوب الشيخ يعقوب     مصفيا للشركة. بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين 
قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر 
بالمرســوم بقانــون رقــم   21   لعــام 2001 ، و عمــال بنــص المــادة 335 مــن قانــون 
الشركات يدعو المصفي جميع دائني الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة
بالمســتندات الالزمــة، خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، و ذلــك على 

العنوان التالي:
سامر اسحاق يعقوب الشيخ يعقوب     

33011130
SAMERALSHAIKH@GMAIL.COM

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة السجل التجاري

CR2020 -176738 إعالن رقم
تنازل– عن المحل التجاري

تقدم ورثة سكينه حسن علي بتحويل المحل التجاري التالي: 
إلى السيد عبدعلي حبيل جمعه علي طريف 

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

قيد: 52394-2
االسم التجاري: السنابس للماء العذب والثلج

التاريخ: 2021/01/14 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   -   إدارة التسجيل

إعالن تنازل 
)CR2021 -6882 (  طلب  رقم

تقــدم إلينــا الســادة/ نجيبــة الســيد محمــد محســن مــرزوق الرقــم الشــخصي 
أدنــاه  معلوماتــه  الــواردة  التجــاري  المحــل  عــن  تنــازل  طلــب   630119643
إلــى الســادة / حليمــة الســيد حســين شــرف هاشــم أحمــد الرقــم الشــخصي 
721103804، فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
الفرع: ٤  رقم السجل:  40459 

االسم التجاري: الذكية للخياطة النسائية
الفرع: ٥ رقم السجل:  40459 

االسم التجاري:  مؤسسة نجيبة للمقاوالت

القيد :84045
التاريخ : 2021/01/17

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم CR 2021 -9253 لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة دبليوجي سي8 إلدارة وتطوير الممتلكات الخاصة ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السادة أصحاب 
شــركة دبليوجي ســي8 إلدارة وتطوير الممتلكات الخاصة ذ.م.م  ، المسجلة بموجب القيد رقم 
84045، طالبيــن تغييــر االســم التجــاري من شــركة دبليوجي ســي8 إلدارة وتطويــر الممتلكات 

الخاصة ذ.م.م  إلى شركة أسياف العقارية ذ.م.م
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

القيد : 127753
التاريخ : 13/1/2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن  رقم CR2021- 2970 لسنة 2021
بشٔان تغيير االسم التجاري لشركة ٔاينشتاين كافيه ذ.م.م

تعلن ٕادارة التســجيل بوزارة الصناعة والتجارة الســياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها الســادة اصحاب 
شــركة ٔاينشــتاين كافيــه ذ.م.م المســجلة بموجــب القيــد رقــم 127753، طالبيــن تغييــر االســم 

التجاري من ٔاينشتاين كافيه ذ.م.م الى ٔاينشتاين كافيه اند جوكلت هاوس ومارغريتا ذ.م.م
 

فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمســة عشــر 
يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن بحل و تصفية شركة
شركة ام تي أي ستوديوز ذ.م.م

سجل تجاري رقم 81159

بنــاء علــى قرار الشــركاء في شــركة ام تي أي ســتوديوز ذ.م.م المســجلة بموجب 
القيــد رقــم 81159 ، بتصفيــة الشــركة اختياريــا و تعييــن الســيده / زينــب ســعيد 
محمــد صالــح مهــدي الصفــار مصفيــا للشــركة. بهــذا يعلــن المصفــي أن ســلطة 
المديريــن قــد انتهــت وفقــا لنــص المــادة 325 مــن قانــون الشــركات التجاريــة 
بنــص  ، و عمــال  لعــام 2001  بقانــون رقــم   21    بالمرســوم  البحرينــي الصــادر 
المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعو المصفي جميع دائني الشــركة إلى تقديم 
مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن، و ذلك على العنوان التالي:
زينب سعيد محمد صالح مهدي الصفار

39921194 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن بشأن تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن

تقــدم إلــى إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة شــركة بــاز 
العقاريــة ذ.م.م والمســجلة بموجــب القيــد رقم 87680 بطلب تحويلها إلى شــركة 

تضامن برأسمال وقدره 40000 أربعون ألف دينار بحريني بين كل من:
هادي صالح حسن مول الدويله

يسلم زيمه مبارك العويني
خالد يحيى زيمه العويني

يوسف زيمه مبارك العويني
يحيى زيمه مبارك العويني

فعلــى كل مــن لديــه اعتراض التقــدم باعتراضه إلــى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوم عمل

من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم 173635 لسنة 2020
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة مظفر للمجوهرات ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة و التجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها 
السيد / MUZAFFAR ALI MOHAMMADباعتباره المصفي القانوني لشركة 
شــركة مظفــر للمجوهــرات ذ.م.م،المســجلة كشــركة ذات مســئوليه محــدوده 
بموجب القيد رقم   70492   طالبا إشهار إنتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 
اختيارية و شــطبها من الســجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21

القيد   103245
14 01--2021

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إدارة التسجيل

إعالن رقم ) 103245 ( لسنة 2021
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة مونيس لألنشطة اإلدارية - شركة تضامن بحرينية

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة الســياحة بأنــه قــد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة مونيــس لألنشــطة اإلداريــة - شــركة تضامــن بحرينيــة 
المسجلة بموجب القيد رقم 103245 ، طالبين تغيير االسم التجاري من مونيس 
لألنشــطة اإلدارية - شــركة تضامن بحرينية الى مونيس للتطوير العقاري شركة 
تضامــن بحرينيــة فعلــى كل مــن لديــه اعتــراض التقــدم باعتراضــه إلــى اإلدارة 

المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

التاريخ 2021-1-14
وزارة الصناعة والتجارة و السياحة

إدارة التسجيل
) CR2021 -7828 ( إعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري ، فعلى كل من لديه أي اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــالل خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه . 
اسم التاجر : فاطمه عيسى عبدهللا

االسم التجاري الحالي : أنار مني ماركت
االسم التجاري الجديد : شمس المدينه سوبر ماركت

قيد رقم : 11-96173

تاريخ   14 / 01 / 2021
   CR 2021  -  8096   إعالن رقم

تنازل عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن ادناه السيد/السيدة رضيه محمد زبير مير بطلب 
تحويــل المحــل التجــاري التالي إلى الســيد / الســيدة انيال شــرافت 

علي بت حمد  
فعلــى كل مــن لديــه أي اعتــراض قانونــي التقدم إلــى اإلدارة خالل 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن بكتــاب مرفقــا بــه مــا يعــزز 

اعتراضه .

 االسم التجاري : نت كور لالتصاالت
رقم القيد : 45970 – 8

تاريخ :15/1/0201
) CR2021- 8503( ٕاعالن رقم

تنازل – عن المحل التجاري

تقدمــت ٕالينــا الســيدة المعلنــة ادنــاه: فضيلــه عبدالحســين حمــزه عبدالكريــم 
ابراهيــم بطلــب تحويــل المحل التجاري التالي ٕالى الســيد طالب احمد يوســف 
احمــد حبيــب فعلى كل من لديه ٔاي اعتــراض قانوني التقدم ٕالى اإلدارة خالل 

خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه .

قيد: 83539-1
االسم التجاري: بوابة المستقبل لمقاوالت التنظيفات

االثنين 18 يناير 2021 - 5 جمادى اآلخرة 1442 - العدد 124479



Vacancies Available
MAHFOODH SALON 

has a vacancy for the occupation of
  BARBER 

 suitably qualified applicants can contac
36690057  or  sayedyousif@gmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

QUICK ZEBRA SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

NEW JENAN BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17740727  or  ISAJANAHI1936@GMAIL.COM 

MANDALI KABAB RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

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

SOLO 13 TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

39294870  or  SOLO13.31OLOS@GMAIL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

MONAK STAR GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

36001233  or  rizanatrading786@gmail.com 

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

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

  RESEARCHER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

JUMA SWEETS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17671823  or  EMEDFAIEE@BATELCO.COM.BH 

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

  SALES WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39292563  or  almotarpats@gmail.com 

ALDEEBIL FISH FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  GLAZIER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39697800  or  DM@mannaigroup.net 

Dream phone 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39555538  or  QASRALHADEEL@GMAIL.COM 

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

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

TYLOS PUBLISHING & PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(HAND WRAPPING) 
 suitably qualified applicants can contac
17405333  or  Hasan.tylos1@gmail.com 

KOTWALL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33447709  or  EBTSA1999@HOTMAIL.COM 

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

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17257400  or  ACCOUNTS@CLEARVISIONME.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

32242444  or  info@jssbahrain.com 

Juices On The Fly 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36774492  or  ACCOUNT@MEDIASTOREBH.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17319999  or  INFO@DTS.BH 

VOLUME SALON AND SPA 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17675796  or  ALIJANAHI.AJ@GMAIL.COM 

Sunway Laundry 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

38462055  or  SAYED7YOUSIF7@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36924425  or  ARSLANABIDROY_CCS@OUTLOOK.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

34002030  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33302067  or  ALMAZYONA.82@GMAIL.COM 

Anytime Fitness 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17225555  or  info@mbafakhro.com 

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

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33321946  or  NASADVT@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

NAJAM PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

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

JAFFAR MARZOOQ AHMED MARZOOQ 
has a vacancy for the occupation of

  GROOM 
 suitably qualified applicants can contac

38223705  or  HASS282@YAHOO.COM 

Idaam trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER (EXC.WHOLESALE & RETAIL) 
 suitably qualified applicants can contac
33231808  or  ICCIDAAM@GMAIL.COM 

FRESH BITES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39861914  or  alromuse@yahoo.com 

RETOUCHE 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contac

39461567  or  RETOUCHE@LIVE.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

AL NOORAIN BAKERY EST 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39456969  or  UMZAAL1975@GMAIL.COM 

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

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

17204600  or  BASSEM@3CSBAHRAIN.COM

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

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac
36636624  or  AALABBASI@TAMCON.BH 

ALBADO PAINTING & DECORATION CENTRE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17403340  or  albadocente@gmail.com 

SAMI ABDULLA AMEEN CO. W.L.L (AMEENCO) 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY VEHICLE) 
 suitably qualified applicants can contac

17703111  or  TRANSPORTAMEENCO@BATELCO.COM.BH 

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
39699198  or  AYDA2404@GMAIL.COM 

SHOOT SPORTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39636622  or  JENANTHONYPD@GMAIL.COM 

Medica Sanad Pharmacy S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33271333  or  INNOVATION.MEDICAL@LIVE.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

39660404  or  MSSALMAN61@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

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

 suitably qualified applicants can contac
36003676  or  Intermilan_1984@hotmail.com 

ALBADO PAINTING & DECORATION CENTRE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac
17403340  or  albadocente@gmail.com 

Barari Foods Co WLL 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

33017200  or  STARFISH.BAHRAIN@GMAIL.COM 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

ABUL TRADING co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17229224  or  HUSSAIN__ABUL@OUTLOOK.COM 

GULF PLASTIC INDUSTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR (FORKLIFT) 
 suitably qualified applicants can contac

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

LAZER ZONE 
has a vacancy for the occupation of

  CAR WASHER/CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17711333  or  HASSAN@EMAAR.BH 

KRONOS ELECTRICAL CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17564981  or  ashokrma@gmail.com 

ALBADO PAINTING & DECORATION CENTRE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(DECOR) 
 suitably qualified applicants can contac
17403340  or  albadocente@gmail.com 

LAVANYA CONSTRUCTIION & PEST CONTROL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39211175  or  NADER.MODAWEB75@GMAIL.COM 

MOOSCO RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66708118  or  info@awtadi.com 

MATTERMIND GRAPHIC DESIGN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33418254  or  SOHAIL68644@GMAIL.COM 

MANDI TRADING co. S.P.C owned by  MOHAMED EBRAHIM MOHAMED MANDI 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17672655  or  manditrading56@gmail.com 

Casa England Trading S.P.C. Owned by Yousif Ahmed Hassan 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17553804  or  YOUSIF@CASAENGLAND.COM 

Healthy Calorie Delivery Services 
has a vacancy for the occupation of

  JANITOR 
 suitably qualified applicants can contac

33358885  or  FMUBARAK@HOTMAIL.COM 

7WONDERS DECOR 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

38390207  or  SEVENWONDERS2009@HOTMAIL.COM 

The Grove Resort 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contac

16033105  or  JAMEEL.A.WAJ@GMAIL.COM 

Minds United pc Maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  COMPUTER PROGRAMMER 
 suitably qualified applicants can contac

77008809  or  jalal3155@gmail.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39997929  or  sayed.atlasaluminum@gmail.com 

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

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17595971  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

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

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE COMPANY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  jawaheri@aol.com 

Pak elegant for cargo Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17744983  or  MEHARZEBALI@GMAIL.COM 

JAHANGIR ALAM REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33803679  or  JAHANGIRALAM.JA762@GMAIL.COM 

BUHUSSAIN GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39459897  or  abdulaaziz.buhusain@gmail.com 

AHMED ALSAYYAD TRADING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17256494  or  LATHEEF.MARAKKAT@GMAIL.COM 

AQEEL HASAN ABDULLA / ALHAWI 11304 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

AQEEL HASAN ABDULLA / ALHAWI 11304 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17401999  or  BUHASSAN999@YAHOO.COM 

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

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

NOORNISHAT COMMUNICATION EQUIPMENT REPAIR Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36180256  or  NURCOMPUTER@YAHOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

Alboom Gold 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17342291  or  SHKMAMALKHALIFA@YAHOO.COM 

MAID CLEAN W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39006460  or  AAYFAN@BINFAQEEH.COM 

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

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17400407  or  AMEER@ALMOAYYEDCG.COM 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17702759  or  JALEELALSHAIKH85@GMAIL.COM 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

33322255  or  HUSSAINALHAMAR@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

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

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

MOSKAVA CLEANING COTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

38385157  or  NEW_DAY999@HOTMAIL.COM 

BUHAMAD AUTO ELECTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17320773  or  GIJANTHOMAS@GMAIL.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 contac
17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

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

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

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33701470  or  RIMSPC5@GMAIL.COM 

ABDULLA KHAMIS MIRRORS & GLASSES FACTORY S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  GLAZIER 
 suitably qualified applicants can contac

17784553  or  AKHAMIS@BATELCO.COM.BH 

MANAS COOL CARE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35379891  or  MANASAC445@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

AL MASTOORA ABAYAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39842912  or  ALIII_4000@HOTMAIL.COM 

Zinc Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36292663  or  admin@zinc-bh.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

NEXTOP RETAILS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39641360  or  MARGHOOBADIL@GMAIL.COM 

ZARTEC SOLUTIONS CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
33711119  or  vinod@zartecsolutions.com 

AL SAYH RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17601167  or  ALIAYOOBALI@HOTMAIL.COM 

COOL WAVES AIR CONDITIONING 
has a vacancy for the occupation of
  MECHANIC (AIR-CONDITIONING) 

 suitably qualified applicants can contac
33335561  or  AM9009MA@GMAIL.COM 

Inaya Fashion & Tailoring 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39657596  or  intezarhaider@yahoo.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

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

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17749697  or  secure.me@live.com 

SUHAILA FOR BUIDING CONTRACTING CO .S.P.C. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36336233  or  suhailaconstruction@gmail.com 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

AlHadi Cargo and Courier W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

35490165  or  ALHADICARGO.COURIER@GMAIL.COM 

MADINA MAKKI HASAN ALI 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17254585  or  MADINAMAKI@YAHOO.COM 

ABDUL JALIL ABDULLA ELECTRICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39685773  or  abduljalil6300@hotmail.com 

G & G International Construction Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17311146  or  BIGBOSSVIP911@GMAIL.COM 

Milkd Station Cafe S.P.C Owned by DHARI ALJAIRAN 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac
34133533  or  DALJAIRAN@GMAIL.COM 

AL ASHBAL ELECTRCAL CONSTRUCTION EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39172793  or  ALASHBAL@HOTMAIL.COM 

GOLD DUST CLEANING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66727555  or  GOLDDUST.BH@GMAIL.COM 

Al hazmi Trading Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33691866  or  YASSERF364@GMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

AlHadi Cargo and Courier W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER/PACKER 
 suitably qualified applicants can contac

35490165  or  ALHADICARGO.COURIER@GMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

ANDALUCIAT FOR GYPSUN CARVINS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17827125  or  AKHAJA@HOTMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

Buhamad phone 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39772984  or  BUHAMAD.511@GMAIL.COM 

AHMED EBRAHIM ALI EBRAHIM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
34420026  or  adelmercury63@gmail.com 

SULTAN ENGINEERING 
has a vacancy for the occupation of

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contac

77022100  or  SULTANENG2010@YAHOO.COM 

Bin Juma FoodStuff 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
32236588  or  HUHUN888@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

CAFETERIA RAMSI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39302266  or  MOHDBALUCH58@GMAIL.COM 

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

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39757271  or  BAB.ALAMAL100@GMAIL.COM 

FINE FAIR TRADING Co.Wll 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17344840  or  SHAJI840@GMAIL.COM 

JOES CAFE S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
39508633  or  RAEF@TRENDFULL.NET 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

ERA CONSTRUCTION WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17500331  or  ERAPROJECTS@BATELCO.COM.BH 

AL RUGBY CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17695809  or  FINANCE@BAHRAINRFC.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17000011  or  CHAIRMAN@ALSAADOONGROUP.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39773788  or  mexicocleaning@gmail.com 

Samz star hair and beauty saloon 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

66633266  or  Ms.managementspc@GMAIL.COM 

Professional touch for services 
has a vacancy for the occupation of

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

MANSHA BUILDING CONSTRUCTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac
35129811  or  mmkhan1782@gmail.com 

DAIREX BUILDING CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

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

Koky dream advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

National Industrialink Contracting Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
35357786  or  asharjamaal@gmail.com 

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

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  MECHANICAL ENGINEERING TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  PIPEFITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

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

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

Raed ali contracting 
has a vacancy for the occupation of

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

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR TECHNICIAN (ACCOUNTING) 
 suitably qualified applicants can contac
17728151  or  SAFIA.PIPI@KANOO.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

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

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

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17305665  or  info@haiderwood.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

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

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

PENO MEDIA AND ADVERTISING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33301221  or  ZUHAIR_MAJEED@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34002030  or  BAHRAINBLOKBUSTER@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

TECHNO INDUSTRIAL SUPPORT CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac
17272975  or  TISC@BATELCO.COM.BH 

UNIVERSAL FOOD STUFF FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17466330  or  ACCOUNTS@UNIVERSAL.BH 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Koky dream advertising 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALKHATAM AUTO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILES MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17601113  or  HKHATEM@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

HOTERS S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17745060  or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Adwan Mechanical Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17727557  or  NEZAR.ADWAN@GMAIL.COM 

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

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

ANWAR PARIS BROSTED 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39411474  or  FAWZIAFAWZIA56@HOTMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17698500  or  ALKOMED@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

ALSALWA MEAT FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17596656  or  IT-AA-TE@OUTLOOK.COM 

SAKANA HOLISTIC HOUSING\AHMED KHALIFA MOHAMED ALTHAWADI 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

36582888  or  AHMEDALTHWADY@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

GODADDY COOL CAFE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DISH WASHER 
 suitably qualified applicants can contac

33119292  or  BAHRAINSAJAN@GMAIL.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Rocky Road Contracting CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

17702277  or  WORLD_TODAY82@YAHOO.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17500791  or  hr@seven-energy.com 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

MAHMOOD ALNOOH JOINERY FACTORY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

39677337  or  INFO@MANCOBH.COM 

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Johnson Controls Bahrain spc owned by Johnson controls holding c 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(ELECTRICAL ENGINEERING).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

77016612  or AQEEL.SHEIK@GMAIL.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

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

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

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

  PIPE-FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALBAHAAR GOLD SMITH 
has a vacancy for the occupation of
  JEWELRY GOLDSMITH (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contac
39458176  or  ALTAQADUM@YAHOO.COM 

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

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17822218  or  INFO@CIRCLE.BH 

ABDULAZIZ ABDULLA ALALI ALZAMIL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17228808  or  ABDULLA_2015_ALZAMIL@YAHOO.COM 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

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 contac

17727676  or  BASMAHO@BATELCO.COM.BH 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

AL FAIHA FOOD TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17226653  or  almuhbeen@yahoo.com 

AINASHMI GATE MARKETS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17293404  or  AL-NASHMI-2011@LIVE.COM 

EGG N CREAM RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39003390  or  HBAQER75@YAHOO.COM 

ALNADHER TRADING AND HIRING Co.W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39448414  or  ALNATHER@GMAIL.COM 

High quality tires 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33252055  or  ZAKI4791@GMAIL.COM 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

Athena Construction 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17213575  or  RAGHADF@HOTMAIL.COM 

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

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17742961  or  SMSWLL@BATELCO.COM.BH 

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

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

ALI HUSSAIN CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
33701101  or  MY.E30.HA@GMAIL.COM 

EBRAIM HUSAIN ALI HUSAIN  (ZAHRAT MATROK / 9812 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39669091  or  ZAQ39669091@GMAIL.COM 

MUNIYA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39815615  or  HAPPY_HOUSE11@HOTMAIL.COM 

N . Spa Fast Glamour For Nails 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17562662  or  LARASHUKRALLA@HOTMAIL.COM 

SODI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  SODISERVICE.BH@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17252256  or  ALDALEEM@HOTMAIL.COM 

CORAL PALACE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

38885838  or  K.ALMUTAWA3@GMAIL.COM 

HOLLYWOOD BARBER STUDIO CO. S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35143004  or  IRFAN.SHERU2020@GMAIL.COM 

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

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17813535  or  hrd@shaheengroup.com 

KHADIJA EBRAHIM ABDALI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66300270  or  G9237901@GMAIL.COM 

Alfakhara restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

34109037  or  M2040@HOTMAIL.COM 

SODI SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36758776  or  SODISERVICE.BH@GMAIL.COM 

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

  MECHANICAL FITTER 
 suitably qualified applicants can contac

17552722  or  SIAM7373@BATELCO.COM.BH 

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

  PAINTING WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

MIRAJ GRAPHICS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

17714722  or  CHARLES@MIRAJGRAPHICS.COM 

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

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

ALRUKN ALAALI  CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac
33369554  or  mohd_kd2@hotmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

77090866  or  INFO@SMCOCONTRACTING.COM 

JACARTA FOOD STUFF S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17233144  or  ABDULMAHDI731@GMAIL.COM 

ECO SHINE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36729696  or  ECHOSHINEBAHRAIN@GMAIL.COM 

RANAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17310077  or  MAJEEDTHANAL@GMAIL.COM 

SHAFQAT FOR SELLING OF MACHINERY EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33102396 

AL JOBANI AUTO SPARE PARTS WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN (SPARE-PARTS) 
 suitably qualified applicants can contac
17001549  or  RANAAL66@GMAIL.COM

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  ROTATIONBH@GMAIL.COM 

AVATAR JEWELLARY CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

17535175  or  SAJIVCHOOLIYAD@GMAIL.COM 

HI KEY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17442202  or  hi.key07@yahoo.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

66633465  or  ROTATIONBH@GMAIL.COM 

Blue Zone Constructions S.P.C 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

39450726  or  sabayatradingest@yahoo.com 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17874244  or  almanil5@gmail.com 

VEEGA LAND  REAL ESTATE & DOCUMENT CLEARING CO.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

33342931  or  VIKRAMAN3737@GMAIL.COM 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

36766392  or  NATHEER92@ICLOUD.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

MANZAL ALUMINUM FACTORY 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR & GENERAL FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17874244  or  almanil5@gmail.com 

KRISHNA LAUNDRY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39667592  or  JKCHAUDHARY989@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36069782  or  QUMARZAMAN85@GMAIL.COM 

Alnaqab Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(FURNITURE) 
 suitably qualified applicants can contac

36766392  or  NATHEER92@ICLOUD.COM 

B & F MAINTENENCE SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39647665  or  BDPLUSCONSULTENCY2020@GMAIL.COM 

GEORGIA FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER 
 suitably qualified applicants can contac

36954443  or  J.KHAMDAN@HOTMAIL.COM 

ALAROOJ A/C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33206015  or  ZEESHAN.IBRAHIM1971@gmail.com 

AL RIYAH DOCUMENT CLERING 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 
 suitably qualified applicants can contac

39802060  or  alriyahdocument@gmail.com 

PROMO GATE FOR PRINTING SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17001361  or  YASERBUALLAI@GMAIL.COM 

TRI International W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contac

33173767  or  anitha@TRIWLL.COM 

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

  GARDENER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

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

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39629333  or  arabpoul@hotmail.com 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

Saeeda trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39267838  or  ALIVIRK@HOTMAIL.COM 

RANWA STONE CONSTRACTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36361228  or  ALIJMAA16@GMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

Nadia Trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

34094903  or  nadiatradingadv@gmail.com 

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

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17305665  or  info@haiderwood.com 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

ESSA ALNACHAS CAR SERVICE GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

17554401  or  ALNACHAS33@GMAIL.COM 

SEA LIGHT MARINE CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contac

39460331  or  SEALIGHT@BATELCO.COM.BH 

Rifa fort bakery 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39933439  or  ADEL33155@HOTMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

MIDAC COMPUTER 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

38888675  or  ABDUL-MUNEER@HOTMAIL.COM 

ROYAL FALCON CONSTRACTION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250162  or  M.ALKHALIFA1@HOTMAIL.COM 

BANGKOK INTERNATIONAL RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17740666  or  RIYASBANGKOK@YAHOO.COM 

MBCON construction  Est 
has a vacancy for the occupation of

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17665458  or  mbcbahrain@gmail.com 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contac

39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

ALHAKMA CARPENTRY WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17411610  or  AL.HIKMACARPENTRY75@YAHOO.COM 

AL MERZAM PEOPLE DRESSES SHOPS FOR MEN 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

17651017  or  NA1234174@HOTMAIL.COM 

ROSHAN DIN CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34344537  or  spearalliancebh@gmail.com 

BABA ISSA CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

37703555  or  SAWSANALNAHHAM@GMAIL.COM 

M K JEWELLERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39651893  or  UMESHJEW@YAHOO.COM 

GOLDEN MAJESTIC CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39043725  or  AKRAMMADAN@HOTMAIL.COM 

SADAD PIPES TRADING AND SANITARY WARE CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17630166  or  SADAD.PIPES-SPT-@HOTMAIL.COM- 

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

  MASON 
 suitably qualified applicants can contac

17784584  or  INFO@AMJASSIM.COM 

ABDULLA HASSAN ABDULLA ALBASRI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39622778  or  habasri@hotmail.com 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

Ramzi trading est 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17211001  or  SAMEERASAFAR@HOTMAIL.COM 

ALMASHRIQ KITCHENS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17620026  or  alkhshram@gmail.com 

ARABIA INTERNATIONAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

34306903  or  ALABER122@HOTMAIL.COM 

Alraban Vegetables And Fruits 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39608198  or  NASSERRASHEDALNOAIMI@GMAIL.COM 

Johainah food industries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39699914  or  HALWACHIFOOD@HOTMAIL.COM 

Sabr ayoob restaurant and grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17682434  or  AYESHEH_ALI@YAHOO.COM 

SPARKLE SKY CLEANING BUIDINGS 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

39937557  or  KHALED-KARIMI@HOTMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17131018  or  AHMEDALKHAN@GMAIL.COM  
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فرانك ماكنزي: مهام القاذفات تظهر التزامنا المســتمر باألمن اإلقليمي

رسالة ردع جديدة إليران.. قاذفات أميركية إلى الخليج

فــي رســالة ردع للمرة الخامســة خالل الفترة األخيــرة في وجه إيران، 
توجهــت قاذفتــا B-52 أميركيتــان إلــى الشــرق األوســط. وأعلــن قائــد 
القيــادة المركزيــة فرانــك ماكنــزي، أمــس األحــد، أن القاذفتيــن أنهيتــا 
دوريتهما في الشرق األوسط بنجاح.  وقال “المهمات التابعة لقوة مهام 

القاذفات تظهر التزام الجيش األميركي المستمر باألمن اإلقليمي”.

كما أضاف “نشـــر العتاد االســـتراتيجي 
لمدة قصيـــرة هو جزء هام من موقفنا 

الدفاعي في المنطقة”.
جـــاء ذلك بعدما أفادت وســـائل إعالم 
إسرائيلية، أمس، بأن القاذفتين حلقتا 
في األجواء اإلســـرائيلية في طريقهما 

إلى الخليج العربي.
أشـــاروا  أميركيـــون  مســـؤولون  وكان 
ســـابًقا إلى أن هـــذه الرحـــالت الجوية 

هي رسالة ردع واضحة إليران.
يأتي هذا بعد أن كشفت وسائل إعالم 
ســـقوط  عـــن  الســـبت  يـــوم  أميركيـــة 
صاروخيـــن إيرانييـــن علـــى بعـــد 100 

ميل مـــن حاملـــة الطائـــرات األميركية 
“نيميتز” في المحيط الهندي.

فقـــد أفـــادت شـــبكة “فوكس نيـــوز” أن 
الصواريخ بعيدة المـــدى التي أطلقتها 
إيران ســـقطت على مقربة من ســـفينة 
مـــن  ميـــل   100 بعـــد  وعلـــى  تجاريـــة 
مجموعـــة نيميتـــز الضاربة، في أحدث 
فـــي  التوتـــرات  تصاعـــد  علـــى  مثـــال 

المنطقة.
كمـــا نقلـــت عـــن مســـؤولين أميركيين، 
قولهـــم إن صاروًخا واحـــًدا على األقل 
هبـــط علـــى بعـــد 20 ميـــاًل من ســـفينة 
مـــن  المزيـــد  تقديـــم  دون  تجاريـــة، 

التفاصيل حول السفينة.
وفـــي حيـــن أن 100 ميل فـــي األفق ال 
يمكـــن رؤيتهـــا مـــن حاملـــة الطائـــرات 
أو الســـفن المرافقـــة لهـــا، إال أن أقمـــار 
التجســـس الصناعيـــة األميركيـــة التي 
تـــدور في مـــدارات عالية فـــي الفضاء 
تتبعـــت إطـــالق الصواريخ مـــن إيران، 

بحسب ما أوضح المسؤولون.

يشـــار إلى أن حاملة الطائـــرات نيميتز 
كانـــت بقيـــت فـــي شـــمال بحـــر العرب 
بناًء علـــى أوامر من الرئيس األميركي 
المنتهيـــة واليتـــه، دونالـــد ترامب، في 
وقـــت ســـابق من هـــذا الشـــهر بعـــد أن 
طلـــب البنتاغـــون عودتها، مـــا دفع إلى 

تغيير مسارها والبقاء في المنطقة.

عواصم ـ وكاالت

رسالة ردع للمرة الخامسة.. B-52 تعود إلى الشرق األوسط

الخرطوم ـ أ ف ب

أســـفرت اشتباكات قبلية في اقليم 
دارفور غرب السودان عن مقتل 83 
شـــخًصا على األقل، حســـبما ذكرت 
وكالـــة األنباء الســـودانية الرســـمية 
)ســـونا( أمـــس األحد نقـــالً عن بيان 
لنقابـــة األطباء في المنطقة أوضح 

أن المواجهات “ال تزال جارية”.
و160  قتيـــالً   83 إلـــى  ارتفعـــت 

جريًحا.
لنقابـــة  بيـــان  عـــن  ســـونا  ونقلـــت 
أن  دارفـــور  غـــرب  فـــي  االطبـــاء 
“األحـــداث الدموية ال تـــزال جارية 
 83 مخلفـــة  الجنينـــة  مدينـــة  فـــي 
قتيال و160 جريحا، ويتوقع ازدياد 

هذه الحصيلة”.

واندلعـــت االشـــتباكات بيـــن قبيلـــة 
المســـاليت وبـــدو عـــرب رحـــل. ثم 
هاجمت مليشـــيات مسلحة مؤيدة 
للبـــدو الرحـــل الجنينـــة وأضرمـــت 
النيران في عدة منازل، حسبما ذكر 

شهود عيان.
وقالت الوكالة السودانية إن أعمال 
العنـــف اندلعـــت “إثر مشـــاجرة بين 
شـــخصين خلفت اثنيـــن من القتلى 
لبعـــض  وحرقـــا  آخريـــن  وجـــرح 

المنازل المبنية بالمواد المحلية”.
وأكـــد فـــرع نقابـــة األطبـــاء بواليـــة 
غـــرب دارفور وجـــود صعوبات في 
لمعالجـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  حركـــة 

الجرحى.

مشاجرة في دارفور تتحول لبركة دم

الخرطوم ـ وكاالت

قـــال رئيس المجلس الســـيادي في 
الســـودان عبـــد الفتـــاح البرهان “إن 
بـــالده ال تريـــد أن تشـــعل حربـــا مع 
إثيوبيـــا”، وذلـــك أثناء كلمـــة ألقاها 

مساء السبت.
وأشـــار البرهان إلـــى أن بالده تعمل 
علـــى حمايـــة حدودها مـــع إثيوبيا، 
لكنهـــا ال تريـــد أن “تشـــعل حربا مع 

الجارة إثيوبيا”.
الكلمـــة  أثنـــاء  البرهـــان  وقـــال 
“المفاوضـــات مـــع إثيوبيـــا تناولـــت 
ضبط مناطق على الحدود لمنع أي 
تســـلل، دون أن تتطرق أنها ليســـت 

سودانية”.
وأضـــاف “الحديـــث عـــن مناطق 

أنهـــا  علـــى  الحـــدود  علـــى 
إثيوبيـــة  أراض 
تستدعي وقفة لتأكيد 
مـــع  ســـودانية،  أنهـــا 

اعتراف إثيوبيا بســـودانية أراضينا 
منفتحيـــن  فإننـــا  الحـــدود  علـــى 

لعالقات أفضل مع أديس أبابا”.
وفـــي خضم التوتـــر المتصاعد بين 
البلديـــن اإلفريقييـــن الجارين على 
مدار األســـابيع الماضيـــة، نفى قائد 
الجيـــش اإلثيوبي الجنـــرال برهانو 
مقاتلـــة  اختـــراق  الســـبت،  جـــوال، 
إثيوبية أجواء السودان، مؤكدا أن 
أديـــس أبابـــا “لن تتـــورط في حرب 

مع الخرطوم”.
وشـــدد على أن إثيوبيـــا لن تحارب 
الســـودان، مشـــيرا إلـــى أنـــه بـــالده 
“ليست بحاجة للحرب مع السودان 

بأي حال من األحوال”.
لديهـــم  مـــن  “هنـــاك  وتابـــع 
مصالح في إشـــعال الفتنة 
ودق طبـــول الحرب بين 

البلدين”.

البرهان: ال نريد حرًبا مع إثيوبيا وسنحمي حدودنا

 أكثر من 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني وصلوا إلى العاصمة

واشنطن ـ وكاالت

تحولت العاصمة األميركية واشـــنطن إلـــى “منطقة حرب”، قبل 
أيام من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر يوم 
20 ينايـــر الجاري. وتقول تقارير صحيفة إن واشـــنطن تحولت 
إلـــى منطقـــة عســـكرية، يتوافـــد إليهـــا آالف الجنـــود لتحصينها 
بصورة غير مسبوقة. ونشرت الصفحة الرسمية لقوات الحرس 
الوطني، على “تويتر” صورا ترصد وصول مجموعة من الجنود 
إلى العاصمة واشـــنطن على متن طائرة شحن عسكري، لتأمين 
حفـــل تنصيب الرئيـــس المنتخب، وســـط تخوفات مـــن اندالع 

أعمال عنف.
وقالـــت الصفحة إن أكثر من 25 ألـــف جندي من قوات الحرس 
لحفـــل  اســـتعداد  واشـــنطن،  العاصمـــة  إلـــى  وصلـــوا  الوطنـــي 

التنصيب.
وفي وقت ســـابق، أعلن جهاز الخدمة السرية األميركية، إنشاء 

منطقة عسكرية حول العاصمة واشنطن، قبل تنصيب بايدن.
وتشمل المناطق الجديدة “الحمراء” و”الخضراء” التي وضعتها 
الخدمـــة الســـرية، كمناطـــق بالقـــرب من البيـــت األبيض ونصب 
لنكولـــن التـــذكاري والمـــول الوطني ومبنـــى الكابيتـــول وحتى 

بعـــض المناطق الســـكنية والتجارية المجـــاورة، قد تم تضمينها 

فـــي المحيـــط األمنـــي الخاضـــع للحراســـة، بحســـب صحيفـــة 

“ديلـــي ميل” البريطانية. وحدد جهاز الخدمة الســـرية “المنطقة 

الخضراء” على أنها شـــوارع ال يمكن الوصول إليها إال للمقيمين 
والشـــركات، ويجب على األفراد الذين يرغبون في الســـفر عبر 

المنطقة الخضراء إظهار هويتهم.
ومـــن ناحية أخرى، يتم إغالق “المنطقة الحمراء” األكثر تطرفا 
أمـــام الجميـــع، باســـتثناء المركبـــات المصـــرح بهـــا. وســـيتمركز 
الجنـــود حـــول المنطقـــة المحميـــة بحواجز خرســـانية وســـياج 
معدني بأســـالك شـــائكة وســـيارات عســـكرية من نوع “هامفي” 
األميركيـــة. كمـــا تـــم اإلعـــالن عـــن المناطـــق المحظـــورة، ومـــن 
المتوقـــع أن تظـــل هكـــذا حتى 21 ينايـــر الجـــاري، أي بعد حفل 
التنصيب. يذكر أن العاصمة واشـــنطن فـــي حالة تأهب قصوى 
بعـــد أن أدى تجمع حشـــود مؤيدي ترامب فـــي 6 يناير الجاري، 
إلـــى اقتحـــام مجموعة من المحتجين مبنى الكابيتول، تســـبب 

في وقوع إصابات ووفيات.
وتم إلقاء اللوم على ترامب، في التحريض على العنف، مما دفع 
مجلـــس النواب إلـــى تمرير مواد عزل الرئيس في وقت ســـابق 
مـــن هذا األســـبوع. فيما نفـــى ترامب ارتـــكاب أي مخالفات وال 

ا على أنه حث دائما أنصاره على “البقاء مسالمين”. يزال مصرًّ

الخدمــة الســرية تنشــئ مناطــق عســكرية حــول العاصمــة قبــل حفــل التنصيــب
حالة تأهب قصوى.. واشنطن تتحّول لـ”منطقة حرب”

القدس المحتلة ـ معا

األميركـــي  الرئيـــس  إدارة  أبلغـــت 
مســـؤولين  بايـــدن،  جـــو  المنتخـــب 
اتصـــاالت  بـــدأت  بأنهـــا  إســـرائيليين 
ســـرية مع مســـؤولين إيرانيين للعودة 
إلـــى االتفاق النووي، حســـب مراســـل 

القناة 12 اإلسرائيلية نير دفوري.
ويتوافـــق هـــذا اإلخطار مـــع تقديرات 
الواليـــات  بـــأن  ســـابقة  إســـرائيلية 
المتحـــدة وإيـــران بدأتـــا حـــوارا غيـــر 
الموســـاد  رئيـــس  ويجـــري  مباشـــر. 
اإلسرائيلي يوســـي كوهين، مباحثات 
فـــي العاصمة األميركية واشـــنطن مع 
مســـؤولين في إدارة الرئيس المنتهية 
واليتـــه دونالـــد ترامـــب، أبرزهم وزير 

الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو. وتنـــص 
الدبلوماســـية  األعـــراف 

علـــى أال يجـــري كوهيـــن 
اإلدارة  مـــع  مباحثـــات 
قبل  المنتخبـــة حديثـــا 

تسلمها الحكم رسميا، إال أن القناة 12 
ذكـــرت أن كوهين أجرى مباحثات مع 
الطاقـــم األمني لبايـــدن. ويتزامن هذا 
اإلخطـــار مع تشـــكيل رئيس الحكومة 
اإلســـرائيلية، بنيامين نتنياهو، طاقما 
لبلورة االستراتيجية اإلسرائيلية في 
المحادثـــات األوليـــة مـــع إدارة بايـــدن 
اإليرانـــي.  النـــووي  البرنامـــج  حـــول 
وتشـــير تقديرات في إسرائيل إلى أن 
إدارة بايـــدن والحكومـــة اإلســـرائيلية 
ســـتدخالن في صـــدام إثـــر الخالفات 
الكبيرة بينهما في الموضوع اإليراني. 
فبايدن أعلن خالل حملته االنتخابية 
أنه ســـيدخل في مفاوضات مع إيران 
ويعود إلى االتفاق النووي في حال 
عادت إيران إلى تطبيقه بشـــكل 
كامـــل، فيمـــا يعتبـــر نتنياهـــو 
خطـــوة كهـــذه أنهـــا “خطـــأ 

فادح”.

تقرير: إدارة بايدن بدأت اتصاالت سرية مع إيران
بغداد ـ وكاالت

أكد الناطق باســـم القائد العام للقوات 
العراقيـــة يحيـــى رســـول،  المســـلحة 
الـــوزراء  رئيـــس  أن  األحـــد،  أمـــس 
مصطفـــى الكاظمـــي وّجـــه بضـــرورة 
مســـك الحـــدود العراقيـــة خاصـــة مع 
سوريا. وقال إن القوات األمنية تركز 
بعملياتهـــا االســـتباقية علـــى مناطـــق 
شمال شرقي سوريا كونها ال تحتوي 
علـــى قـــوات نظاميـــة تابعـــة للجيش 
الســـوري، وفق ما نقلته وكالة األنباء 
العراقيـــة. كما أشـــار إلـــى أن عمليات 
التحصيـــن والتحكيـــم جارية بشـــكل 
كبير مع ســـوريا لمالحقة ما تبقى من 
داعـــش وبعـــض العصابـــات اإلرهابية 

وفلولها في األراضي العراقية.
وفي ديســـمبر الماضـــي، أعلن 

اللواء تحسين الخفاجي، 
المتحـــدث باســـم قيادة 
العمليات المشـــتركة في 

العـــراق، أن الكاظمـــي وجـــه القـــوات 
الحـــدود  ضبـــط  بضـــرورة  المســـلحة 

العراقية السورية بالكامل.
وقـــال إن “الحدود العراقية الســـورية 
وهي 610 كليومتـــرات، أؤمن أغلبها، 
وهنـــاك عمـــل كبير مـــن قبـــل وزارتي 
الحشـــد  وهيئـــة  والداخليـــة  الدفـــاع 
الشـــعبي، فضـــال عـــن وجـــود معـــدات 
المـــوارد  وزارة  مـــن  مقدمـــة  كاملـــة 
المائية لحفر خندق، وهو في مراحله 
األخيـــرة، وكذلك وضع ســـداد ترابية، 

وسياج”.
يذكـــر أن العـــراق يعمـــل منذ ســـنوات 
على تأمين الحدود مع ســـوريا، حيث 
يســـتغلها  “داعـــش”  تنظيـــم  كان 
للعبـــور بين البلديـــن، وما زالت 
عمليـــات  هنـــاك  اآلن  حتـــى 
تهريـــب لمقاتلـــي التنظيم 

على الحدود بينهما.

الكاظمي يشّدد على ضبط الحدود مع سوريا

مقتل قاضيتين في 
المحكمة العليا األفغانية

كابول ـ أ ف ب

العليا  المحكمة  تعمالن في  ُقتلت قاضيتان 
األفغانية بالرصاص في كابول صباح األحد 
اغــتــيــاالت  سلسلة  فــي  عملية  أحــــدث  فــي 
تــطــول شــخــصــيــات فـــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
مــنــذ أشــهــر.  ولـــم تــتــبــَن أي جــهــة االعــتــداء 
والقائم  غني  أشرف  األفغاني  الرئيس  لكن 
ــابــــول روس  ــي فــــي كــ ــركـ ــيـ ــال األمـ ــمـ ــاألعـ بـ

ويلسون اتهما حركة طالبان.
القضاء  مؤسسة  بــاســم  المتحدث  وصـــرح 
أحــمــد فــهــيــم قــويــم لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس 
اليوم  هجوم  في  قاضيتين  فقدنا  “لألسف، 

وجرح سائقهما”. 

دبـــي - العربية.نـــت : بعدمـــا ردت منظمـــة الطاقـــة 
الذريـــة اإليرانيـــة علـــى طلـــب الترويـــكا األوروبية 
بالتوقـــف الفـــوري عـــن إنتـــاج معـــدن اليورانيـــوم، 
بأنهـــا “ستســـتمر بإنتـــاج معـــدن اليورانيـــوم كوقود 
متطور دون توقف”، طالبت طهران الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية عدم نشـــر تفاصيل “غيـــر ضرورية” 
عـــن برنامجهـــا النـــووي.  كمـــا رفضـــت التحذيرات 
والمطالب األوروبية بوقف إنتاج معدن اليورانيوم، 
وقالـــت المنظمة في بيان، إن هذا القرار يأتي وفًقا 
لمـــا أقره البرلمان اإليراني، حيث كانت إيران تنتج 
كميـــة صغيـــرة من معـــدن اليورانيوم منـــذ عقدين، 
لكنها بدأت بزيادته كمنتج وســـيط ووقود متطور، 
بحســـب البيـــان. وأضافـــت أنهـــا ســـتقدم معلومات 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشـــأن تصميم مصنع 

لمعدن اليورانيوم في الوقت المناسب. 

انتهاك لالتفاق ودعوة لوقف التصعيد

فرنســـا  مـــن  كل  تحذيـــرات  علـــى  ا  ردًّ هـــذا  جـــاء 
وبريطانيـــا وألمانيـــا، يوم الســـبت، من قيـــام إيران 
بتعديـــن اليورانيـــوم كوقـــود لمفاعـــل األبحاث في 

طهـــران، والتـــي وصفـــت بدورها هذا اإلجـــراء بأنه 
“انتهاك لالتفاق النووي”.

وحثـــت الدول الثالث في بيان مشـــترك إيران على 
إنهـــاء هذا النشـــاط والعـــودة إلـــى التزاماتها ضمن 

خطة العمل الشاملة المشتركة دون تأخير.
يذكـــر أن االتفـــاق النـــووي كان ينـــص علـــى تجميد 
البحـــث  أو  اليورانيـــوم  معـــدن  إنتـــاج  طهـــران 
والتطويـــر فـــي مجال تعديـــن اليورانيـــوم لمدة 15 
عاًمـــا، لكـــن البرلمـــان اإليرانـــي وضمن قـــرار “خطة 
العمـــل االســـتراتيجي لرفـــع العقوبـــات” فـــي الثاني 
مـــن ديســـمبر الماضـــي، ألـــزم الحكومـــة اإليرانيـــة 
باالنســـحاب عـــن معظـــم االلتزامـــات النوويـــة منها 
إنتـــاج معدن اليورانيوم. فيمـــا دعا وزير الخارجية 

الفرنسي جان إيف لودريان، أمس األحد، إلى وقف 
التصعيد اإليراني والعودة لالتفاق النووي.

عواقب عسكرية خطيرة

وكان بيان الترويكا األوروبية قد شـــدد أمس، على 
أن إنتـــاج معـــدن اليورانيـــوم لـــه عواقب عســـكرية 
خطيـــرة، مضيفـــا أن إيـــران ليـــس لديهـــا أي مبـــرر 
للقيام بهذه الخطوة. ويقول دبلوماسيون غربيون، 
إن إيـــران ضيقـــت اآلن الفجـــوة إلـــى أقـــل من عام 
إلنتـــاج المواد الالزمـــة لصنع قنبلة نووية من خالل 
االنســـحاب مـــن التزاماتهـــا. بالمقابل، نفـــت طهران 
مراًرا وتكراًرا أي محاولة المتالك سالح نووي، لكن 
علي أكبر واليتي، مستشـــار المرشـــد اإليراني علي 
خامنئي للشـــؤون الدولية، قد قـــال في تصريحات 
مثيرة للجدل، األســـبوع الماضي، إنه بالرغم من أن 
خامنئي حّرم إنتاج ســـالح نووي لكـــن إيران تعتبر 

استخدام السالح النووي “مباحا” بالنسبة لها.
وتســـتمر إيران بالتصعيـــد منذ أســـابيع، كما رفعت 
تخصيب اليورانيوم بنســـبة 20 %، وقامت بإعادة 

تشغيل منشآت جديدة.

إيران مستمرة بالتخصيب .. وأوروبا تحّذر من العواقب
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القاهرة ـ اليوم السابع

مصر.. مصادرة أموال قادة 
“اإلخوان المسلمين”

قضــت محكمــة األمــور المســتعجلة فــي مصــر بقبول 
الدعــوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال 
جماعة “اإلخوان المســلمين”، وتحويل أرصدة 89 من 

قياداتها وعناصرها إلى خزينة الدولة.
وأقامــت لجنــة التحفــظ على أمــوال الجماعــة دعوى 
أمام محكمة األمور المســتعجلة، تطالب فيها القضاء 
89 مــن  الحكــم بتمكينهــا مــن التصــرف فــي أمــوال 

قيادات “اإلخوان” ونقلها للخزينة العامة.
محمــد  المعــزول  الرئيــس  ورثــة  الدعــوى  وشــملت 
مرســي، ومرشــد الجماعة محمد بديــع، ونائبه خيرت 
الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن 
راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن 

البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
الجماعــات  أمــوال  وإدارة  التحفــظ  لجنــة  وأدرجــت 
اإلرهابيــة فــي مصــر في ديســمبر الماضي 3 شــركات 
فــي قائمتهــا  المســلمين”  “اإلخــوان  مــن  اســما  و285 
تنفيــذا لقــرار ســابق مــن محكمــة األمــور المســتعجلة 

بعابدين في نوفمبر 2020.
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

السجون القطرية تفوق منافي سيبيريا
أعـــرف محمد يوســـف الدوســـري الـــذي اعتقله حـــرس الحدود القطريـــة مع ابن 
خالتـــه البطـــل ســـامي الحـــداد داخـــل الميـــاه البحرينية علـــى مشـــارف الحدود 
القطريـــة، والـــذي عـــاد مؤخرا بذكريات ســـيئة عن الســـجون القطريـــة وما فيها 
مـــن قســـوة وتعنت وحط مـــن كرامـــة المعتقل، فمحمـــد جاري منذ الســـبعينات 
وبمثابة أخ صغير، ومنزلهم مالصق لمنزلنا تماما، ومنذ أن سمعت خبر توقيفهم 
واعتقالهـــم، كبقيـــة البحارة الذين تحاربهم قطر فـــي أرزاقهم، قلت إنهم بحاجة 
إلـــى الصبـــر، والصبـــر فقط، تماما كصبر أيـــوب على بلواه، ألن مـــن يفتقد الصبر 
تنهـــار عزيمتـــه، ومن انهارت عزيمته مات وهو حـــي يتنفس، لقد مر أهل محمد 

بحالة نفسية ال يعلم بها إال هللا.
لقـــد أثبت حرس الحدود القطرية أنهم قراصنة بكل معنى الكلمة، وال يعترفون 
باتفاقيات وأعراف دوليـــة ويتعمدون الترصد للبحارة البحرينيين ومضايقتهم 
وإهانتهـــم، وهذا يعكس عقولهم المريضة وتربيتهم الســـادية وضميرهم الميت 
ولؤمهـــم المقيت، والغريـــب والمحير هو أن هذه القـــوى الظالمية الموجهة ضد 

البحـــارة قادمة مـــن دولة يفترض أن تكون شـــقيقة وتجمعنا معهـــا أواصر الدم 
والنســـب ووشـــائج القربـــى، وال أعرف حقيقـــة لغاية اليوم كيـــف تنظر قطر إلى 
مفهـــوم كلمة التكامل والتماســـك لـــدول الخليج واألخوة والجيـــرة، وماذا تعلم 
أبناءهـــا في المـــدارس، هل تعلمهم “خليجنا واحد وشـــعبنا واحـــد” وهي تطعن 
األخ في ظهره وتســـمعه ألفاظا وعبارات وشعارات بعيدة عن التقاليد والثقافة 

الخليجية وبعيدة أيضا عن العروبة.
مـــا ذكره البحارة العائدون في الفيديو المصور لـ “البالد” وبقية الصحف الزميلة 
يتجـــاوز حـــدود الرهبـــة والبشـــاعة والهمجيـــة – بل يفـــوق منافي ســـيبيريا في 
العهـــد القيصري - كما وصفها الكاتب الروســـي ديستوفيســـكي فـــي كتابه “بيت 
الموتـــى”، وتتجاوز كذلك معتقالت النازية الشـــهيرة قبل وإبان الحرب العالمية 
الثانية، فبدل المعاملة الحسنة للجار وتأمين حقوقه يعاملونه بقسوة تؤثر على 

نفسيته، وتحطم أعصابه.
ليتني أجد جوابا على هذا السؤال... لماذا تفعل قطر كل ذلك؟.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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قال روحاني في اجتماع بمقر مكافحة وباء كورونا في 19 ديسمبر 2020 “لقد 
أصدرنـــا األوامـــر بمجانية المياه والكهرباء والغاز، وهذا شـــرف كبيـــر لنا، وأذكر 
أعـــداء النظـــام أنني أعلم كم هم غاضبون.. فتســـاءلوا بضـــراوة وعصبية: لماذا 

قررت الحكومة منح المياه والكهرباء والغاز للمواطنين مجاًنا”.
لكن مرت حتى اآلن فترة ثالثة أسابيع منذ أن قطع روحاني هذا الوعد الواهي 
علـــى نفســـه ولم ينفـــذ وعـــده كعادته، بل شـــهدنا انقطـــاع التيـــار الكهربائي في 
11 منطقـــة فـــي العاصمة خالل األيـــام القليلة الماضية، واتضـــح في العديد من 
محافظات البالد من قبيل أصفهان والمركزية وأردبيل وكيالن أن وعد روحاني 
جـــاء امتـــداًدا للوعود التـــي كان يقطعها خميني على نفســـه بعد فـــوات األوان، 
حيث كان يقول منذ 41 عاًما “سنوفر المياه والكهرباء مجاًنا”.. )صحيفة “كيهان” 
– 27 فبرايـــر 1980(. وكانـــت نتيجة هذا الوعد أننا شـــهدنا “كل عام ارتفاًعا في 
أســـعار الكهرباء بمقدار عدة أضعاف”... )حاجي دليكاني، عضو مجلس شـــورى 
الماللـــي - ســـبتمبر 2020(. واآلن، باإلضافـــة إلى ارتفاع أســـعار الكهرباء الذي ال 
يطاق شـــهدنا انقطاع الكهرباء على نطاق واســـع، فعلى سبيل المثال، ذكر موقع 
“خبـــر فـــوري” – 13 يناير 2021، أن نظام الماللي أعلن رســـمًيا أنه تم التخطيط 
لالنقطـــاع المتكرر للتيار الكهربائي بواقع ســـاعتين يومًيـــا في مختلف المناطق 
من محافظة طهران”. )المتحدث باســـم شـــركة الكهرباء في نظام الماللي – 12 

يناير 2021(. لكن ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي؟
أصدر المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية بياًنا أكد أنه يكمن سبب انقطاع التيار 
الكهربائي في السياسات الجائرة والنهابة للنظام وقادته والحرس والمؤسسات 
التابعـــة لخامنئي، فالنظام الفاســـد واإلجرامي الذي يرســـل عماال وكادحين إلى 
مذبـــح كورونا ويرفض شـــراء اللقاحات، ويتـــرك أهالي المناطـــق المحرومة بال 
حمايـــة في مواجهـــة الفيضانات والـــزالزل، ويهدر ثروات الشـــعب اإليراني في 

مشاريع نووية وصاروخية وتصدير اإلرهاب والتحريض على الحرب.
بعـــد مـــرور عدة أيـــام من االنقطـــاع المتوالـــي للتيـــار الكهربائي فـــي العديد من 
المحافظـــات والمـــدن الكبرى في إيران، لم يتم ذكر الســـبب المحدد لهذه األزمة 
فحســـب، بـــل إن كل عنصـــر فـــي هـــذا النظام الفاشـــي لديه ســـببه الخـــاص لهذا 
االنقطـــاع، وغالًبـــا ما يلقون اللـــوم على المواطنيـــن ويقولون إن ســـبب انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي هو اســـتهالك المواطنيـــن المرتفـــع. وفي نهايـــة المطاف، قال 
المتحدث باســـم شـــركة الغاز “إن انقطاع التيار الكهربائي بســـبب نقص الغاز أو 
محدوديتـــه مغالطة وال أســـاس لها من الصحة”، وكشـــف عـــن أن محدودية غاز 
محطات توليد التيار الكهربائي يرجع إلى أســـباب أخرى”. )12 يناير 2021(. وال 
شـــك في أن هذا المســـؤول الحكومي لن يكشـــف النقاب عن األســـباب األخرى. 

“مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

انقطاع التيار الكهربائي في المدن اإليرانية الوجه اآلخر لعملة السلب والنهب )1(

ســـوق الســـلع والبضائع المستعملة، المعروفة شعبيًا بســـوق “الحراج أو المقاصيص”، 
كانت تنشـــط فيها حركة بيع وشـــراء األشياء القديمة والمواد الرخيصة والمقتنيات 
والتحف المستخدمة والمالبس المستعملة ومحاصيل المزارع المحلية من الخضار 
والفاكهـــة يومـــي الخميـــس والجمعـــة مـــن كل أســـبوع فـــي شـــارع صعصعة وســـط 
العاصمة المنامة عند فندق اليماني بالقرب من سوق الحدادة القديم وسوق الحمير 
التي اشتهرت بمهمة إحضار الماء الحلو من الحنينية بالرفاع وتوزيعه على البيوت 

والمقاهي الشعبية منذ مطلع ستينات القرن الماضي.
هذا الســـوق – المعروف بالســـوق الشـــعبي حاليًا – والذي تبلغ ذروتـــه يومي الجمعة 
والسبت من كل أسبوع بعد انتقاله مؤخرًا إلى منطقة مدينة عيسى وسط البحرين 
ضمن مساحة )98( ألف متر مربع وُمجاورة )٥٧٠( محالً تجاريًا جديدًا و)175( محالً 
تجاريـــًا قديمـــًا ُتحيطها )٦( بنايات اســـتثمارية و)٣( مجمعات تجاريـــة وما يزيد عن 
)360( فرشـــة لبيع مختلف البضائع، يعتبر من أشـــهر وأرخص األسواق القديمة التي 
ُتعّد امتدادًا لألسواق التاريخية في مملكة البحرين بعدما ارتبطت بنوع المعامالت 
التجارية التي كثيرًا ما تتشـــكل بين طرفي البائع والمشتري حتى القت شهرتها من 
كونهـــا منفذًا لبيع جميع أنواع الخردوات واألدوات الكهربائية واألجهزة المســـتعملة 
واألثاث والسلع االســـتهالكية كالخضراوات والدجاج والبهارات والطيور والدواجن 

والحيوانات األليفة وغيرها بأسعار زهيدة.
واقـــع الحـــال قد تغّير لهذا الســـوق حاضرًا، بعـــد أْن تعّرض النتكاســـة حريقين خّلفا 
خســـائر مادية كبيرة منتصف يوليو 2012م ونهاية مارس 2014م، غير أّن منتصف 

مارس 2020م االنتكاســـة “األســـوأ” في تاريخ هذا الســـوق بعد أْن طالت جميع باعة 
الســـوق البحرينييـــن ونتـــج عن ذلك تضـــرّر أكثر مـــن )360( عائلة بعد قـــرار اإلغالق 
بســـبب تداعيات جائحة كورونا منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن، وهو ما دعا أصحاب 
هذه الفرشـــات والباعة للتواصل مع المســـؤولين المعنيين وطلب السماح لهم بعودة 
العمـــل مع التزامهـــم بالتباعـــد االجتماعي واتّباع اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازية 
أســـوة بالمجمعـــات التجاريـــة والمقاهي بعد أْن تقّطعْت بهم الُســـُبل فـــي توفير لقمة 
العيش لهم وألســـرهم ومواجهة التزامات الحياة الصعبة وتكبّدهم الخســـائر طوال 
تلـــك المـــدة التي قاربـــت العام، خصوصـــًا أّن الغالبيـــة العظمى منهـــم دون تأمين أو 

ضمان أو معاش تقاعدي ليكفيهم ذّل السؤال وإعالة أسرهم.
نافلة: «

باعة الســـوق وأصحاب الفرشـــات البحرينيون في الســـوق الشـــعبي الشـــهير بمدينة 
عيســـى، يناشـــدون صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر إصدار توجيهاته الكريمة إلعادة افتتاح السوق 
مـــن جديد باعتباره مصدر رزقهم الوحيد؛ أســـوًة بباقي مراكز التّســـوق والمجمعات 
التجاريـــة والمطاعـــم التقليديـــة والمقاهـــي الشـــعبية فـــي مختلف مناطـــق البحرين 
التـــي ُأعيـــد افتتاحها بالتدريج مؤخرًا. على أْن يتعهدوا – حســـب ما أفادوا - باتّباع 
اإلجـــراءات الوقائيـــة والتدابير االحترازية في التباعـــد االجتماعي ولبس الكمامات 

وتطبيقها على جميع مرتادي السوق من بائعين ومشترين.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

غلُق “الحراج”... أضاَع 360 أسرة بحرينية

استمرار الحالة العربية
رحـــل عـــام 2020م ولـــم يكـــن لطيًفا مـــع وطننـــا العربي، ال سياســـيا وال 
اقتصادًيـــا وال اجتماعًيـــا، فقد شـــهدت األقطـــار العربية من شـــرقها إلى 
غربها أحداثا ُملتهبًة كعادة السنوات السابقة، زادت من تفاقم الصراعات 
ومحاولـــة تغييـــر الجغرافيـــات بفعـــل التدخـــالت األجنبيـــة الغربية في 

حمالت النفوذ والسيطرة على األرض.
لـــم تحقق أحداث 2020م شـــيًئا إيجابًيا لوطننـــا العربي، ولن يتوقع في 
2021م رســـم مشـــهد حياة جديد، حياة ُيحافظ فيها العالم العربي على 
ســـيادته القومية وســـط عالم مخيف وشـــرس من المصالح والتحديات 
اإلقليميـــة واألجنبيـــة، ومع كل عام جديد تأمل األمـــة العربية أن تكون 
علـــى موعد مـــع تحوالت جديدة، وهـــي أمنيات قديمـــة تتجدد في كل 
عـــام، فالـــدول األجنبيـــة من شـــرقية وغربيـــة تتقدم وتزدهـــر، وفي كل 
عام تتعمق اختراقات هؤالء ألرضنا، ما ُيهدد وجودنا وإنســـانية شـــعبنا 
العربي وتنساب ثرواتنا القتصادهم، في الوقت الذي ينقص حق الشعب 
العربي في العيش على أرضه وممارســـة دوره الحضاري النهضوي، إنها 
المطامع التي ال تنتهي، والصراعات التي تتوسع، والصفقات التي تنعقد 
بيـــن الكبـــار وتدفـــع ثمنها أمتنا. ليس هناك مؤشـــر ُيبشـــر بالخير ألرضنا 
الُملتهبة أحداًثا، فعام 2021م يواصل مسيرة سلفه من األعوام السابقة، 
باستمرار الزمن العربي الصعب، وساهمت األحداث المتوالية في إعادة 
تركيب الشـــرق األوســـط عربًيا وإقليمًيا، فالحلول والبرامج التي قدمها 
وينفذها الكبار لم تكن حاًل لمشـــاكل أمتنا، إنما عمقت انســـياب الثروات 

العربية لتذويب ما لدينا من روابط اجتماعية وتاريخية ودينية.
ستبقى أرضنا مسرًحا خصًبا للنفوذ والصراعات اإلقليمية والدولية،  «

فالقوات العسكرية األجنبية لن تخرج من أرضنا، وستبقى لحمايًة 
مصالحها وتثبيت نفوذها، فالحروب التي بدأت في العراق وسوريا وليبيا 

وأحداث لبنان شنت وخطط لها من الخارج بهدف تأسيس مركز لوجيستي 
أرضي وبحري وجوي يحمي مصالح الدول الكبرى الغربية.

عبدعلي الغسرة

البلديات... برافو
ككتاب أعمدة نكتب ما هو في صالح وخير هذا الوطن الغالي ومستعدون لبذل 
الغالي والنفيس إلظهار النواقص، كما واجب علينا كتابة وإبراز اإلنجازات التي 
تحققـــت علـــى مختلف الصعد، وســـعدت وأنا أقـــرأ خبرا صحافًيا عـــن أن وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني حـــررت 28397 مخالفة منذ 
بدء تطبيق قانون النظافة العامة في شـــهر مايو وحتى شـــهر نوفمبر المنصرم، 
وكنت قد ناديت في الكثير من مقاالتي بضرورة فرض غرامات ومخالفات ألي 
شـــخص تســـول له نفســـه العبث وعدم احترام النظام، فبقوة القانون نســـتطيع 
أن نحقق ما نصبوا إليه، فالدولة تســـعى بكل جهد وتبذل مســـاع حثيثة لتوفير 
أفضـــل الخدمـــات من خالل مؤسســـاتها المختلفـــة والباقي متـــروك على الناس 
أنفسهم وعلى تعاونهم من خالل الشراكة المجتمعية واإلحساس بالمسؤولية.

وذكـــر الشـــيخ محمـــد بـــن أحمـــد آل خليفة وكيـــل البلديـــات فـــي تصريحه بأن 
شـــؤون البلديات قامت بحمالت توعوية وإعالمية مكثفة حول قانون النظافة 
العامـــة لتعريـــف الجمهـــور من مواطنين ووافديـــن بالقانون وأهميـــة االلتزام به 
وتحديـــد مســـؤولية الجميـــع ليتســـنى للجميع معرفـــة حقوقـــه وواجباته تجاه 
القانون الجديد الذي سيســـهم بال شك في رفع مستوى النظافة ويعالج مشكلة 

سلوكيات تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وبهذه المناسبة ال يفوتني أن أذكر هنا موقف الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة 
عندمـــا بـــادر باالتصال بي مؤخرا عندما كتبت مقاالً انتقدت فيه الوزارة بتاريخ 
10 ديســـمبر المنصـــرم بعنـــوان “البلديـــة... صح النـــوم”، فقد تحـــدث معي حول 
الموضوع الذي طرحته ألكثر من نصف ساعة ومازلت أذكر كلماته بكل تواضع 
وأدب واحترام، كرر كلمة شـــكًرا أكثر من عشـــرين مرة، بل شجعني على الكتابة 
والنقـــد الهادف وكان يثني على مقاالتي ومتابعته المســـتمرة لكل ما ينشـــر في 
الصحـــف، تصوروا شـــخصية بهذا المســـتوى مـــن الرقي واألخـــالق والتواضع ال 

أستطيع إال أن أرفع لها القبعة.
نعم هذا ما نحتاجه ككتاب، اهتمام وتواصل وتقدير، فالمسؤول الذكي هو من 
يســـتمع إلى الناس ويقدر جهودهم ومساعيهم الخيرة، فمن يريد أن ينجح في 
حياته العملية عليه احترام وجهات النظر المختلفة وتقبل النقد البناء ودراسة 
كل مـــا يطـــرح مـــن أفـــكار ورؤى واقتراحـــات قـــد تكـــون رائعة وتخـــدم وتطور 

األعمال، وفي النهاية تكون النتائج مرضية للجميع.
أتمنى أن يحذو جميع المسؤولين حذو سعادة وكيل البلديات في وضع  «

آلية للتواصل المثمر بين جهة العمل والسلطة الرابعة وذلك لضمان 
تحقيق األهداف المرجوة لمملكتنا الغالية. والله من وراء القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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تشــهد الجولة الثانية عشــرة من دوري عيســى بن راشــد ألندية الدرجة األولى للكرة الطائرة مواجهة أشــبه بـ “المصيرية” للبســيتين عندما يواجه بني 
جمــرة الســاعة 7:30 مســاء اليــوم االثنيــن، وذلــك لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانيــة، فيما يتطلع األهلي لتكرار تفوقه علــى عالي عندما يتواجهان 

الساعة 6:00 مساء على صالة عيسى بن راشد الرياضية.

هل يتحقق االنتصار األول 
للبسيتين؟

انتصـــار البســـيتين على بنـــي جمرة 
بقائـــه  قـــد ال يكفـــي األول لضمـــان 
ينعـــش  ولكنـــه  األضـــواء،  بـــدوري 
آمالـــه فـــي تحقيق مبتغـــاه مع تبقي 
جولتيـــن كذلـــك على انتهاء القســـم 
الثانـــي، أمـــا الخســـارة فتعنـــي بـــأن 
الفريـــق بات قريبا جـــدا من الهبوط 
ألنـــه ســـيكون بحاجـــة إلـــى فوزيـــن 

على النصر وداركليب في الجولتين 
القادمتيـــن وفي ظل الفوارق الفنية 
مـــن الصعوبة أن يتخطـــى داركليب 
وربما هو قادر على اإلطاحة بالنصر.
البســـيتين بقيـــادة المـــدرب الوطني 
خالـــد عبدالقـــادر يملك فـــي رصيده 
نقطتيـــن مـــن دون أي انتصـــار يذكر 
وهو يقبع في مؤخـــرة الترتيب، أما 
بنـــي جمـــرة بقيـــادة المـــدرب محمد 
جـــال فإنـــه يحتل المركز الســـادس 
وكانـــت  فوزيـــن،  مـــن  نقـــاط   6 بــــ 

مواجهة القسم األول انتهت لصالح 
“الجمراوية” 3/1.

األهلي لتكرار االنتصار

المـــدرب  بقيـــادة  األهلـــي  يتطلـــع 
التونســـي منيـــر بـــن قـــارة لتحقيـــق 
فوزه الحادي عشر لمطاردة المحرق 
يحتـــل  حيـــث  الترتيـــب،  متصـــدر 
األهلـــي المركـــز الثانـــي بــــ 31 نقطة 
وبفـــارق نقطة واحدة عـــن المحرق، 

وكانـــت نتيجة القســـم األول انتهت 
لمصلحته 3/0 وهو مرشح لإلطاحة 
بمنافســـه في ظـــل فارق المســـتوى 

واإلمكانات الفنية.
أمـــا عالـــي بقيـــادة المـــدرب الوطني 
عبـــدهللا عيســـى فإنه يحتـــل المركز 
الســـابع قبـــل األخير بـ 5 نقـــاط فإنه 
ســـيقدم افضل ما لديه بغية تحقيق 
االنتصـــار وإن كان ذلك ليس باألمر 
الســـهل وضد منافس يضـــم عناصر 

من لقاء البسيتين وبني جمرة بالقسم األولدولية بارزة.

ــد راش ــن  ب عيسى  ــدوري  ــ ب  11 لــلــفــوز  يطمح  ــي  ــل األه

مواجهـــــة مصيريـــة للبسيتيــن أمام بني جمـــرة

سبورت

حسن علي

تغطية - اللجنة االعالمية

تعرضـــت الفارســـة البحرينيـــة المتألقـــة 
نـــدى طالـــب لحـــادث ســـقوط مـــن على 
الجـــواد خـــال المســـابقة الرابعـــة فـــي 
للفروســـية  الملكـــي  االتحـــاد  بطولـــة 
وســـباقات القـــدرة لقفـــز الحواجـــز فـــي 
أحـــد منعطفـــات المســـلك تســـبب فـــي 
اليمنـــى، حيـــث تدخـــل  كســـر بذراعهـــا 
رجـــال اإلســـعاف إلســـعافها وتـــم نقلهـــا 
إجـــراء  وتـــم  فـــورًا  المستشـــفى  إلـــى 
عمليـــة جراحية لهـــا، واضطـــر القائمون 
علـــى البطولة واللجنـــة المنظمة إلجراء 
تغيير في المســـلك حفاظًا على ســـامة 

الفرسان وجيادهم.
 االتحـــاد الملكـــي للفروســـية وســـباقات 
القـــدرة وأســـرة قفـــز الحواجـــز وجميـــع 
الفرســـان والفارســـات يتمنون الســـامة 
للفارســـة المتألقـــة ندى طالـــب وعودتها 

من جديد لميادين القفز.
إحـــدى  طالـــب  نـــدى  الفارســـة  وتعـــد   

المتميـــزات  البحرينيـــات  الفارســـات 
الاتي يشاركن في منافسات وبطوالت 
القفز، حيـــث كانت أفضـــل نتائجها هذا 
الموســـم خـــال بطولـــة العيـــد الوطنـــي 
الماضيـــة عندمـــا تمكنـــت مـــن منافســـة 
جميع الفرســـان وخطف لقب المســـابقة 
مكانـــة  مؤكـــدة  األول  بالمركـــز  الثالثـــة 
علـــى  وقدرتهـــا  البحرينيـــة  الفارســـة 
ومزاحمـــة  األولـــى  المراكـــز  تحقيـــق 
الفرســـان في منصات التتويج، كما أنها 
حققت العديد من المراكز المتقدمة في 

مختلف المسابقات والبطوالت.

أسرة قفز الحواجز تتمنى السالمة للفارسة طالب

أعــلــن االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة اليد 
استضافة  طلبات  تقديم  باب  بفتح 
ــلــرجــال  ل ــة 20  ــويـ ــيـ اآلسـ الــبــطــولــة 
للرجال  الــعــالــم  لــبــطــولــة  والــمــؤهــلــة 

بولندا السويد 2023.
 وخــــاطــــب “اآلســــــيــــــوي” نـــظـــرائـــه 
أجل  من  بذلك  األعضاء  االتحادات 
االنتهاء من هذا الملف الذي يترتب 
عليه تحديد مواعيد ومكان البطولة 

بفترة كافية.

أكــد أن اتصــال جاللته بســفير اللجنة األولمبيــة يعكس الرعايــة الفائقة

خالد بن حمد يشكر جاللة الملك الهتمامه بالبطل الحداد

أعــرب النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة عن 
خالــص شــكره وعظيم امتنانه إلى حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظه هللا ورعــاه، الهتمام 
جاللتــه باإلفــراج عــن بطــل كمــال األجســام العالمــي وســفير اللجنــة 

األولمبية البحرينية سامي الحداد وباقي رفاقه البحارة.

وأكد ســـموه أن االتصـــال الهاتفي 
لجالته أيده هللا، بالبطل ســـامي 
الحـــداد لاطمئنـــان علـــى صحته 
يعكس الرعاية الفائقة التي يوليها 
جالـــة الملك المفـــدى حفظه هللا 
ورعـــاه للحركـــة الرياضيـــة ودعم 
جالتـــه لكافة أبنائـــه الرياضيين، 
الكريمـــة  اللفتـــة  تلـــك  أن  كمـــا 
تعكس المشـــاعر األبوية الصادقة 
لجالـــة الملـــك تجـــاه كافـــة أبنائه 
الرياضييـــن،  المواطنيـــن الســـيما 

والذيـــن كانوا وال يزالون يحظون 
بالدعم والرعايـــة من لدن جالته 

حفظه هللا ورعاه.
وأضـــاف ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن 
حمد آل خليفـــة أن اهتمام جالة 
الحـــداد  ســـامي  بالبطـــل  الملـــك 
تجســـد التقديـــر الكبيـــر والدعـــم 
الامحـــدود الـــذي يوليـــه جالتـــه 
للقطاع الرياضي وبأبطال الوطن 
ممـــن  اإلنجـــازات  أصحـــاب  مـــن 
رفعـــوا راية الوطـــن عالية خفاقة 

في مختلف المحافل الخارجية. 
وجدد ســـموه بالغ شـــكره وعظيم 
امتنانـــه إلى جالـــة الملك حفظه 
عـــن  ســـموه  معربـــا  ورعـــاه،  هللا 
جالتـــه  بتوجيهـــات  اعتـــزازه 
الســـامية واهتمامه الكبير بقضية 
البطـــل ســـامي الحـــداد والبحـــارة 

البحرينيين المفرج عنهم ورعايته 
الكريمة لكل أهل البحرين الكرام، 
واعتـــزازه  فخـــره  عـــن  معربـــا 
بالقيـــادة الحكيمـــة لجالـــة الملك 
المفدى، ضارعًا إلى المولى تعالى 
أن يحفـــظ جالتـــه ويمتعه بوافر 
الصحة والســـعادة ويديمـــه ذخرًا 
وســـندًا وعـــزًا للبحريـــن وشـــعبها 

الوفي.
بـــن  وتقـــدم ســـمو الشـــيخ خالـــد 
حمـــد آل خليفـــة بخالـــص الشـــكر 
الدولـــة  لكافـــة أجهـــزة  والتقديـــر 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  الرســـمية، 
اإلفراج عن البطل العالمي وسفير 
اللجنة األولمبية البحرينية سامي 
الحـــداد ورفاقـــه البحـــارة، مهنئـــا 
ســـموه الحداد والبحارة بعودتهم 

إلى أرض الوطن سالمين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

سمو الشيخ خالد بن حمد 
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أوروبا تحت المجهر
* فــاز العــب مانشســتر يونايتــد البرتغالــي برونو فيرنانديز بجائزة أفضل العب لشــهر ديســمبر 
فــي الــدوري اإلنجليــزي؛ ليصبح بذلــك أول العب في تاريخ البريميرليــغ يتحصل على الجائزة 

4 مرات في سنة واحدة فقط.
ممــا الشــك فيــه أن برونــو يعتبــر واحــدا مــن أفضــل الاعبيــن فــي العالــم وليــس فــي الــدوري 
اإلنجليــزي فحســب؛ فمــا يقدمه مع المانيو من مســتويات الفتة وقدرته الكبيرة على تســجيل 

وصناعة األهداف جعله واحدا من أكثر الاعبين تميزا في العالم.
بــكل اختصــار نســتطيع القول إن برونــو فيرنانديز يمثل أفضل انتداب لمانشســتر يونايتد في 

العقد األخير.
* أشــرنا قبل فترة إلى أن وضع مدرب تشيلســي فرانك المبارد ســيكون محفوفا بالمخاطر إذا 
فشل في إعادة البلوز للمسار الصحيح بعد سلسلة من النتائج والمستويات المتذبذبة.. ها هنا 
اليــوم تتحــدث معظــم المصادر العالمية عن أن إدارة تشيلســي قد بدأت بالفعل في البحث عن 

مدرب جديد يخلف المبارد المتوقعة إقالته خال األيام القليلة المقبلة.
وســتبقى أبرز األســماء المرشــحة لتدريب تشيلســي هــي اإليطالي اليغــري واأللمانيين توخيل 

ونيكلسمان.. وربما يكون اليغري األقرب.
* للمــرة األولــى منــذ توليــه قيادة تدريــب يوفنتوس اإليطالــي ينجح المدرب اندريــا بيرلو في 
تحقيــق أكثــر مــن انتصاريــن متتاليين مع الفريق حين أطاح بساســولو، وبعد أن فاز قبلها على 

اودينيزي وميان على التوالي.
وليــس األمــر اإليجابــي الوحيد يكمــن في تحقيق االنتصــارات المتتالية فحســب.. إنما ظهرت 
بــوادر إيجابيــة كثيــرة تتمثل في التطــور الهائــل ألداء البيانكونيري منذ الســقوط المهين أمام 
فيورنتينــا بثاثيــة بيضــاء.. وكأن بيرلــو كان ينتظــر مثــل هذا الســقوط المؤلم لكي يكشــر عن 

أنيابه ويثبت جدارته.
* الجميع كان بانتظار أن يفوز ريال مدريد على اتليتكو بيلباو لكي يتأهل لماقاة برشلونة في 
نهائــي كأس الســوبر اإلســباني.. بْيــد أن زيدان فشــل في تحقيق مبتغــى الجماهير وواصل في 

تحقيق النتائج السلبية في اآلونة األخيرة.

alaynati82@gmail.com

علي العيناتي

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

صعد فريق مركز شـــباب كرزكان إلى الدور ربع النهائي 
من الدوري المفتوح لكرة القدم الشاطئية الذي ينظمه 
االتحـــاد البحرينـــي لكـــرة القـــدم بمناســـبة احتفـــاالت 
المملكـــة باألعياد الوطنية، وذلك بعـــد فوزه على مركز 

شباب صدد بستة أهداف مقابل هدفين.
 ســـجل لكـــرزكان حمـــد يوســـف )19 و28 و29(، الســـيد 
حسين علي )9(، قاسم علي )31( ويوسف حسين )35(، 
وســـجل هدفـــي صدد أحمد يوســـف )7( وعلي حســـين 
)19(. وتألق العبو ســـوبر ســـوكر بفوز صعب على نادي 
بـــركات الترجيـــح بثاثـــة أهـــداف مقابـــل  داركليـــب 
هدفيـــن بعـــد انتهاء الوقـــت اإلضافي بالتعـــادل بأربعة 

أهداف أهداف لمثلها.
 ســـجل لسوبر سوكر يوســـف بوقيس )6( حسن مجيد 
)25 و30(، وعبدالرســـول ميرزا )38(، وسجل لداركليب 

علي سلمان )3 و20 و37(، حسين المدلل )35(.
 ومن عامة الترجيح ســـجل لسوبر سوكر عبدالرسول 

ميـــرزا، حســـن مجيـــد وحســـين حميـــد، فيمـــا ســـجل 
لداركليب علي ســـلمان ومحمد يعقوب، وتمكن حارس 

سوبر سوكر قاسم محمد من صد ركلة عباس حسن.
وأكـــد اإلتفاق )ب( تمســـكه بوصافـــة المجموعة الرابعة 
خلـــف البديـــع، وذلـــك بالفـــوز علـــى النويـــدرات بســـتة 
أهداف مقابل خمســـة أهداف ســـجلها حســـين عيســـى 
)20 و29(، إبراهيم )30 و35(، بســـام شـــاكر )4( وحســـن 
عبدالنبـــي )23(، وســـجل للنويـــدرات مهدي حســـن )2(، 
جعفـــر عبدالعزيز )15(، عارف محمـــد )19(، محمد باقر 

)32( وأيمن ربيع )36(.
وتغّلـــب أبراج التآخي على نادي مقابة بســـبعة أهداف 
مقابـــل هدف واحد ســـجلهم حســـين خلـــف )31 و33(، 
حســـن البـــري )7(، الســـيد كميـــل حســـين )10(، حســـن 
عباس )18(، حسين إبراهيم )27( وحسن إبراهيم )35(، 
وســـجل هـــدف مقابة الوحيد الســـيد مجتبـــى إبراهيم 

.)23(

 وبانتهاء دور المجموعات تأهل عن المجموعة األولى 
اإلتفـــاق )أ( والقادســـية، وعـــن الثانيـــة تأهل الســـنابس 
والمحـــرق، وعـــن الثالثة تأهل كرزكان وســـوبر ســـوكر، 

وعن الرابعة البديع واإلتفاق )ب(.
 ويلتقي في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل اإلتفاق )أ( 
وســـوبر سوكر، ثم السنابس واإلتفاق )ب(، تليها مباراة 

كرزكان والقادسية وأخيرًا يلعب البديع والمحرق.

لقاء سوبر سوكر وداركليب

ــر سوكر ــوب ــل س ــؤه ــبــعــد صــــدد.. وركــــالت الــتــرجــيــح ت ُي كـــرزكـــان 
ختام تمهيدي الدوري المفتوح لكرة القدم الشاطئية

 ندى طالب

استضافة 
آسيوية الرجال

تغطية - المكتب اإلعالمي

أشــاد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب بالفوز الجديد الذي 
حققــه فريــق قرطبــة علــى لــوركا ديبورتيفا )1/صفر( في الدوري االســباني للدرجة الثانية، معرًبا ســموه عن ســعادته في 
مواصلة الفريق النتائج اإليجابية في ظل الروح العالية التي يتميز بها الالعبون وحرصهم على تطبيق تعليمات الجهاز 

الفني بشكل مميز.

 وأوضـــح ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة أن فريـــق قرطبة 
يســـير فـــي الطريـــق الصحيح في 
الدوري االســـباني للدرجـــة الثانية 
نحـــو  بالتفـــاؤل  يبعـــث  مـــا  وهـــو 
مواصلـــة تحقيـــق رؤيـــة مجلـــس 
أن  إلـــى  ســـموه  مشـــيًرا  اإلدارة، 
وتشـــجيع  دعـــم  علـــى  حريـــص 

الفريق نحو تحقيق األهداف.
 وأضـــاف ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمد آل خليفة أن المتتبع لمسيرة 
االســـباني  الـــدوري  فـــي  قرطبـــة 
يـــدرك تماًما المســـتوى التصاعدي 
الذي يقدمه الفريـــق ووصوله إلى 
مســـتوى مميز تساهم في تحقيق 
النتائـــج اإليجابيـــة للفريق، متمّنًيا 

والنجـــاح  التوفيـــق  كل  ســـموه 
للفريق في الجوالت القادمة.

 وحقـــق قرطبـــة فـــوًزا علـــى لوركا 
ديبورتيفـــا بهـــدف نظيـــف ســـجله 
فـــي  ليديســـما  ألفونســـو  لويـــس 

الدقيقة 56 من زمن المباراة.
 18 إلـــى   ورفـــع قرطبـــة رصيـــده 
نقطـــة فـــي المركـــز الثانـــي بفـــارق 

نقطتين فقط عـــن المتصدر أوكام 
مورسيا.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ــباني ــا بهـــدف نظيـــف فـــي الـــدوري اإلسـ ــوركا ديبورتيفـ ــاز علـــى لـ فـ

ناصر بن حمد يؤكد استحقاق قرطبة للفوز



بحرين 1 يخطف لقب البرومود لسباقات السرعة “الدراغ”
علـــى  الماضـــي  الجمعـــة  يـــوم  اختتمـــت 
مضمـــار الســـرعة بحلبة البحريـــن الدولية 
“موطـــن رياضـــة الســـيارات فـــي الشـــرق 
واالفتتاحيـــة  األولـــى  الجولـــة  األوســـط” 
لســـباقات  الوطنيـــة  البحريـــن  لبطولـــة 
الســـرعة التي تقام بتنظيم نادي ســـباقات 
البحرينـــي  واالتحـــاد   )BDRC( الســـرعة 
للدراجـــات  البحريـــن  ونـــادي  للســـيارات 
البحريـــن  حلبـــة  مـــع  وبالتعـــاون  الناريـــة 

الدولية.
وشهدت الجولة األولى من البطولة األكثر 
شـــعبية فـــي المنطقـــة مشـــاركة خليجيـــة 
واسعة من البحرين والكويت والسعودية 
واإلمارات على مضمار السرعة وقد بلغت 

90 سيارة ودراجة نارية.
1 بســـائقه خالـــد  وتمكـــن فريـــق بحريـــن 
البلوشـــي وذلك ضمـــن فئـــة البرومود من 
خطف المركز األول بتحقيقه لزمن وقدره 
3.762 ثانيـــة وبســـرعة 321.58 كـــم فـــي 
الســـاعة، ومتقدمـــا علـــى هاني علـــي الذي 

حقق زمن وقدره 5.176 ثانية.
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  أكـــد  جانبـــه،  ومـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  خليفـــة  آل  عيســـى 
لحلبة البحرين الدولية قائال: “نهنئ ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة وفريق 
بحريـــن1 وخالـــد البلوشـــي علـــى فوزهـــم 
ضمن فئة البرومود ضمن بطولة البحرين 
الوطنية لســـباقات الســـرعة الدراغ، حيث 

تعتبر بطولة الدراغ البطولة األكثر شعبية 
على مستوى المنطقة مع نخبة المشاركين 
مـــن مختلف دول الخليج، ويســـتمر فريق 
بحريـــن1 فـــي حصد مزيد مـــن اإلنجازات 
كل جولة، ونتمنى لجميع المشـــاركين في 

هذا الموسم كل النجاح”. 
أما الفئات األخرى فقد ســـيطر الســـائقون 
البحرينيـــون علـــى المركـــز األول لخمـــس 
فئات أخرى من ضمنها فئة االنديكس 8.5 
حيـــث خطفهـــا هانـــي علي، فئـــة األوت لو 
4 تمكـــن زكريا الكواري مـــن الفوز بالمركز 
فـــي ســـرعة  ثانيـــة   9.112 األول محققـــا 
224.48 كـــم في الســـاعة، وثانيـــا محمود 
محمـــد فـــي 11.013 ثانية، فئـــة األوت لو 
6 تمكـــن نواف المناعي من الحصول على 
4.683 ثانيـــة فـــي  المركـــز األول محققـــا 

259.05 كم في الساعة.
حســـين محمـــد تمكن مـــن تحقيـــق المركز 
األول فـــي 4.461 ثانيـــة بســـرعة 276.67 
كـــم فـــي الســـاعة وذلـــك ضمن فئة ســـوبر 
ســـتريت V8، فئـــة األنديكـــس 10.5 فـــاز 
بهـــا علي يوســـف في زمـــن 10.531 ثانية 
بســـرعة 198.57 كـــم فـــي الســـاعة، وثانيا 

جاء علي خميري محققا 10.802 ثانية.
بينمـــا تمكـــن محمـــد التيتون مـــن تحقيق 
فوزه ضمن فئة ســـتريت فايت للدراجات 
وبســـرعة  ثانيـــة   9.499 بزمـــن  الناريـــة 
243.51 كـــم في الســـاعة وثانيـــا فادي أبو 

جمـــوس، وتمكـــن كل مـــن اإلماراتي عبيد 
البلوشـــي ومحمد رشـــيد من الفـــوز بفئات 
البطولـــة، حيـــث تمكن البلوشـــي من الفوز 
ضمـــن فئـــة 4.5 كومبتشـــن بزمـــن 4.556 
ثانيـــة بســـرعة 244.32 كـــم فـــي الســـاعة 
وثانيـــا عبد الرحمن بـــو علوه بزمن 4.575 
ثانيـــة، بينما تمكن محمد رشـــيد من الفوز 
بفئـــة األنديكـــس 9.0 محققا زمـــن 9.260 

ثانيـــة بســـرعة 239.75 كـــم فـــي الســـاعة 
وثانيـــا يوســـف الزيانـــي بتحقيقـــه 9.123 

ثانية.
بينما تمكن الســـعودي خالد الدوســـري من 
خطـــف لقب فئة األنديكس 8.5 للدراجات 
الناريـــة ومحققا 8.737 ثانية في 237.19 
كـــم في الســـاعة، وثانيا محمد حســـن في 

9.009 ثانية.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

قــاد المحتــرف مارســيل جونز فريقه االتحاد لتحقيق الفــوز على نظيره البحرين 
بنتيجة )93/107( بعدما أحرز )47 نقطة( في المباراة التي جمعتهما مساء األحد 

في ختام الجولة التاسعة من دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة السلة.

وجائـــت نتائج األشـــواط األربعة كاآلتي: 
)22/30 االتحـــاد، 23/27 البحرين، 25/28 
االتحـــاد، 19/26 االتحـــاد(، وبذلـــك حقـــق 
االتحـــاد فـــوزه الثالـــث ليصبـــح رصيـــده 
)11 نقطـــة( مـــن 8 مباريات، فيما البحرين 
تجرع الخسارة الثامنة وصار رصيده )10 

نقاط( من 9 مباريات.

بجانـــب  االتحـــاد  صفـــوف  فـــي  وبـــرز 
مارســـيل، حسن البوسطة بتســـجيله )20 
نقطـــة(، وفي البحرين دراغان )29 نقطة(، 

باقر عيسى )22 نقطة(.
اإلثـــارة  المبـــاراة  مجريـــات  وشـــهدت 
والنديـــة بين العبي الفريقيـــن، على مدار 

األخيـــر.  الربـــع  وخصوًصـــا  الشـــوطين 
االتحاد ظفر بنتيجة الشوط األول بسبب 
بدايتـــه القوية بالتســـجيل عبـــر االختراق 
والثالثيـــات فيمـــا عـــاد البحريـــن صحـــح 
أوراقـــه بالربـــع الثانـــي معواًل علـــى إحراز 
النقـــاط مـــن تحت الحلـــق. وفي الشـــوط 
الثانـــي، تعملق االتحاد فـــي أدائه وإحراز 
الثالثيـــات التـــي صنعت الفـــارق وحققت 
الفـــوز وخصوًصـــا أن البحرين هـــو اآلخر 
تمكـــن بالربـــع األخيـــر مـــن تحقيـــق عودة 

قوية بالثالثيات وتقليص الفارق كثيًرا.

الرفاع وسترة

ســـترة  مواجهـــة  الرفـــاع  فريـــق  كســـب 

بنتيجة )78/98( وبواقع األشواط )20/28 
الرفـــاع،   23/30 الرفـــاع،   16/21 الرفـــاع، 
19/19(، وبذلـــك حقـــق الرفـــاع انتصـــاره 
الخامـــس ليصبح رصيـــده )14 نقطة( من 
9 مباريـــات، فيمـــا نـــال ســـترة الخســـارة 
الســـابعة وصـــار رصيـــده )11 نقطة( من 9 

مباريات أيًضا.
وبرز في صفوف الرفاع بيتمان بتسجيله 
)30 نقطة(، حسن عباس )17 نقطة(، وفي 
ســـترة ديالـــو )27 نقطـــة(، علـــي عيـــد )20 

نقطة(.
ولـــم يجـــد الرفـــاع بقيـــادة مدربـــه نجـــاح 
ميـــالد صعوبـــة تذكر فـــي تحقيـــق الفوز، 

بعدمـــا ضـــرب ســـلة ســـترة فـــي الربعيـــن 
بالثالثيـــات  كبيـــر  بشـــكل  األولييـــن 
فـــي  بعدهـــا  ليتحكـــم  واالختراقـــات، 
مجريـــات الربعيـــن األخيرين كيمفـــا أراد. 

وفي المقابل سترة، ظهر بصورة متفاوتة 
في مجمـــل المباراة، وقـــد ارتكب أخطاء 
كثيرة في الجانب الهجومي باالستعجال 
والتصويب غيـــر المركز، ما جعله يتخلف 

بالنتيجـــة منذ البدايـــة، وزاد الوضع عليه 
صعوبـــة في العودة بعدهـــا وخصوًصا أن 
الجانـــب الدفاعـــي لـــم يكن بحـــال أفضل 

ليتلقى الخسارة.

مـارسيل يقـود االتحـاد للفـوز الثالث

لقاء الرفاع وسترة لقاء االتحاد والبحرين

علي مجيد

هنأ رئيس نادي سباقات السرعة  «
)BDRC( وليد األحمد باسمه وباسم 

جميع أعضاء مجلس إدارة النادي 
ومنتسبيه سمو الشيخ عبدالله بن 

حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
لجاللة الملك المفدى، رئيس المجلس 
األعلى للبيئة وذلك بمناسبة فوز فريق 

“بحرين 1” بلقب بأولى جوالت بطولة 
البحرين الوطنية لسباقات السرعة 

ضمن فئة البرومود والتي يشارك 
فيها الفريق عبر المتسابق المتميز 

خالد البلوشي، مشيداً بمشاركة الفريق 
في البطولة الوطنية والتي بحد ذاتها 

ترفع من مستوى اإلثارة والتشويق 
والمنافسة في البطولة الوطنية.

وهنأ األحمد جميع المتسابقين  «
الفائزين بالمراكز األولى في جميع 
فئات السيارات والدراجات النارية، 
مشيداً بااللتزام الكبير باإلجراءات 

االحترازية والوقائية من قبل الجميع 
وتنفيذ جميع توجيهات الفريق الوطني 

لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 

والتعاون الكبير الذي أبداه الجميع مع 
نادي سباقات السرعة وحلبة البحرين 

الدولية واالتحاد البحريني للسيارات، 
إن هذا التعاون الرائع الذي أبداه 

الجميع ساهم في تحقيق ما نسعى 
إليه جميعًا، فصحة وسالمة الجميع 

فوق كل شيء، ومنذ أن وضعنا 
التعليمات الواجب التقيد بها لمسنا 

هذا التعاون المميز والذي يؤكد حرص 
الجميع على تحقيق النجاح والتعاون 

البناء مع مختلف الجهات.

األحمد يهنئ “بحرين 1” ويشيد بتعاون السائقين
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وليد األحمد

أجـــرى العـــب نـــادي النصر للكـــرة الطائـــرة يونـــس عبدالكريم 
عمليـــة جراحيـــة في الركبـــة بعد اإلصابة التـــي تعرض لها في 
مباراة فريقه أمام النجمة ضمن دوري عيسى بن راشد ألندية 

الدرجة األولى للكرة الطائرة.
وأجرى العملية لالعب د. باســـم ضيف في مستشفى البحرين 
التخصصـــي. وكان عبدالكريـــم قـــد تعرض لإلصابـــة اثر تنفيذ 
ضربة هجومية من مركز )4( في الشـــوط الرابع من المواجهة 
ليســـقط علـــى األرض متألمـــا مـــن اإلصابـــة وينقل علـــى الفور 
للمستشـــفى لتلقـــي العالج حيث أســـفرت نتيجـــة الفحوصات 
الطبيـــة عـــن إصابتـــه فـــي الركبـــة اليمنـــى بقطـــع فـــي الربـــاط 
الصليبـــي األمـــر الـــذي يعني عـــدم قدرته على المشـــاركة فيما 
تبقـــى مـــن الموســـم الرياضـــي ليخســـر النصر جهود أحـــد أبرز 
العبيـــه. وشـــكلت إصابـــة يونـــس عبدالكريـــم ضربـــة قاضيـــة 
للنصر الذي كان يعول عليه كثيًرا في إحراز النقاط من الشـــق 
الهجومي بعدما قدم مستًوى ملفًتا على مدار القسم األول من 

المســـابقة نال على إعجاب الجميع ليشـــكل عبدالكريم مفتاح 
الفوز الرئيســـي بخبرتـــه وإمكاناته الرائعة فـــي صفوف ناديه 
النصـــر. ويتطلع يونس عبدالكريم للتعافي من اإلصابة ليكون 

بمقدوره العودة في أقرب وقت إلى المالعب.
البـــالد ســـبورت تتمنـــى للكابتـــن يونـــس عبدالكريـــم الشـــفاء 

العاجل للعودة إلى المالعب سريعا.

يونس عبدالكريم

بعــد اإلصابــة القويــة التــي تعــّرض لهــا أمــام النجمــة
يونس عبدالكريم يجري عملية الرباط الصليبي

فرط منتخبنا الوطني في إحراز الفوز األول في نهائيات كأس 
العالم لكرة اليد بعدما خســـّر أمام األرجنتين بنتيجة )21/24( 
مســـاء األحـــد ضمـــن الجولـــة الثانيـــة. وجـــاء ذلـــك بعدمـــا لم 
ُيحسن العبينا التعامل مع الكرات الهجومية بالدقائق العشرة 
األخيـــرة تحديـــًدا وأضـــاع الكثيـــر منهـــا، ليســـتغل األرجنتين 
الفرصـــة ويحقق أهداف الفوز. وكان الشـــوط األول قد انتهى 
لصالـــح “التانغو” بفارق هدفين )10/12(. وبذلك تلقى منتخبنا 
خســـارته الثانيـــة ورصيـــده دون نقـــاط. وســـيخوض منتخبنا 
لقائـــه الثالـــث واألخير بالـــدور التمهيدي مع منتخـــب الكونغو 
مســـاء يوم الثالثاء المقبل. عودة لمجريات المباراة، “األحمر” 
لم يظهر بالصورة المنتظرة منه بالشوط األول وخصوًصا في 
الربـــع األول دفاعًيـــا وهجومًيا وتخلف بفارٍق من األهداف، إال 
أنه تمكن في الربع األخير من الشوط ذاته من تقليص الفارق 
بشـــكل تدريجـــي. وفي الشـــوط الثانـــي، قدم العبـــي منتخبنا 
مســـتوى مغايـــر على صعيـــد الدفاع في بعـــض الفترات، وفي 

الهجـــوم انتهـــج التنويـــع فـــي األجنحـــة والتصويـــب المباغت 
البعيـــد باإلضافة لبعـــض االختراقات، ليتمكـــن حينها “األحمر” 
مـــن معادلة النتيجـــة وأخذ التقـــدم أيًضا. دخـــل الفريقان في 
مسلســـل التعـــادالت بالدقائق األخيرة وكـــرات ضائعة متتالية 
لبعض العبينا في الهجوم وحضور قوي لمحمد عبدالحســـين، 
إلـــى أن أخذ األرجنتين التقدم مجدًدا بفارق هدفين مســـتغال 

أخطاء العبينا وينهي اللقاء لصالحه.

جانب من اللقاء

بمصر ــد  ــيـ الـ ــرة  ــكـ لـ ــم  ــالـ ــعـ الـ كــــأس  نــهــائــيــات 
“األحمر” يفرط في الفوز األول

سبورت` حسن علي



النجاح دائًما في حظك، إال أنك تواجه بعض 
الصعاب.

اقتنص أهدافك لتحقيق نجاحاتك في مجال 
العمل.

ليس بالضرورة أن تأخذ كل أمور حياتك بالحزم.

حاول أن تقدم الدعم والحب قدر المستطاع.

تبدو هذه األيام في حالة صحية جيدة، وهذا 
ممتاز.

تحتاج ألخذ قسٍط كاٍف من ساعات النوم لكي 
تستعيد طاقتك.

يجب أن تكف عن العناد في الفترة المقبلة.

يجب أن تحرص على تناول المشروبات الصحية. 

حاول أن تعتمد على قدرات وأفكارك في تطوير 
مشروعك.

يجب أن تكف عن إثارة المشاكل حول أمور 
تافهة.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل 
منتظم.

يجب أن تهتم في الفترة المقبلة بتناول منتجات 
الحليب.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

انتهــى النجم محمد رجب من تصوير مسلســله “ضربة 
معلم”، الذي يذاع حالًيا على قناة “ســي بي سي” وإخراج 
إســماعيل فــاروق. واحتفــل فريــق العمل داخــل أحد 
أستوديوهات شــبرامنت بانتهاء المسلســل والتقطوا 

صــورًا تذكارية مع النجم محمد رجــب.  وتصدرت معظم 
حلقات المسلســل محركات البحث في جوجل بعد العديد 

من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور األحداث، والتي تدور حول “جابر” 
الشاب المصري الذي يأتي من الطبقة المتوسطة.

كشــف النجم األردني منذر رياحنة، عــن فيديو من كواليس 
تصوير مسلسل “موسى” مع الفنان محمد رمضان، الذي 
يجري تصويــره حاليا للعرض خالل موســم دراما رمضان 
المقبل2021، ونشره عبر حســابه على انستغرام، وأتبعها 

قائال “النجم المحترم محمد رمضــان.. الملحمة التاريخية 
موســى، يا رب، ثقة فــي الله النجــاح”. وانضم الفنــان األردني 

رياحنة، لمسلســل “موســى” للنجم محمد رمضان، المقرر عرضه في موسم دراما 
رمضان المقبل، إذ يواجه بطل العمل ويدخل في صراعات معه خالل األحداث.

بــدأت النجمــة غادة عــادل تصوير مشــاهدها في فيلم 
“المحكمــة” مــع المخرج محمــد أمين، وذلــك بعدما 
تعاقــدت على المشــاركة فــي بطولة العمل األســبوع 
الماضــي، لتقديــم قصتها الخاصــة في الفيلــم الذي 

يعتمد على البطولة الجماعية ويناقش عدة قضايا من 
الدائرة بساحات المحاكم، ولكل بطل القضية الخاصة به.

و “المحكمــة” مــن تأليــف أحمدعبدالله وإخــراج محمد أمين ويشــارك في 
بطولته غادة عادل، محمود عبد المغني، صابرين وصالح عبد الله.

فيلم المحكمةكواليس موسىضربة معلم

فاطمة عبدالرحيم وفرحة لقاح كورونا
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رؤية المثقف لما بعد “كورونا” بـ “مركز الشيخ إبراهيم”
يلتقي مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، ضمن موسمه الثقافي “وال نتوب عن أحالمنا” 

باألديب الكويتي طالب الرفاعي، في محاضرة عنوانها” لون الغد...رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا”.

وســيعرض األديــب الرفاعــي نخبــة مــن الــرؤى والتصــورات للمثقفيــن والمبدعيــن حــول األوضــاع الراهنــة لمــا 
بعــد كورونــا وتأثيرهــا مســتقبال على الفكــر والثقافة واإلبداع. ويكون ذلــك، اليوم اإلثنيــن 18 يناير 2021، عند 
الســاعة 8 مســاًء، في مقر المركز، وســيتاح حضور 30 شــخصا من المهتمين، مع األخذ في االعتبار لإلجراءات 
االحترازيــة وقواعــد التباعــد االجتماعــي ولبــس الكمامــات، كمــا ســيتم أيضا بــث المحاضرة عبــر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب. 

روائـــــي  ــاعــــي  ــرفــ ــ ال أن  يـــذكـــر 
وقــــاص كــويــتــي حــاصــل على 
المدنية  الهندسة  بكالوريوس 
مــن جــامــعــة الــكــويــت وشــهــادة 
ــر فـــــي الـــكـــتـــابـــة  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ ــمـ الـ
اإلبداعية من جامعة كنغستون 
األدبية  الكتابة  بــدأ  لندن.  في 
في  الجامعية  ــدراســة  ال أثــنــاء 
ترجمت  السبعينات.  منتصف 

اإلنجليزية  ــى  إل أعــمــالــه  بعض 
تــرأس  واأللمانية.  والفرنسية 
ــتــحــكــيــم  الــــرفــــاعــــي لـــجـــنـــة ال
ــوكــر الــعــربــيــة في  ــب ــزة ال ــجــائ ل
 .2010 ــعــام  ال الــثــالــثــة  دورتــهــا 
الملتقى  ومــديــر  مــؤســس  هــو 
وكذلك  الكويت،  فــي  الثقافي 
الملتقى  مؤسس ومدير جائزة 
العربية. يعمل  القصيرة  للقصة 

ــرا لــمــادة  ــ الــرفــاعــي اســتــاذا زائ
الجامعة  في  اإلبداعية  الكتابة 
األمــريــكــيــة فــي الــكــويــت نائب 
رئيس منتدى الجوائز العربية. 
العديد  عــلــى  الــرفــاعــي  حــصــل 
ــز الــعــربــيــة كــمــا له  ــجــوائ مـــن ال
ــيــة  وروائ قصصية  إصـــــدارات 
طالب الرفاعيوعدد من الدراسات واألبحاث.

18 يناير

 2007
ــة تــــضــــرب الــمــمــلــكــة  ــفــ ــاصــ عــ
ــا تعد  ــ الــمــتــحــدة وغــــرب أوروبـ
ــا،  األســـــواء مــنــذ عــشــريــن عــاًم
وتـــتـــســـبـــب بـــخـــســـائـــر كــبــيــرة، 
ــى إغـــاق الــمــطــارات  ــؤدي إل وتـ
السفن  بعض  وغــرق  والموانئ 
شــخــصــا   50 ــي  ــ ــوال حــ ووفـــــــاة 

وجرح المئات.

 1778
 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.

 1788
 وصول 736 متهما بريطانيا من المبعدين من إنجلترا إلى أستراليا.

 1863
 إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.

 1911
 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات، ما فتح الباب على مصراعيه لتشييد مثل هذه السفن.

 1919
 افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسام في فرساي بفرنسا.

يبدو أن سيلينا 
غوميز قررت أن 

تبدأ 2021 بطريقة 
فنية مختلفة، 
إذ عادت إلى 

جذورها 
الاتينية، 

وقدمت أغنية 
باللغة االسبانية 

 De“ بعنوان
Una Vez”. وهذا 

المشروع كانت 
ترغب بتقديمه منذ 

10 سنوات.

tariq_albahhar

باريمور تعيش حالة التوازن بين وزنها وحياتها الفنية والشخصية
لـــم تــكــن صــحــة الــنــجــمــة درو بــاريــمــور عــنــدهــا من 
الخمسة  قائمة  فــي  بالتأكيد  لكنها  أبـــدا،  األولــويــات 
والعائلة.  السينما  جــانــب  إلــى  حياتها  فــي  ــل  ــ األوائ
الممثلة الجميلة ”45 سنة“ قالت لمجلة بيبول أخيرا 
بأنها ال تحبذ ربط نفسها بمواعيد للطعام والتمارين 
بــصــورة أســاســيــة، تــقــول ”تـــنـــاول الــطــعــام الصحي 
والتمارين اليومية  بجنون، لست ذلك الشخص أبدا“.
وأضافت “بين أطفالي وعملي، ليس لدي وقت في 
أدركــت  لكنني  بالكمال،  المهوسة  اكــون  أنــا  الحياة 
بها سأعيش حياة أفضل”. ”في  التزمت  بالطبع  أني 
الــســابــق كــان تــركــزي فــي الــتــمــاريــن بــصــورة مبالغة 
بالفعل، وبحكم عملي  يناسبني  يكن  لم  جــدا، وهــذا 
قمت  لكنني  لــذلــك،  ــة  ــويـ األولـ ــط  أعـ أن  عــلــي  ــان  كـ
المرتبة  من  بتغييرها  وقمت  األولويات  هذه  بإعادة 
األولى إلى الرقام اقل، ألني وضعت أطفالي وعملي 
إلى  وصلت  أن  بعد  األولــى  المراتب  في  السينمائي 
الحقيقة“،  بــهــذه  “سعيدة  بــارمــور  الــمــثــالــي“.  ــوزن  الـ
القائمة  على  الرابعة  المرتبة  صحتي  ”تحتل  وقالت 

وصداقاتي في المرتبة الثالثة“.
لباريمور، هناك أمر واحد اعترفت به وهو  وبالنسبة 
فقط  “أنا مستعدة  التوازن  مفهوم  بعد  تتقن  لم  أنها 
فتاة  عــنــدي  األرض، ألن  على  أطــفــالــي  مــع  لــلــصــراع 

تسحب شعري وهي تحارب معي ونحن نلعب معا“.
وتضيف النجمة “كان العام الماضي، من نواح كثيرة، 

فمن  الـــوبـــاء،  مــن  بــالــرغــم  لــي  بالنسبة  عــامــًا صحيا 
عجيب المفارقات، أني كنت أما ناس بوزن زائد وعند 
البعض اآلخر العكس تماما، فهكذا كنت اتمرن يوميا 
الكبير  الــفــراغ  وســط  الرياضية  التمارين  وأمـــارس 
انسان  أنها  وأضافت  نعيشه“.  وغيري  أنا  كنت  الذي 
تحب ما تقوم به خصوصا بشكلها الخارجي، فظهور 
التجاعيد حول عينيها لم يشكل لها أية عقدة نفسية، 
”أنـــا اخــجــل مــن عــامــات تــقــدمــي بــالــســن، فوضعي 
الــداخــلــي يظهر أكــثــر عــلــى مــظــهــري الــخــارجــي، لــذا 
فإن شعوري بالداخل يكون دائًما ذا أهمية أكثر من 

أكثر من  اآلن  “أنا مصممة  الخارجي، وتقول  الشكل 
أي وقت مضى على أن أظهر لبناتي أن الشيخوخة 
كنا محظوظات، فسوف  “إذا  هي رفاهية”، وتضيف 
نتقدم في العمر جميًعا. أنا فقط أريدهن أن يعيشن 

في سام مع من شخصيتهن وليس شكلهن”.
األميركية  الممثلة  تلفزيوني معها أشارت  لقاء  وفي 

درو إلى أنها تحب والدها الراحل الممثل 
جون باريمور بكل تناقضاته وسماته، 

ــتــي كــانــت تحب  ال ــلــصــورة  ل ال 
أنها  معترفة  عليها،  يكون  أن 

رغــم  الــكــثــيــر  مــنــه  تعلمت 
ســنــوات الــجــفــاء والــبــعــد 
باريمور  ونشرت  بينهما. 

صــــــــــورة مــــــن ألــــبــــوم 
لوالديها  ذكــريــاتــهــا 

جون وجيد قبيل 
ــيــوم  ــا ب ــدهـ ــولـ مـ
واحــــد، وقــالــت: 
كــان  ــا  والـــدهـ إن 

ــلـــب طــفــل  يـــحـــمـــل قـ
لكنها  مجنون،  شاعر 
كانت تتفهمه وتحبه، 
رغم خافاته مع أمها، 
ولم تكن لديها مشكلة 

معه.

 يعمل واتساب على ميزة جديدة تمكن المستخدم من قراءة الرسائل  «
الواردة في وقت الحق، ومن المتوقع أن يتم إطالق هذه الميزة خالل 

وقت قريب. وقد تم تعيين هذه الميزة بالكامل لتحل محل ميزة 
الدردشات المؤرشفة الحالية.

وفي الوقت الجاري، عند أرشفة دردشة فردية أو جماعية في واتساب،  «
تخفيها الخدمة في قسم األرشيف، بحيث ال تظهر الدردشات في 
الجزء العلوي من تطبيق المراسلة. ومع ذلك، عند وصول رسالة 

جديدة، تظهر الدردشة المؤرشفة تلقائيًا في الجزء العلوي من 
الشاشة، وهو أمر مزعج للغاية، ولكن مع الميزة الجديدة سيكون األمر 

مختلفًا.

وبمجرد تمكين الميزة، ستبقى الدردشات مع الرسائل الجديدة في  «
قسم “القراءة الحًقا” ولن يتم إخطار المستخدمين في حالة وصول 

رسالة جديدة. وستظل جميع الدردشات في فئة “القراءة الحًقا” 
مكتومة.

إذا كنت ال تحب استخدام ميزة “القراءة الحًقا” وتريد “الرجوع” إلى  «
الوظيفة القديمة، فيمكنك ذلك من خالل إعدادات دردشة واتساب 

وستقدم الخدمة أوال على نظام أندرويد.
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“االنستغرام”  الفنانة فاطمة عبدالرحيم عبر حسابها في  نشرت 
صورة لها وهي تتلقى لقاح كورونا في إحدى المراكز الصحية، 
به  تقوم  بما  دليل على فخرها  كبيرة وهي  بابتسامة  مصحوبة 
اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين مجانا،  حكومتنا من توفير 

وسائر الخطوات الناجحة في التصدي لفيروس كورونا.
من  جمهورها  على  رمضان  شهر  في  عبدالرحيم  وستطل  هــذا 
انتهى  الذي  الثاني  الجزء  الحداد”  ابن  “حكايات  خال مسلسل 
تصويره قبل أيام، إذ تؤدي دور زوجة السلطان “الفنان الراحل 
المنتج  وتأليف  فكرة  من  والمسلسل  هللا”.  رحمه  الغرير  علي 
وصاحب مؤسسة حوار لإلنتاج الفني أحمد الكوهجي، وإخراج 
البحرين،  الكوهجي، وتمثيل مجموعة كبيرة من نجوم  يوسف 
منهم: أبرار سبت، جمعان الرويعي، نجم مساعد، خليل الرميثي، 
البنكي،  إبراهيم  عبدهللا،  ابتسام  ياسين،  محمد  محمد،  حسن 
عبدالرسول،  يحيى  أحمد عيسى،  أمير دسمال،  البلوشي،  نورة 
ماجدة سلطان، أحمد مجلي، مبارك خميس، جعفر التمار، محمد 

بوسعد وغيرهم.

“القراءة الحًقا”.. ميزة جديدة ينوي “واتساب” إطالقها

ترجمة: طارق البحار

محرر مسافات



تعاون مشترك بين “العلوم التطبيقية” و “النواب”
نظمــت جامعــة العلــوم التطبيقيــة مجموعة مــن المحاضــرات اإللكترونية 
لموظفــي األمانــة العامــة لمجلــس النــواب بالتعــاون مــع مركــز الدراســات 
والتدريــب البرلمانــي، فــي إطار التعــاون المشــترك بين الجامعــة واألمانة 
العامة لمجلس النواب، وضمن مبادرات مكتب خدمة المجتمع بالجامعة.

التـــي  المحاضـــرات  وشـــملت 
قدمهـــا نخبة مـــن أســـاتذة الجامعة 
موضوعـــات متعـــددة تنوعـــت بيـــن 

اإلدارة والسياسة والقانون.
اإلداريـــة  الموضوعـــات  وفـــي 
قـــدم  األعمـــال  بتطويـــر  والمتعلقـــة 
رئيـــس قســـم إدارة األعمـــال خیري 
وأثيلـــة  عبدالدایـــم  ومـــروان  عمـــر 
العزاوي مـــن قســـم إدارة األعمال 3 
محاضـــرات علـــى التوالـــي، وحملت 
وترتیـــب  الوقـــت  “إدارة  عناويـــن 
المشـــتریات  “إدارة  و  األولویـــات”، 

والمناقصات”، و “فن اتخاذ القرارات 
وحل المشاكل اإلداریة”.

أما في المجاالت المحاســـبية، فقدم 
رئيـــس قســـم المحاســـبة والتمويـــل 
إیـــاد الســـرطاوي محاضـــرة بعنوان 
والتحلیـــل  الختامیـــة  “الحســـابات 
عمـــار  قـــدم  حيـــن  فـــي  المالـــي”، 
المحاســـبة  قســـم  مـــن  الســـامرائي 
والتمويل محاضـــرة بعنوان “تطویر 

األداء المالي والمحاسبي”.
وتنوعت المحاضـــرات التي قدمتها 
الجامعة في األمور القانونية لتشمل 

أیمـــن  قـــدم  إذ  عـــدة،  موضوعـــات 
الحمـــوري مـــن قســـم القانـــون العام 
“أصـــول  عنـــوان  حملـــت  محاضـــرة 
التحقیـــق اإلداري”، فـــي حيـــن قـــدم 
محمد الخمایســـة، ومـــراد الطراونة، 
وغيث الخصاونة من قســـم القانون 
الخاص 3 محاضرات جاءت بعنوان 
“تحلیل وتفسیر النصوص القانونیة” 

و  القانونیـــة”  المذكـــرات  ”كتابـــة  و 
“عمل البحوث القانونیة”.

أما فـــي مجـــال العلـــوم السياســـية، 
فقدم رئيس قســـم العلوم السياسية 

حملـــت  محاضـــرة  الـــدادا  علـــي 
عنـــوان “أدوات التحلیـــل السیاســـي 
واالجتماعـــي”، وأخيـــًرا قـــدم محمد 
الحمامي من قســـم نظم المعلومات 
خدمـــة  مكتـــب  ومديـــر  اإلداريـــة 
المجتمـــع بالجامعـــة محاضـــرة عـــن 
“االستخدام األمثل لمنصات اإلعالم 

االجتماعي”.
رئيـــس  نائـــب  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
الجامعـــة للشـــؤون اإلدارية والمالية 
يوســـف  المجتمـــع محمـــد  وخدمـــة 
حـــرص الجامعـــة علـــى التعـــاون مع 
المؤسســـات الوطنيـــة، ومؤسســـات 
المجتمع المحلي بمـــا يحقق الفائدة 
للمجتمع البحريني ويسهم في دعم 
عجلة التنمية التي تشـــهدها البالد 

في ظل القيادة الرشيدة.

الجامعة تنظم 
محاضرات 

لموظفي “األمانة 
العامة للمجلس”
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أعلنـــت الجامعة الملكيـــة للبنات عن 
اســـتمرار اســـتقبال طلبات االلتحاق 
بالجامعـــة للفصـــل الدراســـي الثاني 
من العام األكاديمي 2020 - 2021. 

والتســـجيل  مديرالقبـــول  وأوضـــح 
بالجامعـــة ســـامي محمد دغـــش أنه 
مـــازال باالمـــكان اســـتقبال طلبـــات 
المرحلـــة  لخريجـــات  االلتحـــاق 
الثانوية العامة أو الطالبات الراغبات 
بالتحويل الدراســـي مـــن جامعة إلى 
أخـــرى من داخل البحرين أوخارجها 
الجامعـــة  موقـــع  عبـــر  إلكترونيـــا 
الرســـمي )www.ruw.edu.bh( دون 
الشـــخصي  الحضـــور  إلـــى  الحاجـــة 
الـــى حرم الجامعـــة وذلك حرصا من 
االحتـــرازات  اتبـــاع  علـــى  الجامعـــة 

فيـــروس  جائحـــة  إزاء  المتخـــذة 
كورونا المستجد )كوفيد 19(.

كما أكد دغش أن معلومات وشروط 
المطلوبـــة  والمســـتندات  القبـــول 
الجامعـــة  موقـــع  علـــى  متوفـــرة 
اإللكترونـــي، حيـــث يمكـــن للطالبات 
االطالع على التعليمات واإلرشادات 
واســـتكمال  بالتســـجيل  الخاصـــة 
تعبئة الطلـــب وتحميل المســـتندات 
المرفقـــات  خانـــة  ضمـــن  المطلوبـــة 
وإرســـال الطلـــب إلكترونيـــًا كي يتم 
القبـــول  قبـــل قســـم  مـــن  مراجعتـــه 
والتســـجيل والتحقـــق من اســـتيفاء 
الطلب شـــروط القبول وذلك حسب 
لوائح القبول المعتمدة لدى الجامعة 

الملكية للبنات.

“الملكية للبنات” تواصل استقبال طلبات االلتحاق

ــي ــك ــت ــس ــب ال لــمــحــمــد  دوالر  مـــلـــيـــونـــي  بــقــيــمــة 

“األهلي المتحد” يمنح أكبر جائزة نقدية في البحرين

أعلن البنك األهلي المتحد عن منحه أكبر جائزة على اإلطالق على مستوى المملكة، ليعزز بذلك من مكانة حصادي بصفته برنامج التوفير الذي يحقق 
أكبر األحالم لعمالئه. جدير بالذكر أنه منذ انطالقة البرنامج، فقد منح حتى اآلن أكثر من 17,000 جائزة بقيمة تتجاوز 70 مليون دينار نقدًا!. وقد سبق 

هذا اإلعالن الكثير من الترقب نظرًا لحجم الجائزة غير المسبوق، والتي كانت الجائزة األهم في النسخة المحسنة من برنامج حصادي لعام 2020.

محمـــد  عبـــر  للخبـــر،  ســـماعه  عنـــد 
الكبيـــرة  ســـعادته  عـــن  البســـتكي 
وتفاجئـــه بالفوز بالقول “فرحتنا كانت 
مضاعفـــة بســـبب الطريقـــة التـــي تـــم 
بهـــا إيصـــال الخبـــر لنا من قبـــل البنك. 
فـــي البدايـــة، أخبرونـــا بأنهـــم يريدون 
إيصال بطاقة صراف جديدة، إال أنهم 
فاجأونـــي بحضورهم في باص مليء 
بالموظفين والبالونات لتهنأتي بالفوز. 
هذه هي المـــرة الثالثة التي أفوز فيها 
خـــالل هـــذا العام، لذلك لم أســـتطع أن 
أصـــدق فـــي البدايـــة أن هـــذه جائـــزة 
نقديـــة جديـــدة مـــن حصـــادي. بعدها 

أدركت أنها ليست كأية جائزة”.
كمـــا أضـــاف “أنـــا أحـــد عمـــالء البنـــك 
األهلـــي المتحـــد منـــذ 35 ســـنة. ولوال 
أن إحـــدى عضـــوات فريقهـــم أقنعتني 
باســـتثمار المزيد في حصادي، لما كان 
هناك احتمال كبير أن أربح أكبر جائزة 

نقدية في تاريخ البحرين”. 
وبهـــذه المناســـبة، قـــال نائـــب الرئيس 
الخدمـــات   – للمجموعـــة  التنفيـــذي 
المصرفية لألفراد ســـوڤرات ســـايغال 
أكبـــر  بمنحنـــا  للغايـــة  ســـعداء  “نحـــن 
جائـــزة نقدية في تاريخ المملكة ألحد 
أقـــدم عمالئنا وأكثرهـــم والًء لبرنامج 

حصـــادي، وأود هنـــا أن أعبـــر لـــه عـــن 
خالـــص تهانينا لـــه وللعائلة الكريمة. ال 
يزال حســـاب حصـــادي يكبـــر ويحتل 
الصـــدارة عامـــًا بعـــد عـــام. لدينـــا هـــذا 
العـــام خطـــط أكبـــر مـــن قبـــل، حيـــث 
ستشـــهد ســـنة 2021 دخـــول المزيـــد 
مـــن عمالئنا نـــادي أصحـــاب الماليين، 
وعـــددًا أكبـــر مـــن الجوائـــز الشـــهرية، 
لنســـاعد بذلك المزيد من عمالئنا على 
تحقيق أحالمهم مهما كبرت. بالنســـبة 
لنا، فإن حصادي يشـــكل الحلقة األهم 
من تجربة عمالئنا معنا، ولذلك فنحن 
نعمل على تشجيع عمالئنا على المزيد 

من االدخار مع كل نســـخة جديدة من 
برنامج حصادي”.

يتـــم  د.ب   ٥٠ كل  أن  بالذكـــر  جديـــر 
االحتفـــاظ بهـــا فـــي حســـاب حصادي 
تخـــول  األقـــل  علـــى  يومـــًا   ١٥ لمـــدة 
الســـحوبات  فـــي  للدخـــول  العمـــالء 
تتـــراوح مـــن  الفـــوز بجوائـــز  لفرصـــة 
١,٠٠٠ دوالر أمريكي كل شهر، وصوالً 
إلـــى الجوائـــز الكبـــرى بقيمـــة مليـــون 
دوالر أمريكي كل ثالثة أشهر. كما أنه 
لن يكون هناك حد أقصى لفرص الفوز 
لـــكل عميـــل؛ كلما أودعت أكثـــر، زادت 

فرصك في الفوز!
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آمنة األحمد تحصد مليون دوالر من “ثمار”
ــد ــ ــع ــ الـــــــســـــــحـــــــب عـــــــلـــــــى الـــــــــجـــــــــائـــــــــزة الــــــــكــــــــبــــــــرى عـــــــقـــــــد عــــــــــن ب

أعلن بنك اإلثمار،  عن أن البحرينية آمنة جمال األحمد والتي تخرجت حديثًا من الجامعة، قد ربحت الجائزة الكبرى لحساب 
ثمــار وقدرهــا مليــون دوالر. وقــد عقــد الســحب علــى الجائــزة الكبرى لحســاب ثمار عــن بعد في المقــر الرئيس للبنــك بضاحية 
الســيف وذلك بالتنســيق وتحت إشــراف كل من وزارة الصناعة والتجارة والســياحة والمراقبين الخارجيين )BDO( البحرين 

والمراقبين الداخليين للبنك.

وقالت اآلنســـة األحمد “أشعر 
بســـعادة غامرة لربح الجائزة 
الكبرى لحســـاب ثمـــار، والتي 
حياتـــي.  ســـتغير  بالتأكيـــد 
مكالمـــة  تلقيـــت  فحينمـــا 
هاتفيـــة مـــن البنـــك إلبالغـــي 
بأنـــي ربحـــت مليـــون دوالر ، 
لم أستطع تصديق الخبر، لقد 
كانـــت بالفعل مفاجـــأة كبيرة 

بالنسبة لي”.  

أتقـــدم  أن  “أود  وأضافـــت 
بالشـــكر للبنك لتقديمه الكثير 
مـــن الفـــرص لنـــا لربـــح هـــذه 
وســـوف  القيمـــة.  الجوائـــز 
المزيـــد  ادخـــار  أواصـــل 
أصدقائـــي  أيضـــًا  وسأشـــجع 
وعائلتـــي لفتح حســـاب ثمار، 
خاصـــة اآلن حيـــث يمكنهـــم 
فتـــح الحســـاب بـــكل ســـهولة 
وراحـــة مـــن خـــالل هواتفهم 

بنـــك  تطبيـــق  عبـــر  النقالـــة 
اإلثمار”.

وقـــال الرئيس التنفيذي لبنك 
عبدالرحيـــم  أحمـــد  اإلثمـــار 
اإلثمـــار،  بنـــك  عـــن  “بالنيابـــة 
نتقـــدم بخالص التهاني آلمنه 
الرابحيـــن  وعائلتهـــا وجميـــع 
في ســـحوبات ثمار. ويسعدنا 
أننـــا تمكنا مـــن إدخال البهجة 
والســـعادة علـــى العديـــد مـــن 

إن  البحريـــن.  فـــي  العائـــالت 
حســـاب ثمـــار اآلن فـــي عامه 
الحـــادي عشـــر، لم يعـــد فقط 
األفـــراد  لتشـــجيع  مصممـــا 
يتســـم  ســـلوك  اتبـــاع  علـــى 
بالمسؤولية المالية من خالل 
إعطـــاء مزيـــد مـــن المكافآت 
علـــى االدخـــار، ولكـــن يمكـــن 
للجوائز التي يقدمها أن تغير 

حياة الرابحين”.
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اعتقال نصاب انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاًما
عمليات  وأخطر  أصعب  مصر  في  األمنية  األجهزة  كشفت 
النصب واالحتيال، وألقت القبض على رجل مسن يبلغ من 
العمر 65 عاما، انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاما، إذ تزوج 
وترقى وتقاعد ونجح في تكوين ثروة طائلة، ثم اكتشف 

أمره عن طريق الصدفة.
ضابط  صفة  انتحل  المتهم  فــإن  ــوطــن”،  “ال لموقع  ووفــقــا 
زوجته  لخطبة  وتقدم  عاما،   33 العمر  يبلغ من  كان  عندما 
 3 وأنجب  ضابطا  باعتباره  وتزوجها  المهنة،  بهذه  الحالية 
ينتحل  أنــه  أحــد  يكتشف  وَلــم  الجامعة  من  تخرجوا  أبناء 

صفة ضابط.
وأوضحت تحريات أجهزة األمن أن المتهم احترف النصب 
ونجح في تكوين ثروة طائلة، واشترى فيال بمنطقة راقية 

في الجيزة أقام فيها هو وأسرته.
ترقية،  على  بحصوله  فترة  كــل  أســرتــه  مــع  يحتفل  وكــان 
ــدران مسكنه شـــهـــادات تــقــديــر وصـــور له  ويــعــلــق عــلــى جــ
أحد  فــي  حفال  أســرتــه  لــه  وأقــامــت  العسكرية،  بالمالبس 

الموالت بمناسبة بلوغه سن التقاعد قبل 5 سنوات.
بوظيفته  الجميع  خــدع  المتهم  أن  التحقيقات  وأضــافــت 
ونصب  احتيال  عملية  الخفاء  فــي  يــديــر  وكـــان  المزيفة، 

واسعة النطاق جنى من ورائها مبالغ مالية كبيرة.

تم ضبط  عندما  الصدفة  بطريق  “سقط  أنــه  إلــى  وأشــارت 
في  المتهمين  أحــد  بحوزة  مــزورة  أراضــي  قطع  بيع  عقود 
للمتهم  الــوصــول  تم  الفحص  وباستكمال  النصب،  جرائم 
وتــبــيــن أنـــه وراء الــعــديــد مــن جــرائــم الــنــصــب واالحــتــيــال 

والتزوير”.
ــور لــه بمالبس  وبــمــداهــمــة مــســكــن الــمــتــهــم، عــثــر عــلــى صـ
عسكرية ودوالب مغلق برقم سري يحتوي على كمية كبيرة 
وشــراء  بيع  لعمليات  والمستندات  والشهادات  العقود  من 
وعقود فيالت وأراضي ومحررات مزورة لشهادات جامعية 
مالية  مبالغ  مقابل  للراغبين  ببيعها  يقوم  كــان  ودكــتــوراه، 
كبيرة. وتم إخطار النيابة المصرية التي قررت حبس المتهم 

15 يوما على ذمة التحقيقات.

عــشــوائــيــا في  أوقـــفـــت شــخــصــا  إذا 
الـــشـــارع فــي أي مــكــان مــن الــصــيــن، 
يكون  أن  للغاية  كبيرة  فرصة  فهناك 
لقبه أو اســمــه األخــيــر إمــا “وانـــغ” أو 

“لي” أو “جانغ” أو”ليو” أو “تشين”.
ــك فــهــو أن هــذه  ــا الــســبــب فــي ذلـ أمـ
ــا فــي  ــيـــوعـ ــثــــر 5 ألــــقــــاب شـ هــــي أكــ
 433 مــن  أكثر  يتقاسمها  إذ  الصين، 
مــلــيــون شــخــص، أو مـــا نــســبــتــه 30 
ــن الـــســـكـــان، بــحــســب األرقـــــام  % مـ

واإلحصاءات الحكومية.
ورغم أن عدد سكانها يقدر بنحو 1.4 
مليار نسمة، فإن الصين لديها واحدة 
وفقا  األسماء،  مجموعات  أصغر  من 
لما ذكرته شبكة سي إن إن اإلخبارية 
األمــن  وزارة  وبــحــســب  األمــيــركــيــة. 
لقب فقط   6000 العام، هناك حوالي 
العظمى  والغالبية  االســتــخــدام،  قيد 
من السكان، تحديدا ما نسبته 86 %، 
يشاركون في 100 لقب فقط من تلك 

األلقاب.

1.4 مليار صيني يتشاركون 
في 100 لقب

أصبح الي تشي واي، أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة 
ساعات   10 من  أكثر  الي  واحتاج  متحرك.  بكرسي  مربوط  وهو  سحاب،  ناطحة 
الحبل  إصابات  لــذوي  تبرعات  أجــل جمع  السبت، من  يــوم  اإلنــجــاز،  هــذا  لتحقيق 
الشوكي. ولم يتمكن الي، 37 عاما، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى 
إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج “نينا تاور” الذي يرتفع 300 
متر في شبه جزيرة كاولون. وقال الي “كنت خائفا جدا.. فيمكنني عند تسلق جبل 
أن أتشبث بصخور أو فتحات صغيرة، لكن ال يمكنني مع الزجاج سوى أن أعتمد 
على الحبل الذي أتدلى منه”. ونجح الي في جمع 5.2 مليون دوالر بالعملة المحلية 
“أي ما يعادل 670639 دوالرا أميركيا”، حسبما ذكرت “رويترز”. وتوج الي قبل العام 
2011 بطال آلسيا 4 مرات في رياضة تسلق الصخور، واحتل المرتبة الثامنة على 
مستوى العالم في إحدى المرات. وبعد الحادث الذي تعرض له، استأنف التسلق مع 

ربط كرسيه المتحرك بنظام يعمل بمجموعة بكرات.

أول رجل يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك

أعضاء من شركتي المسرح “ال باتوغالينا” و “سيكليكوس” يؤدون أغنية “النار الحمراء” 
أثناء مهرجان المسرح “سانتياغو ميل” الدولي في سانتياغو )رويترز(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تطوير  في  أميركيون  باحثون  نجح 
أسطول من الروبوتات ذاتية الحركة 
للقيام بمهمات خاصة في المحيطات 
المفتوحة وأعالي البحار، السيما في 

ظل جائحة كورونا.
روبوتيكس”  “ساينس  لموقع  ووفقا 
الروبوتات،  أبحاث  في  المتخصص 
للباحثين  تتيح  الروبوتات  هذه  فإن 
في مجال علوم البحار دراسة األنظمة 
الدقيقة،  البحرية  للكائنات  المعقدة 
التي  السيما في ظل جائحة كورونا 
بالرحالت  بالقيام  للباحثين  ال تسمح 
وأوضـــح  واالســتــكــشــافــيــة.  البحثية 
الموقع أن “الكائنات البحرية الدقيقة 
المناخي  النظام  بدور مهم في  تقوم 

العالمي”.
ــيـــس فــريــق  ــن رئـ ــع عــ ــوقـ ــمـ ــل الـ ــقـ ونـ
الـــدراســـة كــريــس شــولــيــن، قــولــه إن 
لرؤية  تتويجا  يأتي  المشروع  “هــذا 

استمرت على مدار 10 سنوات”.

رصد مجموعة من العلماء ظاهرة فريدة، 
لقيام  الــتــاريــخ،  فــي  ــرة  مـ ســجــلــت ألول 
األمــازون  في  الماء  ثعابين  من  مجموعة 
بنصب فخ كهربائي؛ بهدف الصيد بطاقة 

كهربائية تبلغ قوتها 860 فولت.
حوالي  قبل  الكهربائية  الثعابين  وألهمت 
الــبــطــاريــة  لتصميم  الــعــلــمــاء  ــام،  عــ  200
ــيــوم،  األولـــــى، لــكــن الــعــلــمــاء اكــتــشــفــوا ال
تسجل  لم  الثعابين  لهذه  أخــرى  إمكانات 

سابقا في تاريخ الحيوانات البرية.
وبــحــســب “بـــس بــي ســـي”، قـــام باحثون 
بتصوير  األمــــازون  مناطق  فــي  يعملون 
قطعان  فــي  تتجمع  وهــي  الــمــاء  ثعابين 
بـــهـــدف صــيــد األســـمـــاك عـــن طـــريـــق فخ 

كهربائي غريب في عالم الحيوان.
ــظ الــبــاحــثــون قــيــام ثــعــابــيــن الــمــاء  والحــ
الكهربائية  االنــقــبــاضــات  تنسيق  بعملية 
فخا  لتشكل  غــريــب  بــشــكــل  بينها  فــيــمــا 

كهربائيا محكما؛ بهدف صيد األسماك.
الحيوان  هذا  يستطيع  العلماء،  وبحسب 

إنتاج صدمة كهربائية بقوة 860 فولت.

إطالق أسطول من الروبوتات 
لدراسة المحيطات

ثعابين تنظم فًخا كهربائًيا 
للصيد بقوة 860 فولت

الجنون.. فهل تخيلت يوما  الكثير من  الحياة غريبة فعال.. وربما يكون فيها 
أن تعمل في وظيفة المطلوب فيها “عدم القيام بأي شيء” بكل معنى الكلمة، 

واألدهى من ذلك أن هناك اآلالف من الزبائن.
فكرة جهنمية توصل إليها ياباني تتلخص في عرض نفسه لإليجار “لعدم القيام 
بأي شيء” مقابل نحو 95 دوالرا، باإلضافة إلى نفقات السفر ووجبات الطعام.

وحصل شوجي موريموتو، البالغ من العمر 37 عاما، الذي عرض نفسه لإليجار، 
العمالء، بحسب ما ذكرت  اإلنترنت وآالف  المتابعين عبر  على عدد هائل من 

صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

يؤجر نفسه “للقيام بال شيء”.. والزبائن باآلالف

متنزه دوحة عراد لحظة الغروب )تصوير: زهير توفيقي( وفي أقل من 3 سنوات، نشر موريموتو، الذي كان يعمل في مجال النشر ولكنه توقف عن “عدم 
فعل أي شيء” كتبا عن اختياره المهني، وألهم دراما تلفزيونية واكتسب 270 ألف متابع على تويتر.

ــورة  ــطــ ــوت أســ ــ ــمـ ــ غـــيـــب الـ
خــوان  األرجنتيني  التانغو 
ــــوس كـــوبـــس عـــن 89  ــارل كــ
عـــاًمـــا؛ بــســبــب مــضــاعــفــات 
كــورونــا  بــفــيــروس  مرتبطة 
أعلنت  مــا  على  المستجد، 
عائلته. ونقلت فرانس برس 
 “ كوبس  جوهانا  ابنته  عن 
أن “كل شيء حصل بسرعة 

كبيرة”. وأضافت “والدي مات... سيظل دائًما يتألق بين النجوم وإلى األبد في تاريخ 
رقص التانغو”. وكان الراقص ومصمم الرقصات األرجنتيني قد أصيب في ديسمبر 
2020 بالفيروس. واشتهر خوان كارلوس كوبس، المولود في 31 مايو 1931 في 
بالعاصمة بوينس آيرس، بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوًبا كاماًل للرقص، ونقل 

هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية.

كورونا يخطف أسطورة التانغو خوان كارلوس الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

5:04

 11:48 

2:49 

5:10

6:40 

قد يحدث هذا...
لشغل  المتقدمين  الممتحنين  من  المسؤول  طلب  االمتحان،  أوراق  بتوزيع  قيامه  قبل    
وظيفة كانت شاغرة في إدارة االستثمار إبقاء األوراق مقلوبة حتى يأذن لهم االطالع عليها، 
وأخبرهم أن هناك 3 أسئلة فقط وهي موجودة في صدر ورقة االمتحان ومكتوبة باللون 

األخضر. وبعد أن حدد لهم الوقت المحدد، طلب منهم البدء في عمل ما هو مطلوب منهم.
  بدأ الجميع في اإلجابة على األسئلة إال شخًصا واحًدا. فقد ظل هذا الشخص صامًتا ينظر 
إلى اآلخرين في استغراب دون أن يمسك حتى بالقلم، األمر الذي فسره بعض زمالئه بأنه ال 
يمتلك المقدرة على التعامل مع تلك األسئلة لكونها ربما بعيدة عن تخصصه. انتهى الوقت 

المحدد وسلم الجميع أوراقه ومن بينهم صاحبنا الصامت.
  سأل المسؤول عن مستوى االمتحان فأجابه الجميع بأنه كان مناسًبا، وسأل صاحبنا الذي 
لم يجب عن األسئلة عن سبب ذلك، ولكن قبل أن يجيب علق أحدهم بأنه ربما ال يحتاج إلى 
ذلك، فهو يعرف النتيجة مسبًقا فلربما وجد األسئلة بعيدة عن مجال تخصصه. وقال آخر 
بصوت هامس: ربما لديه إعفاء خاص غير معلن من تقديم هذا االمتحان ويكفي حضوره 

فقط.
  هنا تدخل المسؤول وطلب من صاحبنا أن يبين لزمالئه سبب امتناعه عن اإلجابة على 
المتزن وبثقة: هناك عبارة في  الهادئ  المفاجأة، فقد قال وبصوته  أسئلة االمتحان وكانت 
أنــا!! ربما لم يلحظ  أعلى ورقة االمتحان تقول: ال تجب على هذه األسئلة وهذا ما فعلته 

الزمالء هذه العبارة.
الممتحنون اآلخرون    فعاًل ما قاله صاحبنا كان صحيًحا، فقد أكد المسؤول ذلك وتأكد 
أيضا عندما أعيدت إليهم أوراق االمتحان، فقد كانت تلك العبارة موجودة في أعلى الورقة. 
سيدي القارئ ربما نتفق بأن مثل هذه األمور قد تحدث. فهناك من يريد التعامل مع صلب 
الموضوع مباشرة دون النظرة المتأنية للتفاصيل، وهناك من يتملكه هاجس التسرع ويهمه 
ممارسات  هي  هل  ولكن   .”jump to conclusion“ الخاتمة  إلى  مباشرة  القفز  أو  الوصول 

صحية؟
  هؤالء يصفهم بعض ممارسي العمل اإلداري بـ “المندفعين”، ولالندفاع سيدي القارئ ثمنه، 

وقد يدفعه المسؤول نفسه أو من يعمل معه. ما رأيك؟
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